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Kouzelné prožití vánočních 
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ADVENT NA DOTEK

Benefiční koncert, ochutnávka cukroví

ROZHOVOR S NOVÝM  
DRAMATURGEM DUSÍKOVA DIVADLA

MgA. Jaromír Hruška:  „Je to výzva, které se nebojím.“

NOVÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA 

zavede vás na romantickou cestu městem
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PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, DŮVĚRA
Vážení spoluobčané,

konec roku ve většině z nás vyvolává 
chuť bilancovat a zamyslet se. Rok 2021 
je pro naši společnost náročným ob-
dobím. Pamatujete si na ten krásný, ne- 
opakovatelný pocit, který jsme prožívali 
na jaře 2020? Ohromný strach z nevidi-
telného viru nás spojil a projevovali jsme 
skutečnou empatii. Každý den jsme byli 

ve spojení, psali si, dodávali si sílu, naději 
a odvahu vše překonat. Pro mě osobně to 

bylo emočně napjaté, ale nejhezčí období. Děkuji vám, upřímně  
a s veškerou pokorou. Byli jste super.

Rok 2021 kvůli dlouhodobé nejistotě a nervozitě často vedl až 
k sousedské nevraživosti. Vidím to na mnoha týmech, při komuni-
kaci mezi lidmi. Slovo pozitivní se s covidem významově změnilo 
na emočně negativní. Je to složité, vím. Zdraví, rodinné finance, 
energie, omezení, nedůvěra. Podvědomě hledáme viníka a racio-
nalita jde stranou. Většinu z nás řídí emoce a díky nim dokáže být 
náš život nádherný, ale také složitý. 

Pojďme si společně vzpomenout na jaro 2020, pocítit tu ne-
hranou jednotu, obyčejně neobyčejnou lidskou lásku bližního. 
Jsme to stále my všichni, to my společně zvládáme nejsložitější 
období. Jsme sousedé z malého velkého města. Každý z nás je 
jeho součástí a podílí se na usměvavé náladě, radosti i negativitě. 
Já volím úsměv.

Když chovám v náručí svého malého vnoučka, zas a znovu si 
uvědomuji, jak jednoduchá a zároveň křehká je podstata štěstí. 
Pečujme o ni.

Chci touto cestou poděkovat své rodině, přátelům, známým, 
sousedům, vám všem za rok 2021 naplněný často přátelstvím, 
podporou, důvěrou.

Tři slova, tři pilíře, které jsou také základem, principem naší 
spolupráce s panem starostou, kolegyněmi a kolegy. Děkuji, prá-
ce s vámi je pro mě ctí a potěšením.

Do roku 2022 nám všem přeji pevné zdraví, vzájemnou tole-
ranci a podporu, úsměv vykouzlený štěstím. Mějte se moc hezky 
a užívejte každého dne.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Martin Horský, 
místostarosta města Čáslavi 
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Milí Čáslaváci,

dovolte mi, abych Vám 
popřál klidné prožití adventu, 
který by měl být časem zklid-
nění, rozjímání, bilancování. 
Ne vždy se to daří, mnozí 
právě v tomto období finišují 
s plněním úkolů, úklidem  
i obstaráváním vánočních 
dárků. Zkusme se přesto na 
chvíli zastavit. Vzpomínám 
na krásné chvíle loňských  
24 oken adventu. Scházeli jsme se každý den 
před 17. hodinou před radnicí, mnozí na stálých 
místech, a po krátkém kulturním vystoupení jsme 
si ještě nějakou dobu povídali se svými sousedy, 
blízkými a nezřídka i neznámými lidmi, abychom 
nechali doznít vzácné chvíle pohody. Mnozí ještě 
obešli vánočně nasvícené náměstí a zjistili, co je 
na programu příště. Těším se na letošní opaková-
ní těchto svátečních okamžiků.

Blízkost. Pojem, který se nějak vytrácí. V na-
šem městě máme všude blízko, nebo to není 
tak daleko, abychom tam nedošli pěšky. Kéž by  
k sobě měli blízko i lidé v Čáslavi žijící. Lze zapo-
menout na sváry, různé zájmy a rozmíšky? Jsem 
ateista, což neznamená, že nemám víru. Věřím  
v dobro lidí a v dobré lidi. Hledejme to lepší v nás 
ve prospěch druhých.

Přeji všem čtenářům Čáslavských novin klid-
né prožité adventu, krásné Vánoce, pevné zdraví  
a hodně úspěchů v roce 2022.

Vlastislav Málek, 
starosta města Čáslavi

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města
Po roce se opětovně ocitáme na prahu adventu, který je v církevní i lidové tradici 

spojen s radostným očekáváním oslav narození Spasitele, pro nevěřící část spo-
lečnosti pak se zahájením příprav na blížící se vánoční svátky – dny zaslouženého 
klidu, odpočinku a rodinné pohody. Všem těmto očekáváním postavila současná 
doba do cesty řadu překážek, počínaje opětovným nárůstem počtu nakažených ne-
mocí covid-19 přes nepamatovanou energetickou krizi spojenou s krachem někte-
rých dodavatelů a enormním růstem cen plynu, elektřiny a pohonných hmot a kon-
če inflací, která paušálně prodražuje vše ostatní, včetně vánočního kapra a cukroví.

Uvážlivé hospodaření města s vlastními finančními prostředky se v tomto kon-
textu jeví nejen jako žádoucí, ale přímo jako nutné. Lze totiž oprávněně očekávat, že 
zvyšující se náklady se v určitém časovém horizontu projeví i v jeho hospodaření. 

Rozpočet města na letošní rok byl po projednání Radou města a schválení za-
stupitelstvem upraven v pořadí již pátým rozpočtovým opatřením s cílem doda-
tečně posílit některé kapitoly z navýšených příjmů, racionalizovat budoucí výdaje 
a současně udržet celý rozpočet jako nadále vyrovnaný (aktuálně s příjmy ve výši  
422 964,89 tis., výdaji ve výši 442 464,51 tis. a saldem -19 499,62 tis. Kč).

Město chce v daných rozpočtových mantinelech samozřejmě nadále pokračo-
vat v započatých investičních akcích i přípravě nových projektů. Také proto Rada 
města během října schválila například uzavření dodatku s firmou PWB stavby, s. r. o. 
na pokračování stavebních prací v historické části budovy Dusíkova divadla v rámci 
probíhající III. etapy jeho rekonstrukce či dohodu s firmou MusicData, s. r. o. na 
pořízení nové divadelní techniky (osvětlení, ozvučení).

V rámci údržby městského bytového fondu byla pro kompletní rekonstrukci 
dvou bytových jednotek v ul. Boženy Němcové vybrána společnost Vestaj s.r.o.

Dokončení terénních úprav v zázemí nové bytové výstavby v kasárnách Prokopa 
Holého, konkrétně odvoz dočasné deponie zeminy, pak pro město zajistí společ-
nost Rokos Stavby, s.r.o.

Zakázku na zpracování projektové dokumentace pro plánovanou rozsáhlou re-
konstrukci a revitalizaci městského parku Vala získala společnost GREGOR – projekt 
invest s.r.o.

Firma Domerino s.r.o. byla RM schválena jako dodavatel parního čištění fasády 
Městské nemocnice Čáslav, kde by současně mělo dojít i k rekonstrukci nákladního 
výtahu pro stravovací provoz, který zajistí firma Výtahy Petersik s.r.o.

Rada města se na svých jednáních samozřejmě opakovaně zabývala i poskyto-
vanými reporty interim krizového týmu ohledně dalšího vývoje v Městské nemoc-
nici Čáslav, o kterých bylo následně Mgr. Radkou Šuškovou zevrubně informováno 
také zastupitelstvo města a veřejnost. 

Zprávy z RM, Listopad 2021

Vážení přátelé a příznivci!

Rád bych Vám oznámil , že od 
14. 10. 2021 jsem byl jmenován krajským 
zastupitelem zastupitelstva Středočeské-
ho kraje. Pan kolega Gabriel Kovács je 
uznávaný odborník na finance, avšak z 
osobních důvodů se vzdal místa krajské-
ho zastupitele a tudíž já, jako první ná-
hradník na kandidátce hnutí ANO, jsem byl 
nominován na jeho místo. Jelikož jsem 
se ze zdravotních důvodů nemohl zúčast-
nit zasedání krajského zastupitelstva dne 
25. 10. 2021, chtěl jsem Vám tuto příjem-
nou zprávu oznámit až po složení slibu 
zastupitele na následujícím zasedání KZ  
29. 11. 2021.

Chtěl bych Vás ujistit, že si nesmírně 
vážím možnosti Vás zastupovat jak na 
úrovni zastupitele města Čáslavi, tak na 
úrovni Středočeského kraje, a nadále se 
snažit prosazovat to nejlepší jak pro Kut-
nohorsko, tak pro Čáslav a její okolí!

Někteří používají slovíčko „JÁ“, ale pro 
mě je důležitější „VY“. 

Každý jedinec má ve společnosti své 
nezastupitelné místo, a pokud to myslí 
opravdu dobře a poctivě, může být plno-
hodnotnou náhradou pro svůj specifický  
a profesionální přístup i zkušenost.

Neuznávám kult osobnosti a podle 
toho i vystupuji.

Miluji své povolání a být pilotem byl 
můj sen od útlého mládí, který se mi po 
určitých strastech splnil, a umožní-li mi to 
zdraví, rád bych u něj zůstal co nejdéle. 

Být krajským zastupitelem je pro mě 
čest a nadstavba se závazkem a službou 
pro Vás!

Dovolte mi Vám touto cestou ještě 
jednou poděkovat za účast ve volbách do 
Poslanecké sněmovny ČR, kde jsem díky 
Vám dosáhl na vysoký počet preferenč-
ních hlasů. Nesmírně si toho vážím!

Váš 
Ing. Drahomír Blažej MBA

Další zastoupení v kraji

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČÁSLAVI

13. 12. 2021 • pondělí 17:00
NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA

Přenos bude vysílán online na YouTube kanále
https://bit.ly/Z131221
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu té části za-
sedání městského zastupitelstva, v níž je dán prostor dotazům 
veřejnosti i zastupitelů. Přinášíme výběr těch nejzásadnějších. 
Zápis z jednání, stejně jako jeho celý anonymizovaný zvukový zá-
znam a videozáznam, je k dispozici na úřední desce oficiálních 
webových stránek města (www.meucaslav.cz).

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ

Obavy z nového parkoviště
Jedna z tazatelek se vrátila k již dříve ohlášenému zámě-

ru města prodat pozemek p. č. 2038/1 v Jasanové ulici firmě  
Profizoo s.r.o., která zde chce postavit parkoviště pro celkem dva-
cet vozidel. Pozemek stojí přímo před domem ženy, která se takto 
rozhodla oslovit vedení města, jelikož má strach ze zhoršení kva-
lity života v daném místě, především z většího hluku a prašnosti. 
Příjezdová komunikace se jí navíc zdá příliš úzká. Starosta města 
Vlastislav Málek ženě vysvětlil, že se stále jedná pouze o záměr, 
ke kterému mohou občané podávat své připomínky. Jakmile do-
jde na samotné projednání prodeje pozemku, zastupitelé je podle 
něj určitě vezmou v potaz. 

Množí se útoky nepřizpůsobivých dětí?
Největší část času vyhrazeného pro dotazy a připomínky občanů 

tentokrát zabralo téma, které nadnesla jedna z obyvatelek města. 
Podle ní v Čáslavi přibývá slovních i fyzických útoků páchaných ne-
zletilými dětmi romského původu. Tito dle jejích slov „nepřizpůso-
biví“ měli dokonce napadnout i její dceru. K potyčkám prý dochází 
konkrétně v místě jejího bydliště (ulice Pražská) od září letošního 
roku pravidelně. Agresoři ve věku 12 až 16 let mají ostatním vyhrožo-
vat smrtí a být ozbrojeni, policejní hlídky prý mají „na háku“. 

Starosta Vlastislav Málek reagoval ubezpečením, že vedení 
města o těchto problémech ví, například ze sociálních sítí nebo  
z e-mailů, které jim posílají nespokojení spoluobčané. Týkat se to 
má třeba ulice Husovy, míst v blízkosti vlakového nádraží i dalších 
lokalit. Starosta všechny opakovaně ubezpečil, že situaci rozhodně 
neberou na lehkou váhu, protože bezpečnost a pořádek ve městě 
je jejich prvořadým cílem. Zástupci města se proto už obrátili na 
městskou policii s návrhem, aby na daných místech zvýšila svůj 
dohled. Řešením však podle starosty není pouze represe, musejí 
přijít i další zásahy, například ve spolupráci s orgánem sociálně-
-právní ochrany dětí. „Rozhodně není na místě vyvolávat nenávist 
jedné skupiny obyvatel vůči jiné,“ upozornil Málek. A dodal, že 
strážníci městské policie si jsou schopni zjednat patřičný respekt.

K tématu se vyjádřil také místostarosta Martin Horský, podle 
nějž už probíhají jednání se sociálním odborem. Díky tomu má 
informaci, podle níž spadají takříkajíc problémové děti hlavně do 
kategorie s ročníky narození 2007 a 2008 a nenesou tudíž právní 
zodpovědnost. Pro část z nich se jedná o první přestupek, jiné se 
takového jednání dopouštějí opakovaně. Některé údajně nemají tr-
valé bydliště v Čáslavi. I Horský přislíbil, že se vedení města bude 
problémem i nadále intenzivně zabývat.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ZASTUPITELŮ

Jak to bude s elektřinou? 
Prakticky celé Česko řeší ceny elektřiny a plynu. Zastupitel Da-

niel Mikš (ČSSD) proto oslovil radní s dotazem, jak se stávající slo-
žitá situace promítne do nákupů těchto komodit ze strany města. 
Slovo si vzal místostarosta Martin Horský. Čáslav měla zafixova-
né ceny pro rok 2021. Městu už se podařilo vysoutěžit dodavatele 

elektřiny i plynu, takže žádné katastrofické scénáře, podle nichž 
by město nevysoutěžilo dodavatele těchto komodit pro rok 2022, 
nehrozí. Jak to bude v příštím roce s cenou, však dosud není jisté. 
Aktuální dosažitelné minimum činí 106 eur za MWh. Ke zdražení 
energií dojde podle Horského v každém případě.

Osvětlení v ulici Na Svornosti
Zastupitelka Renata Vaculíková (ČSSD) se zajímala, jak to bude 

se zřízením veřejného osvětlení v ulici Na Svornosti, kudy chodí 
mnoho dětí do školy, a jelikož se v zimě dříve stmívá, může to být 
nebezpečné. Dále Vaculíková tlumočila dotaz od občanů, zda ve-
dení města plánuje ještě v letošním roce úklid komunikací, mo-
mentálně zasypaných listím z opadavých stromů. Místostarosta 
Horský své kolegyni odpověděl v tom smyslu, že v ulici Na Svor-
nosti se jedná o majetkoprávní problém, který radnice momentálně 
řeší. Jestliže se podaří získat místo do vlastnictví města, počítá se 
s instalací veřejného osvětlení i stavbou chodníku. Co se týče úkli-
du listí, proběhne stejně jako každý rok, ale až v době, kdy všechno 
listí skutečně opadá, aby se to nemuselo dělat dvakrát.

Krade se na hřbitově?
Rovněž zastupitel Jaromír Strnad (ČSSD) tlumočil vedení měs-

ta dotaz svých spoluobčanů, podle nichž dochází v poslední době 
ke zvýšenému počtu krádeží na hřbitově. Údajně se může jednat  
o důsledek rozhodnutí hřbitov na noc nezamykat. Místostarostu 
tyto informace překvapily, jelikož radnice dostává od policistů 
každý týden pravidelné reporty a v nich žádné krádeže na hřbitově 
hlášeny nebyly. Na místě jsou navíc nainstalované kamery. Horský 
proto požádal svého kolegu o kontakty na poškozené, aby mohli 
situaci případně dál řešit.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ A ZASTUPITELŮ ZE ZASEDÁNÍ 1. 11. 2021 IM

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se  
od svých dluhů a začněte znovu normálně žít!

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. Uhraďte exekutorovi do  
28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku, vůči veřejným institucím plus poplatek  
a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.
NEVÁHEJTE S PODÁNÍM ŽÁDOSTI – Akce „Milostivé léto“ je časově omezená,  
28. 10. – 28. 1. 2022. Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodklá-
dejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? – Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu  
v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz 
odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v někte-
rých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
| Vaše dluhy jsou již v exekuci. | Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.
JAK SE MŮŽETE ZBAVIT DLUHU? – Stačí zaplatit základní nesplacenou část-
ku, kterou dlužíte (tzv. jistinu) a k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za 
ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům  
či penále.
Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud ne-
splacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ MILOSTIVÉ LÉTO NELZE VYUŽÍT?
| Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů za telefon-
ními operátory nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
| Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt. | Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo 
jste v oddlužení. | Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňo-
vém a správním řízení.

NEVÍTE SI RADY, POPŘ. MÁTE DOTAZY?  
Veškeré informace na webu www.milostiveleto.cz

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni +420 770 600 800  
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz | www.clovekvtisni.cz

MILOSTIVÉ LÉTO
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ZAPOJTE SE DO SBĚRU PODNĚTŮ  
PRO NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA!

Jak by se měla Čáslav rozvíjet v dlouhodobém hori-
zontu? Na tuto otázku by měl odpovědět nový strategic-
ký plán rozvoje města, s jehož přípravou Čáslav momen-
tálně začíná. V rámci jeho přípravy probíhá dotazníkové 
šetření, do kterého se můžete aktivně zapojit. 

Strategický plán je společnou představou města, jeho 
obyvatel a ekonomických subjektů, jak se má město do 
budoucna rozvíjet. Dokument vytváří základ pro rozho-
dování, do čeho je žádoucí investovat nebo jaké problémy  
a v jakých oblastech je nutné řešit. 

Záměrem města je do tvorby nové strategie zapojit 
různé skupiny odborníků, významné osobnosti, ale pře-
devším širokou čáslavskou veřejnost. Proto jsme pro Vás 
připravili krátké dotazníkové šetření, které je k dispozici  
v elektronické podobě na tomto odkaze:

 
 
 
 
 
 

 
Pokud Vám elektronická podoba dotazníku nevyhovuje, 
máte možnost jej přijít vyplnit do našeho informačního 
centra, ve kterém budou připraveny sběrné boxy, do kte-
rých můžete své odpovědi umístit. 

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi 
pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak 
můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za 
další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto 
průzkumu sdělíte.

Podněty pro tvorbu nového strategického plánu budou 
sbírány také v rámci veřejného projednání, pocitové mapy  
a diskuse pracovních skupin složených z odborníků na 
jednotlivé oblasti.

Prostřednictvím našich novin Vás proto budeme po-
stupně informovat o možnostech, jak se do zpracování 
tohoto významného dokumentu zapojit. 

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ A ZASTUPITELŮ ZE ZASEDÁNÍ 1. 11. 2021
JN

JN

OPRAVA KOMUNIKACE V AREÁLU PROKOPA HOLÉHO 

Část komunikace spojující ulice 
Jeníkovskou a Prokopa Holého je 
v nevyhovujícím stavu. Odbor in-
vestic v těchto chvílích řeší realiza-
ci její rekonstrukce, která proběhne 
v příštím roce.

Úsek dlouhý okolo 100 metrů se 
nachází naproti lékárně u nemoc-
nice. Zde vznikne nová cesta pro 
chodce a motorová vozidla včetně 
šikmých parkovacích míst pro více 
než 30 automobilů a dojde k dopl-
nění veřejného osvětlení.

Jan Šulc z odboru investic na-
stínil, v jaké fázi se záměr nachází: 

„V současnosti pracujeme na přípra-
vě projektové dokumentace, která 
by mohla být hotová na jaře příštího 
roku. Následovat bude výběr doda-
vatele prací a poté samotná realiza-
ce.“

Jana Šulce doplnila vedoucí odbo-
ru investic Bc. Petra Charvátová, která 
zmínila výhody, které nová cesta při-
nese: „Kvalitu komunikace jistě uvítají 
nejen obyvatelé přilehlých bytových 
domů, ale do budoucna i rodiče, kte-
ří budou vozit děti do nové mateřské 
školy. O té budeme informovat v ná-
sledujících měsících.“

PRÁCE NA ČEPLOVĚ SE BLÍŽÍ DO FINÁLE 
Od dubna letošního roku probíhala rekonstrukce plynovodu a vodo-

vodu v ulici Čeplova (od křižovatky s ulicí Růžová po křižovatku s ulicí 
Květinová) a ulici Lípová v části od mateřské školy směrem k ulici Kon-
valinková. Práce na inženýrských sítích, pod taktovkou vodohospodář-
ských a plynárenských společností, byly dokončeny v letních měsících. 
Následně přišlo na řadu vybudování nových povrchů komunikací a oprava 
veřejného osvětlení. V ulici Lípová jsou práce u konce. Ostatní by je měly 
následovat do konce roku. 

„Aktuálně (pozn. red.: 9. 11. 2021)  
máme hotové chodníky a osvětlení 
v ulici Lípová. Do konce listopadu 
položíme asfaltový povrch a během 
prosince dokončíme ulici Čeplova, 
tedy pokud nám to umožní klima-
tické podmínky,“ upřesnila vedoucí 
odboru investic Bc. Petra Charvá-
tová.

 
Jan Šulc z odboru investic po-

hovořil o opravě komunikace nad 

rámec plánovaných prací a dodal 
podrobnosti k financování: 

„Opravena byla také část ulice 
Konvalinková, která nebyla v plá-
nu. Protože zde došlo k havárii 
vodovodu, která si vyžádala zásah 
do komunikací, operativně jsme 
zajistili nový povrch chodníku  
a části vozovky i v této ulici. Před-
pokládané náklady na komplet-
ní opravu komunikací činí okolo  
7 milionů korun bez DPH.“ 

Bydlíte či pracujete v Čáslavi  
nebo se zajímáte o dění ve městě? 

Přihlaste se do Mobilního Rozhlasu  
a dostávejte důležité informace pomocí  
e-mailů nebo zpráv do aplikace.  
Zaregistrovat se můžete zde:  
https://bit.ly/3GMGBMH. 

Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové situace
Informace o dopravních uzavírkách,  

   odstávkách vody apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z obce

 
! Služba je zdarma ! 

https://bit.ly/dotaznikKPMG 
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Udržovací řezy dřevin byly zahájeny
Na základě odborného dendrologického průzkumu, který 

město Čáslav nechalo zpracovat u stromů v hlavních lokali-
tách v centru města, byly koncem října zahájeny udržovací 
řezy.  Práce potrvají během listopadu a prosince.

V první etapě se jednalo o tyto lokality: parčík na náměstí 
Jana Žižky, Kostelní náměstí, park před domovem důchod-
ců, parčík u kruhového objezdu v lokalitě zvané „Ostrý roh“, 
vzrostlé lípy naproti ZUŠ v ulici Jeníkovská. Druhá etapa bude 
na řadě v předjaří, v tomto případě půjde o lípy podél chodní-
ků na náměstí. 

Dendrologický posudek vypracovaný dendroložkou 
Ing. Hrůzovou ukázal na nutnost především bezpečnostních 
a zdravotních řezů, úpravu podchozí a podjezdové výšky,  
v několika případech skácení silně poškozených a neperspek-
tivních stromů a další zásahy. Na místech pokácených stro-
mů budou neprodleně vysazeny nové. Prosíme veřejnost, aby  
v daných lokalitách dbala své osobní bezpečnosti.

.

Odbor majetku města

ČÁSLAVSKÁ KAŠNA  
VSTUPUJE DO DRUHÉ FÁZE OPRAV

Klasicistní kamenná kašna z konce 18. století patří mezi kultur-
ní památky našeho města. V posledních měsících prošla rozsáh-
lým restaurátorským zásahem. Klenot středu náměstí ještě čeká 
rekonstrukce a modernizace technologických prvků.

Restaurátorské práce na vnějším a vnitřním kamenném plášti 
kašny, středovém sloupu a čtyřech barokních sochách, které před-
stavují jednotlivá roční období, začaly v květnu. Tento restaurátor-
ský zásah už je hotov. Vedoucí odboru školství, kultury a památ-
kové péče Jiřina Kožená přiblížila stav další fáze oprav: „Aktuálně 
řešíme statické zajištění kašny, abychom ji mohli napouštět vodou 
až k jejímu hornímu okraji, nikoliv jen zčásti.“

Nový vodotrysk  
a osvětlení středového sloupu

Paní Kožená zmínila, že další práce souvisejí s projektovou do-
kumentací nové technologie přívodu vody a technického zařízení 
na cirkulaci vody, které atraktivitu čáslavské kašny posunou opět 
o kus výš. Přiblížila také časový harmonogram prací. „Vzhledem  
k technologii, která počítá s instalací nového vodotrysku ve středo-
vém sloupu včetně kabeláže pro jeho osvětlení, dojde k rozšíření 
šachet. Pokud bude příznivé počasí, rozšíření šachet bychom chtě-
li stihnout do konce tohoto roku. Na jaře dojde k očištění dna kaš-
ny, která bude poté vyložena olověnou vanou. Teplota vhodná pro 
položení olověného plechu se pohybuje v rozmezí 10 až 20 °C ve 
dne i v noci a je důležité, aby rozdíly mezi nejvyšší denní a nejnižší 
noční teplotou byly ideálně do 5 °C. Tyto práce tedy musíme nechat 
na teplejší měsíce příštího roku. Věříme a uděláme všechno pro to, 
abychom v následujících letních měsících měli kašnu zrekonstruo-
vanou a napuštěnou,“ dodala.

JN
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JNREKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY

Oprava po srpnovém požáru dokončena

Ve čtvrtek 5. srpna v ulici B. Němcové vyhořel jeden z měst-
ských bytů, který slouží osobám s nižšími příjmy. Celá událost 
se naštěstí obešla bez vážných dopadů na zdraví nájemníků. Byt 
se však kvůli ničivému požáru stal neobyvatelným. Město jeho 
obyvatelům, otci a jeho nezletilé dceři, našlo náhradní ubytování 
a začalo pracovat na opravách škod. Kompletní rekonstrukce by-
tové jednotky byla dokončena během října. Otec i jeho dcera se 
tak začátkem listopadu mohli do bytu vrátit. 

Velké poděkování znovu patří všem lidem, kteří nejsou lhostej-
ní k cizímu neštěstí. Snad už s uhašením posledních plamenů se 
mezi Čáslaváky začala zvedat vlna solidarity a dotazů, jak lze po-
moci. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajistilo dárcovskou 
pomoc, která rodině během 48 hodin zajistila například dostatek 
potravin, drogistických potřeb, oblečení i obuvi. 

Rekonstrukcí projdou další byty 

Do majetku města, o který je třeba pečovat, patří byty prona-
jímané osobám s nižšími příjmy. Díky dobrým hospodářským vý-
sledkům města nastal ideální čas pro start rekonstrukce jednotli-
vých bytů, které se často i kvůli přičinění jejich obyvatel nacházejí 
v nevyhovujícím stavu. Vedení města proto vysoutěžilo firmu, kte-
rá v listopadu zahájila pracovní ruch v ulici B. Němcové 640. 

Jako dodavatel prací byla vybrána společnost Vestaj s.r.o., 
která v těchto dnech zahajuje rekonstrukci jednoho z bytů. Po 
skončení prací se pustí do oprav bytu sousedního. Práce budou 
zaměřeny například na opravu elektroinstalace, vody, omítek 
nebo podlah. Předpokládané náklady na jeden byt se vyšplhají  
k částce kolem 310 000 Kč vč. DPH.   

Stav bude pravidelně kontrolován

Stejně jako po opravě vyhořelého bytu bude před předáním 
opraveného bytu pořízena dokumentace. Stav místností a zaříze-
ní bude pravidelně kontrolován. V případě, že bude docházet k za-
nedbávání základní údržby, nebo dokonce k ničení bytů, nebude 
nájemníkům ze strany města prodloužena smlouva.

NOVÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA ZPESTŘUJE TOULÁNÍ HISTORICKÝM CENTREM
Čáslavské náměstí se první adventní neděli opět po roce sta-

lo místem s nezaměnitelnou vánoční atmosférou, kterou jezdí 
obdivovat i obyvatelé okolních měst. Hra teplých bílých světel  
v centru města podtrhuje vše, co k nejkrásnějšímu období v roce 
patří. Letos navíc sváteční čas přinesl modernější kabát pro 
stromeček na náměstí a nádherné 3D prvky v okolních uličkách. 
Vznikla tak vánoční trasa, která vybízí k romantickým toulkám 
městem.

Kolem světelného kuželu a andělů až ke stromečku

Trasu okruhu můžeme zahájit v parku Jana Žižky, kde sto-
jí první světelný 3D efekt. Je jím vánoční brána o rozměrech  
5×2,2 metru. Poté se můžeme vydat na pěší zónu v ulici Klimenta 
Čermáka. Středem této lokality vedou stromy, jejichž koruny zdobí 
světelné řetězy. Zhruba uprostřed pěší zóny se vydáme doprava 

ulicí J. R. z Dubé na Komenského náměstí. Zde se můžeme zasta-
vit u druhého ozdobného prvku, kterým je světelný kužel. Když bu-
deme pokračovat rovně ulicí Jana Karafiáta, dojdeme ke kostelu  
sv. Petra a Pavla na Kostelním náměstí, který střeží dvojice andělů  
(2,5 metru). Následně je to již jen kousíček do středu náměstí  
J. Ž. z Trocnova, kde se tyčí vánoční strom. Ten se letos pyšní 
novými světelnými ozdobami v motivu vločky a koule a novou 
hvězdou na špici.

Za vánoční strom posíláme poděkování do Rohozce

V letošním roce přišlo městu pět nabídek stromů. Po zvá-
žení všech kritérií, jako jsou například vzhled a zdraví stromu, 
byla vybrána jedle z Rozhozce. Skácena a převezena do Čáslavi 
byla 18. listopadu. Paní Bártové z Rohozce, ale i za další nabídky 
děkujeme.

JN
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PŘIŠLA O MOBIL A PENĚŽENKU
Dosud neznámý pachatel 24. září 2021 využil nepozornosti jedné ženy a v nestřežený okamžik 
jí odcizil mobilní telefon a peněženku s doklady a platební kartou. Ke krádeži došlo kolem 
osmé hodiny ráno na nástupišti vlakového nádraží v Čáslavi. Poškozená měla věci uložené  
v kapse batohu, který měla v době krádeže na zádech. Celková způsobená škoda přesahuje  
4000 korun. Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by jim občané mohli k tomuto 
případu poskytnout jakoukoli informaci, nechť se obrátí na policejní oddělení v Čáslavi, na 
telefonní číslo 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

ZASTAVILI HO NA OBCHVATU
Dvaatřicetiletý muž řídil 7. října 2021 osobní motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan. 
Kolem druhé hodiny odpoledne ho na obchvatu Čáslavi zastavili a prověřili uniformovaní muži 
zákona. Následná kontrola v evidenci řidičů ukázala, že šofér usedl za volant, přestože pro něj 
platí zákaz řízení všech motorových vozidel. Nyní mu hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest 
odnětí svobody. 

NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA SVOU DCERU
Čáslavští policisté sdělili v uplynulých dnech devětačtyřicetiletému muži podezření ze spáchání 
trestného činu zanedbání povinné výživy. Podezřelý od května 2021 do současné doby neplní 
řádně svou vyživovací povinnost na vlastní nezletilou dceru. Okresním soudem v Kutné Hoře 
mu přitom bylo určeno platit výživné ve výši 3500 korun měsíčně. Momentálně dluží nejméně  
17 500 korun. Podobně zapomětlivým „tatínkům“ hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody 
až na jeden rok.

KDO UKRADL KOLO ZA 50 TISÍC?
Strážci pořádku z Čáslavi dále šetří případ krádeže jízdního kola, ke které došlo 8. října 2021. 
Dosud neznámý pachatel před domem v ulici Boženy Němcové odcizil zajištěné jízdní kolo značky 
Rock Machine, oranžové barvy, výrobní číslo rámu: RM1719623M. Lup byl zabezpečen zámkem 
na kola k zábradlí před domem. Ke krádeži došlo kolem druhé hodiny odpoledne. Majiteli kola 
vznikla škoda ve výši 50 000 korun. Policisté také v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by 
jim občané mohli k tomuto případu poskytnout jakoukoli informaci, nechť se obrátí na policejní 
oddělení v Čáslavi, na telefonní číslo 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

POLICIE ČR INFORMUJE IM

Nové dílo mozaikáře  
Františka Tesaře zdobí  
budovu Slévárny Losenický. 

Ing. Radek Gregor  
a Ing. Martina Forejtová 

plánují revitalizaci  
parku Vala.

ZŠ Sadová  
se dočkala opravy  
pochozí střechy. 

Práce na stavbě  
cyklostezky skončily.
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Podzim na ZŠ Náměstí
S končícím podzimem přichází čas ohlédnout se, co toto 

období přineslo na Základní školu Náměstí. Přes určitá epide-
miologická omezení toho vskutku nebylo málo. Naši prvňáčci již 
umí spoustu písmenek a číslic, zdokonalují se v prvotním čtení, 
počítání a umí také první anglická slovíčka a jednoduché fráze. 
Od letošního školního roku se totiž naši žáčci učí anglickému 
jazyku již od první třídy.

Povedlo se nám kompletně zrekonstruovat a moderně vybavit 
žákovskou kuchyňku, za kterou by se nemusel stydět žádný tele-
vizní pořad o vaření. Však je také o vaření velký zájem a hlásí se 
do něj řada budoucích kulinářů. To ostatně žáci druhého stupně 
ukázali během Halloweenského dne, který zorganizovali pro své 
mladší spolužáky. Nejenže pro ně vymysleli mnoho zábavných  
i poučných her, ale ještě připravili občerstvení v podobě 
halloweenských „muffinů“. Tak dobré jsem ještě nejedl…

Výrazně jsme pro děti rozšířili počet kroužků. K loňskému 
tenisovému přibyl kroužek fotbalový a stále větší oblibu si zís-
kává poznávání základů křesťanství. Škola se od letošního září 
účastní projektu Šablony III, v rámci něhož mají žáci možnost 
navštěvovat badatelský klub, klub ICT, výuku cizích jazyků  
a mnohé další. Pro zájemce nabízíme i možnost doučování.

Žáci se zúčastnili mnoha exkurzí a besed, mimo jiné se vy-
pravili do planetária v Havlíčkově Brodě, navštívili centrum sta-
rých řemesel Botanicus v Ostré nad Labem nebo besedovali  
s odborníky o naší energetické budoucnosti. Na své si tedy při-
šel opravdu každý.

Věříme, že epidemiologická situace neovlivní další chod 
školních aktivit a i v průběhu zimy bude na našich stránkách 
www.zscaslav.cz nebo našem FB profilu co sledovat.

Mgr. Tomáš Hasík, ředitel školy

VELETRH STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  
SE PŘESOUVÁ Z GRANDU NA YOUTUBE

Veletrh představující žákům 8. a 9. ročníků základních škol 
možnosti dalšího studia v rámci regionu se v čáslavském hotelu 
Grand konal poprvé v roce 2016. V loňském roce se tato přehlídka 
uskutečnila 3. března, tedy jen pár dní předtím, než „to všechno 
spadlo“. V době, kdy každý týden platí jiná pravidla, jsme byli posta-
veni před rozhodnutí, zda to nechat být, nebo to zkusit jinak.

A tak jsme se rozhodli zkusit to jinak. Od začátku roku ladíme 
se středními školami novou podobu veletrhu. Najít shodu na ko-
nečném formátu nebylo úplně snadné. Chtěli jsme totiž přijít s ně-
čím, nad čím nebudou třináctiletí ohrnovat nos se slovy „trapný“  
a „nuda“. Že se do dvouminutové videosekvence nevejdou všechny 
důležité informace o škole, je určitě pravda, ale to ani není naším 
cílem. Tím totiž je přiblížit se co možná nejvíce komunikačnímu ja-
zyku osmáka a pokusit se ho zaujmout něčím, o čem možná ještě 
netuší, jak důležité to pro něj je. 

V jarních měsících jsme měli posvěceno, že tento experiment 
můžeme spustit, a tak jsme už jen čekali, až se studenti vrátí do 
škol. Záběry z dronu, který proletí prázdnou školou, si totiž už vět-
šina škol zvládla pořídit sama. Štěstí nám přálo, a na sklonku září 
a října jsme si užili několik natáčecích dnů na středních školách  
a učilištích v Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně. V současné době je ma-
teriál ve střižně a v rukách postprodukčních kouzelníků. Videospo-
ty budou mít k dispozici kariéroví poradci základních škol a všichni 
ostatní je v případě zájmu najdou na našich webových stránkách 
www.mapcaslavsko.cz.

Norbert Kobela
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Fiesta Flamenca aneb španělština jinak
V pátek 22. 10. 2021 se studenti španělštiny ze 3. ročníku VOŠ, SPŠ 

a OA Čáslav zúčastnili exkurze do Prahy, kde navštívili kulturní pořad Fie-
sta Flamenca, který doplňoval výuku španělského jazyka. Tento pořad 
seznamuje studenty interaktivním způsobem se španělskou kulturou, 
hudbou, literaturou, ale i geografií a gastronomií.

Program byl rozdělený do dvou částí. V první části si studenti vychut-
nali flamencový koncert doprovázený vášnivým tancem španělské taneč-
nice. Ve druhé části byli studenti rozděleni do skupin a postupně prochá-
zeli třemi workshopy. Nejprve se seznámili se španělskými literárními 
osobnostmi a potom museli vyřešit kvíz. Dále jim španělská tanečnice 
předvedla, jak se tančí flamenco s různými rekvizitami, jako jsou například 
kastaněty, klobouk, vějíř, šátek nebo hůlka. Vybraní studenti si mohli vy-
zkoušet, jak je tanec s těmito rekvizitami složitý. Během dalšího worksho-
pu měli za úkol spojit různé fráze v češtině, španělštině, katalánštině  
a baskičtině. Poté správně poskládat puzzle, krásně barevnou slepou 
mapu Španělska. V posledním workshopu se dověděli něco o španělském 
temperamentu a hudbě a společně se španělskými umělci si zahráli na 
cajón. Program zakončil soutěžní kvíz, na jehož konci byl vylosován vítěz. 
Ze všech zúčastněných škol zvítězila naše studentka EL3. Na závěr pro 
nás byla připravena ochutnávka španělských tapas, což jsou tzv. chuťovky 
k pivu nebo vínu, a mohli jsme si i připít nealkoholickou sangrií.

Výlet jsme si skvěle užili a obohaceni o spoustu kulturních zážitků 
jsme se spokojeně vrátili domů. 

UČITEL/KA ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Požadujeme vysokoškolské technické vzdělání 
se zaměřením elektro, automatizace, robotika, 

mechatronika, elektropneumatika.
Osvědčení vyhl. 50, § 5, § 11.

Pedagogické minimum výhodou.

Kontakt:
ředitelka školy: Mgr. Věra Szabová
telefon: 327 302 235, 739 053 590

e-mail: szabova@sps-caslav.cz

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
tradiční, i když v době různých omezení trochu netradiční

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH,
při kterém budete mít možnost nakoupit dárky sobě  
nebo svým blízkým a zároveň podpořit dobrou věc! 

Dále můžete ochutnat výbornou fairtradovou kávu a čaj.
TĚŠÍME SE NA VÁS O DRUHÉ ADVENTNÍ NEDĚLI 

5. PROSINCE 2021 od 15 do 17 hodin 
LETOS VENKU NA HRADBÁCH KOLEM NOVĚ OPRAVENÉ BAŠTY  

ZA EVANGELICKÝM KOSTELEM v ulici Jana Karafiáta č.p.158 v Čáslavi.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, Čáslav,  

Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených dveří:
8. 12. 2021 (středa) od 14.00 do 16.30

Můžete se těšit na komentovaný program,  
kde se dozvíte informace o studiu na střední 

škole a o studijních oborech: 
  

             23-41-M/01 Strojírenství
zaměření: Robotika, Auto Moto, 
    3D modelování, CNC programování

63-41-M/02 Obchodní akademie
zaměření: Účetnictví a finance, Logistika, 
    Business in English

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Prohlédnete si výukové prostory školy  
(učebny klasické i odborné), knihovnu,  
domov mládeže, školní jídelnu a další. 

V době mimo komentovaný program se můžete 
informovat o uplatnění našich absolventů  
u prezentačních stěn zástupců podniků  

z našeho regionu.

Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 
na tel.: 327 312 611,  

e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz.

Vánoce se blíží, a když pro někoho ze svých blízkých koupíte dárky  
z rozmanité nabídky OBCHŮDKU JEDNOHO SVĚTA z Prahy,  
může vás hřát vědomí, že jste přispěli na spravedlivější svět,  
že jste poslali své peníze přímo výrobcům a pěstitelům.  
To je férový obchod – fair trade. 
Prodávat se budou káva, čaj, kakao, čokolády, třtinový cukr, dále 
šperky, tašky, peněženky, pouzdra na tužky i na brýle, vánoční 
ozdoby a mnoho dalších výrobků z Guatemaly, Peru, Indie,  
z afrických a dalších zemí světa. 
Dále si můžete zakoupit výrobky klientů  
sociálně-terapeutické dílny DIAKONIE ČÁSLAV a tím podpořit  
jejich činnost (drobná keramika, bylinné sáčky a jiné). 
DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA při evangelickém sboru v Čáslavi 
bude nabízet ručně pletené ponožky a čepice, háčkované síťovky, 
lněné pytlíky na pečivo, vylouskané ořechy, křížaly aj.  
DĚTI z čáslavského evangelického sboru budou prodávat vánoční 
přáníčka, ozdoby na stromeček z korálků a další drobnosti.

Výtěžek bude věnován potřebným.
Přejeme požehnané vánoční svátky a vše dobré v roce 2022!

VOŠ, SPŠ a OA
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Léta letí a my si sem tam posteskneme, že je k nám čas 
mnohdy docela neúprosný. Ve šťastných chvílích svého 
života bychom ho pak chtěli zpomalit, nebo snad i nějak 
záhadně zastavit. Jak na to, určitě ví paní Libuše Krupařová, 
která neuvěřitelně svěží a plná energie oslavila 6. října své 
již 100. narozeniny. 

Paní Krupařová se narodila v obci Hraběšín, kde žila 
do roku 1943. Poté se na krátké období přestěhovala do 
nedalekého Souňova, ale v roce 1946 se do Hraběšína 
vrátila a své trvalé bydliště tam má dosud. Pracovala jako 
školnice a v lásce vychovala čtyři děti, Libuši, Josefa, 
Jana a Slávka. V současnosti je klientkou společnosti 
ANIMA ČÁSLAV, o. p. s., kde od roku 2015 využívá 
služeb denního stacionáře „Domovinky“ a od roku 2018  
i bezbariérového bydlení v bytě zvláštního určení v DPS Čáslav.

Není divu, že volba pro takto výjimečnou oslavu padla 
právě na prostory Domovinky, kde se o kompletní organizaci, 
jako byla výzdoba nebo občerstvení pro ostatní klienty  
a hosty, ochotně postaraly její pracovnice. A sláva to byla 
veliká. S milým hudebním přáním přišli žáci zdejší ZUŠ, 
velkými gratulacemi nešetřili zaměstnanci společnosti 
ANIMA ani zástupci České správy sociálního zabezpečení. 
„Třešničkou“ na pomyslném narozeninovém dortu pak bylo 
přání od pana starosty Hraběšína. 

„V současnosti je denní stacionář mým druhým domovem  
a jsem zde šťastná,“ říkává paní Libuše Krupařová často. 

My všichni jí za naši společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Libuše Krupařová oslavila 100 let

Soc. oblast a zdravotnictví

Očkování proti covidu-19
regionální informační linka pro seniory 725 355 998 

vyplňte online registrační formulář na https://crs.uzis.cz

očkování bude probíhat v Městské nemocnici Čáslav

⏎

♡

♥
říjen 2021 

Narodilo se 38 dětí
21 holčiček, 17 chlapečků

nejčastější jména: David, Mikuláš, Oliver, 
Ema, Stela, Rozálie

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
tradiční, i když v době různých omezení trochu netradiční

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH,
při kterém budete mít možnost nakoupit dárky sobě  
nebo svým blízkým a zároveň podpořit dobrou věc! 

Dále můžete ochutnat výbornou fairtradovou kávu a čaj.
TĚŠÍME SE NA VÁS O DRUHÉ ADVENTNÍ NEDĚLI 

5. PROSINCE 2021 od 15 do 17 hodin 
LETOS VENKU NA HRADBÁCH KOLEM NOVĚ OPRAVENÉ BAŠTY  

ZA EVANGELICKÝM KOSTELEM v ulici Jana Karafiáta č.p.158 v Čáslavi.

ADVENTNÍ

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Městské muzeum a knihovna Čáslav
zve děti na

společné čtení | koledy | zdobení oken pro 
děti od 6 do 10 let

24. 11. | 1. 12. | 8. 12. | 15.12.
VŽDY OD 15.00 DO 17.30

VSTUP ZDARMA

D Ě T S K É  O D D Ě L E N Í ,  K O S T E L N Í  N Á M .  1 9 7 ,
Č Á S L A V
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V pátek 22. 10. se konal slavnostní koncert 
v kostele sv. Petra a Pavla, zazněly tóny Městské 
hudby Františka Kmocha. 

Starosta města JUDr. Vlastislav Málek a představitelé  
21. základny taktického letectva Čáslav 26. 10. vzpomněli 
na všechny, kteří se zasloužili o vznik samostatného čes-
koslovenského státu.

Ve dnech 4.–5. 11. proletěla čáslavským nádražím 
legendární Slovenská strela.

Děti si užily návštěvu IC v rámci 
týdne turistických center opravdu naplno! 

Beseda na Nové scéně 
Dusíkova divadla
s populární spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou
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Čáslavští atleti bilancovali sezonu
Atletická sezona začala se zpožděním, přesto byla z hlediska 

sportovních úspěchů velmi podařená.
Na mistrovstvích České republiky vybojovala dvě medaile mlad-

ší žákyně Tereza Lapáčková. Nejprve na přespolním běhu v Táboře 
doběhla na 3. místě a na dráze se popasovala s děvčaty i o 2 roky 
staršími a získala v běhu na 800 m stříbrnou medaili.

Čáslavští atleti do 22 let, kteří se umístí do 16. místa na mistrovství 
České republiky nebo jsou do 16. místa v tabulkách ČR, jsou zařazeni 
do ASCM (atletické centrum mládeže). V letošním roce se to podařilo 
celkem 12 atletům (Roman Stehno, Tereza Havlíčková, František Ma-
lina, Michal Perner, Adam Pernica, Tomáš Tláskal, Anna Kozlová, Te-
reza Lapáčková, Viktorie Machová, Denisa Špániková, pod ochranou 
jsou Vojtěch Boháč a Adéla Pipková).

Viktorie Machová a Tereza Lapáčková byly vybrány do krajské re-
prezentace a na mezikrajovém utkání obě vyhrály své disciplíny.

Čáslaváci získali 5 titulů přeborníků kraje – Adam Pernica, starší 
žák (300 m, 38,29); Viktorie Machová, mladší žákyně (vrh koulí, 12,70); 
Roman Stehno, junior (400 m, 51,63); František Malina, dorostenec 
(800 m, 2:00,97) a Adéla Pipková, dorostenka (kladivo, 35,32). Velký 
výkonnostní skok zaznamenala mezi ženami Jana Slavíková v běhu 
na 400 m, když si posunula osobní rekord pod hranici 55 s (54,82 s).

Velká skupina Čáslaváků se zúčastnila letního soustředění v Krko-
noších. Odvedenou práci zúročili osobními rekordy ve druhé polovině 
sezony. O prázdninách proběhly dva turnusy příměstského tábora, kte-
rých se zúčastnilo téměř 50 dětí.

V tabulkách ČR jsou na 1. místech dvě mladší žákyně (Tereza La-
páčková, 800 m, 2:19,18 a Viktorie Machová, hod kladivem, 34,02). Ve 
Středočeském kraji vedou tabulky tito Čáslaváci: Martin Pecha, muž, 
800 m, 1:54,51; Adam Pernica, žák, 300 m, 37,43; Daniela Vejrostová, 
juniorka, tyč, 260; Tereza Lapáčková, mladší žákyně, 800 m, 2:19,18  
a Viktorie Machová, koule 13,06 a kladivo 34,03.

Velký dík patří i trenérům: Jana Červenková, Jarmila Kratochví-
lová, Ludmila Formanová, Tomáš Schneiberg a Josef Kučera. O at-
letický potěr se dále starají Roman Stehno, Radek Hoferek a Petra 
Vandasová.

Pro celkové zhodnocení sezony zbývá krajský přebor v přespol-
ním běhu, který je v Čáslavi na programu 21. listopadu v rámci Běhu 
sady Vodranty.

Pionýři z Čáslavi vystoupali na Sněžku
Školní rok se nám pěkně rozeběhl, nabrali jsme nové členy  

a také se vydali na první výlety. Pravidelné páteční schůzky všech 
tří oddílů se konaly nejprve v klubovně v Břízkách a nyní se přesu-
nuly do klubu důchodců ve městě. 

Největší akcí podzimu byl tradiční výstup na Sněžku v sobotu 
9. října. Přes čtyřicet dětí, rodičů a kamarádů dobylo nejvyšší horu 
naší země. Měli jsme štěstí na počasí, neboť po celý den bylo slu-
nečno. Po tříhodinovém výstupu jsme stanuli na vrcholu a mohli 
si užívat výhled. 

Během podzimních prázdnin se v klubovně konalo Halloween-
ské odpoledne, kde bylo připraveno množství her, soutěží a také 
občerstvení, jak pro členy Pionýra, tak pro případné zájemce  
o členství.

Ještě v září se skupinka patnácti starších dětí vydala do Čime-
lic, kde Středočeská krajská organizace Pionýra pořádala každo-
roční sraz oddílů ze středních Čech. Víkend to byl nabitý hrami, ale 
také poznáváním ostatních pionýrů z našeho kraje.

Do konce roku náš čekají výpravy jednotlivých oddílů, ty budou 
probíhat v listopadu, a poslední akcí, kde se rozloučíme s kalen-
dářním rokem, bude Mikulášská víkendovka v Horní Sytové.

Pokud byste měli zájem chodit na schůzky, jezdit na výlety či 
na tábor, neváhejte se na nás obrátit. 

Kontakty jsou na www.pscaslav.cz, případně můžete napsat 
na e-mail vojta@pscaslav.cz. Jsme rádi za každého, kdo s námi 
chce smysluplně trávit svůj volný čas.

HOLKY A KLUCI, POJĎTE HRÁT HOKEJ!
Nábor dětí s ročníkem 2014 a mladší. Každé úterý a pátek od 17:30 do 18:30.

www.hc-caslav.cz
více na:

nabor@hc-caslav.cz

Ve dnech 4.–5. 11. proletěla čáslavským nádražím 
legendární Slovenská strela.
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Exkurze žáků SPŠ  
stavební Valašské Meziříčí

Dny 12.–14. 10. 2021 strávilo 27 žáků Střední prů-
myslové školy stavební Valašské Meziříčí, obor Pozem-
ní stavitelství a architektura, exkurzí po památkách  
i nové architektuře Kutné Hory a Čáslavi. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za nadmíru 
vstřícný přístup vedení Dusíkova divadla, které nám  
i přes probíhající stavební práce umožnilo nahlédnout 
do prostor staré scény, ale hlavně do nové části budovy.

Divadlo nám také zprostředkovalo komentovanou 
prohlídku přístavby Nové scény, kterou nás provázela 
její spoluautorka Ing. Arch. Radka Neumanová. Žáci 
viděli nejen sál, ale i zázemí a původní vstupní foyer 
a paní architektka skupinu informovala o konstruk-
ci, akustice a dalších zajímavostech spojených jak  
s novou stavbou, tak i s původním divadlem.

Děkujeme městu Čáslav také za ubytování v budo-
vě městských lázní, zajistit jej pro téměř třicetičlennou 
skupinu nebylo jednoduché. 

Čáslav i přilehlé okolí se má čím chlubit, moc se 
nám u vás líbilo.

Za žáky z Valašska učitelky odborných předmětů 
Ing. arch. Alena Carbolová a Ing. Pavla Nováková

Roboti na Masaryčce
ZŠ Masarykova dlouhodobě podporuje technické vzdělávání 

dětí. V tomto směru dokonce spolupracujeme s firmou Houfek, SPŠ 
Čáslav a Gymnáziem Čáslav. V září za našimi žáky například dorazil  
z ministerstva průmyslu a obchodu autobus plný techniky. Žáci si 
tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet virtuální realitu a pracovat s 3D 
tiskárnami.

Jelikož české základní školy zanedlouho čeká výuka robotiky, 
naše škola neotálela a pořídila již dvě sady robotů, tzv. Blue-Botů. 
Poděkování patří v tomto směru především zástupcům MAP Čá- 
slav, kteří nám poskytli finanční podporu.

Blue-Boti jsou určeni hlavně pro žáky 1. stupně. Pomohou jim 
rozvíjet logické myšlení, prostorovou představivost, a dokonce se 
na nich žáci budou učit základům jednoduchého programování. 
Blue-Bota mohou programovat pomocí tlačítek na jeho těle nebo 
pomocí chytrého telefonu či tabletu.

Jsme rádi, že naše škola využívá nejmodernější technologie. 
Ty totiž dělají výuku interaktivnější, zajímavější a pro děti jistě zá-
bavnější!

Podzimní čas v Mateřské škole Čáslav
Podzim je u nás v mateřské škole velmi oblíbeným ročním 

obdobím. Venku je vše krásně barevné, rádi chodíme na batůžko-
vé výlety a objevujeme krásy podzimní přírody. Můžeme zároveň  
i využít spoustu přírodnin k podzimnímu tvoření. Tradičně kaž-
dým rokem touto dobou pořádá středisko R. Těsnohlídka zahrad-
ní výstavu podzimního tvoření, kterého se s radostí účastní děti  
i rodiče. Letošní podzim se k nim připojilo i středisko Masarykova, 
kde se konalo dlabání dýní a následně se dýněmi ozdobila školní 
zahrada. Středisko Jahodová si zpestřilo podzimní čas poloden-
ním výletem za zvířátky do Bioparku Štít. Do střediska Bojovní-
ků za svobodu přiletěli se svým vzdělávacím programem Dravci  
v akci. A ve středisku Husova se rozehrála Dračí pohádka, při které 
děti pomáhaly drakovi řešit trable s princeznou. Krásný podzimní 
čas i vám!

Mgr. Daniel Mikš

Exkurze do VŠÚO Holovousy s. r. o.
V pondělí 25. 10. 2021 se žáci oborů Zahradník a Zahradnic-

ké práce z SOU Čáslav zúčastnili zajímavé exkurze. Zaměřené na 
prohlídku vnitřních a venkovních prostor Výzkumného a šlechti-
telského ústavu ovocnářského Holovousy. Vedoucí oddělení ge-
nofondů Prof. Dr. Ing. Boris Krška nám představil výstavu ovoce  
a popsal jednotlivé druhy a odrůdy jádrovin, peckovin a skořápkovin. 
Ing. Jiří Sedlák nás seznámil s problematikou explanátových kultur 
a in vitro postupů při ozdravování ovocných plodin, jejich množení  
a uchovávání. Poblíž ústavu se nachází ovocná školka, kde jsme moh-
li zhlédnout pěstování ovocných stromků a ukázkovou výsadbu jablo-
ní. Navštívili jsme i podnikovou prodejnu, která nabízí široký sortiment 
různých odrůd jablek, hrušek a švestek. Na závěr naší exkurze jsme 
obdrželi propagační materiál, plakáty s odrůdami ovoce a různé bro-
žury.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský byl založen již v roce 
1951. Postupně spadal pod MZ ČR nebo Československou akademii 
zemědělských věd, nyní je samostatnou společností. Má přibližně 
120 zaměstnanců. Díky podpoře EU se neustále rozšiřují jeho vnitřní 
i venkovní prostory. Výzkumná činnost ústavu se týká prakticky všech 
ovocných plodin, které se pěstují na území ČR jako tržní kultury. V rámci 
vzdělávacích programů pořádá VŠÚO Holovousy semináře a poraden-
ství pro ovocnáře a v lednu (vždy třetí týden v tomto měsíci) pořádá 
konferenci Ovocnářské dny v Hradci Králové.

MŠ Čáslav

Ing. Ivana Novotná
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 SOŠ A SOU DOPRAVNÍ SOUTĚŽILA V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

V úterý 5. 10. 2021 se naše čtyřčlenné družstvo ve složení 
Tereza Bártová, Michal Cakl, Michal Dalecký a Jakub Janeček 
zúčastnilo prvního ročníku soutěže v poskytování první pomo-
ci, pořádané Střední školou Semily. Všechna družstva obdrže-
la mapu města Semily a harmonogram s časy, které určovaly, 
kdy a na jakém stanovišti mají být. Každé družstvo mělo před 
sebou 10 úkolů, s nimiž si mělo co nejlépe poradit a získat 
tak největší možný počet bodů. Počínání všech týmů hodnotili 
rozhodčí z řad profesionálních hasičů HZS Libereckého kraje, 
záchranářů a členů horské služby. 

Náš tým si musel poradit například s kolapsem a násled-
nou kardiopulmonální resuscitací úředníka, s autonehodou, 
při které byla sražena mladá slečna opilým řidičem, s pádem 
horolezce ze skály, pokousáním psem, popáleninami, dušnos-
tí ročního dítěte a uklidněním hysterické matky, během s dý-
chací technikou, hypoglykemií, ale i testem, který znamenal 
pro mnoho týmů velký oříšek. Po dokončení všech disciplín 
proběhlo vyhodnocení soutěže, předání cen a ukončení celé 
akce. Naše družstvo se umístilo na 8. místě. 

Svačina roku s Rio Mare poosmé
SOU Čáslav se zúčastnilo 8. ročníku soutěže Svačina roku s Rio Mare. Úkolem soutěžících 

ze středních odborných škol se zaměřením na gastronomii bylo vytvořit originální školní svačinu  
s využitím tuňákových výrobků Rio Mare.

Studenti museli připravit čtyři porce soutěžního výrobku, z toho tři porce na bílý talíř a jednu 
ve svačinové krabičce Rio Mare. Časový limit na přípravu činil 35 minut, hmotnost výrobku měla 
být do 200 gramů a náklady nesměly přesáhnout 80 korun za jednu porci.

Soutěž byla rozdělena do několika kol. První kolo bylo korespondenční, druhé nominační  
a třetí národní. Zajímavé akce se zúčastnilo 65 škol a 170 studentů.

Za naše učiliště se korespondenčního kola, pod dohledem Bc. Hany Hurtové, zúčastnily tyto 
studentky:

Dagmar Neužilová, 
3. ročník, se soutěžním 
pokrmem: Celozrnná bageta 
s tuňákem a kapary. 

 

Anna Procházková, 
2. ročník, se soutěžním 
pokrmem: Domácí pita chléb 
s tuňákem a grilovanými 

paprikami.

studentka Tereza Bártová

Bc. Hana Hurtová

 

Do nominačního kola postoupila 
Anna Procházková. 
Zde připravovala: Sushi svačinu 
s tuňákem Rio Mare.
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Nová zelená úsporám  
a kotlíkové dotace
Tým Mikroregionu Čáslavsko absolvoval seminář Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP) s cílem proškolit se  
v problematice nabízených dotačních titulů. Občanům nyní 
nabízíme pomoc při řešení dotačních žádostí na výměnu 
kotlů a kamen, zateplení budov, tepelná čerpadla, solární 
systémy, dešťovou a odpadní vodu a další. 

Od 1. září 2022 vstoupí  
v platnost zákaz používat kotle, 
které nesplňují 3. či vyšší emis-
ní třídu. Finanční podporu na 
jejich výměnu přinesou obča-
nům s nižšími příjmy kotlíkové 
dotace. Na ty však dosáhnou 
pouze senioři, invalidní důchod-
ci 3. stupně anebo domácnosti 

s čistým měsíčním příjmem do 14 242 Kč na osobu. Získat 
lze podporu až 95 % způsobilých výdajů do maximální výše 
dotace – ta záleží na druhu nového kotle. Žádosti se budou 
podávat prostřednictvím krajských úřadů v průběhu příštího 
roku.

Ostatní zájemci mohou využít program Nová zelená 
úsporám, kde byl příjem žádostí zahájen 12. října 2021. Pro-
gram nabízí dotaci až 50 % způsobilých výdajů do maximální 
výše dotace. Kombinací více projektů (např. výměna kotle  
+ zateplení apod.) pak lze získat i finanční bonusy. Za způso-
bilé výdaje jsou považovány výdaje vzniklé od 1. 1. 2021. Žá-
dat mohou vlastníci či spoluvlastníci rodinných či bytových 
domů, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního 
objektu, a to před počátkem, v průběhu realizace i po ní. 

Bližší informace získáte na www.novazelenausporam.cz, 
na krajských pracovištích SFŽP a také v Mikroregionu Čá- 
slavsko, kde vám za přijatelný poplatek (na rozdíl od komerč-
ních zprostředkovatelů) pomůžeme i s administrací celé žá-
dosti. Kontaktní osobou je Kateřina Fílová, tel. 775 974 255, 
mikroregioncaslavsko@gmail.com.

Jan Jiskra, předseda mikroregionu

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Rok 2021 byl pro Muzeum zemědělské techniky Čáslav velmi úspěš-

ný. Celou sezónu jsme se těšili z velkého zájmu návštěvníků ze všech 
koutů České republiky. 

Kvůli pandemické situaci jsme v první polovině roku museli zrušit nej-
významnější akci Pradědečkův traktor, která vždy přiláká velké množství 
návštěvníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Druhá polovina roku byla 
příznivější a my jsme mohli pro návštěvníky uspořádat nové akce, kterými 
byly „Dožínky – pivní slavnosti“ a „Muzejní noc – noční jízda“.

Několik akcí jsme věnovali také našim nejmenším. Děti mohly vy- 
zdobit areál muzea křídami, foukaly bubliny, dlabaly dýně a celou sezónu 
si mohly zahrát v našem parku hru „Jak zabloudilo kuřátko“, při níž se 
dozvěděly o zvířatech žijících u nás ve volné přírodě a o obilninách, které 
se pěstují na našich polích. 

Muzeum zemědělské techniky Čáslav není pouze o akcích, ale přede-
vším o ochraně a rozšiřování sbírek. I v tomto ohledu byla pro nás letošní 
sezóna úspěšná. Do depozitářů a expozic jsme nově umístili dřevěný válec, 
pluhové ostří, mechanické cepy, čisticí mlýnek na obilí a dvouřádkový sazeč 
brambor. Motorovou techniku jsme rozšířili například o kultivační traktor 
RS 09 či sklízecí řezačku SPS 420. Velkou radost máme z traktoru domácí 
výroby s motorem Pujman po generální opravě, který jsme dostali darem. 

V souvislosti s ochranou sbírek přinesl tento rok významnou udá-
lost – předání nízkonákladového depozitáře a zprovoznění termoko-
mory. Cílem projektu jsou zlepšení podmínek pro uložení sbírek, efek-
tivnější evidence předmětů a zpřístupnění sbírek pro badatelské účely.

Děkujeme návštěvníkům za přízeň v roce 2021, přejeme všem hodně 
zdraví v tomto nelehkém čase a budeme se těšit opět v roce 2022!

Vypracovala Bc. Adéla Čapková, produkční NZM Čáslav, 
ve spolupráci s ředitelem NZM Čáslav Ing. Vladimírem Michálkem 

a s Ing. Markétou Ballovou, kurátorkou NZM Čáslav

 

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav
tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

 Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

Tel.: 778 880 006
S211703

✓

✓

✓

Satelitní karta od 125,- Kč
Nova sporty a Eurosporty
do Vaší TV!
Televize přes internet od 80,- Kč

Levnější televize

Komerční inzerce
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ROZHOVOR S NOVÝM DRAMATURGEM DUSÍKOVA DIVADLA
MGA. JAROMÍREM HRUŠKOU:

Dusíkovo divadlo sice právě prochází 
plánovanou rekonstrukcí, ale to nezna-
mená, že by jeho vedení nemyslelo na 
dobu, kdy se jeho provoz vrátí do nor-
málu. Právě proto přijalo nového drama-
turga, kterým je velezkušený divadelník 
MgA. Jaromír Hruška.

Mohl byste se na začátek našim 
čtenářům krátce představit? Máte mimo 
divadla nějaké koníčky?

Jmenuje se Jaromír Hruška, je mi 
48 let a jsem otcem tří dětí. Vystudoval 
jsem obor Činoherní režie na pražské 
DAMU. Když mi na koníčky zbude čas, 
nejraději jej trávím se svými nejbližšími. 
Dále rád jezdím na kole, chytám ryby 
nebo poslouchám hudbu.

Co všechno máte po profesní stránce 
za sebou?

Jako režisér asi 25 celovečerních či-
noherních inscenací, jako autor 12 diva-
delních her, jako lektor a porotce 25 let 
účastí na různých divadelních přehlíd-
kách a festivalech, jako dramaturg, pro-
dukční a zástupce ředitele 13 let v Měst-
ském divadle Český Krumlov. 

Jak došlo k tomu, že jste se stal dra-
maturgem Dusíkova divadla?

Vzhledem k tomu, že se chystám 
usadit se ve středních Čechách a trá-
vím zde stále více času, domluvili jsme 
se s paní ředitelkou Dusíkova divadla La-
dou Bartošovou, že to spolu zkusíme. Po 
odchodu dlouholeté dramaturgyně, kte-
rá dle mého názoru odvedla pro kulturu 
v Čáslavi skvělou a velmi profesionální 
práci, hledalo divadlo jejího nástupce  
s patřičnými zkušenostmi a odborností. 
A takhle to dopadlo!

Dokázal byste náplň své práce 
představit úplnému laikovi? Co přesně 
pozice dramaturga obnáší?

Především postavit kvalitní a lákavý 
program. A to není jednoduché. Zvláště 
dnes, kdy existuje možností, jak trávit 
volný čas, opravdu nepočítaně. Navíc  
v této zatím stále ještě covidové době. 
Ale je to výzva, které se nebojím.

Máte už vytvořenou představu, 
kam přesně se bude repertoár divadla 
posouvat?

Nejdříve je nutný restart divadla po 
rekonstrukci a po covidu, pak můžeme 
program někam posouvat. Jasné je, že 

moje ambice bude vrátit do divadla diváky, 
kteří tam již chodili, a uvítat i diváky nové.  
V Dusíkově divadle bude to nejlepší a nej-

zajímavější z oblasti divadla, hudby, zá-
bavy i tvorby pro děti a mládež. Dusíkovo 
divadlo by mělo mít, v tom nejlepším slo-
va smyslu, veřejnoprávní rozměr, který se 
vyznačuje tím, že zde budeme programo-
vě pro každého, ale ne pro všechny.

Jak se vám líbila jeho dosavadní 
programová náplň?

Myslím, že program fungoval a já 
mám na co navazovat. To je pro mě dů-
ležité. Mým úkolem je posbírat dříve na-
investovanou energii a poslat ji efektivně 
správným směrem. Myslím, že s dosa-
vadním týmem Dusíkova divadla a pod 
vedením paní ředitelky by to neměl být 
problém. Uvidíme! 

Co může vedení divadla dělat pro to, 
aby přitáhlo pozornost i těch návštěv-
níků, kteří doposud volili převážně jiné 
způsoby trávení volného času?

Skvělý program a výborný servis při 
jeho zajištění – a to jak pro umělce, tak 
především pro diváka. To je v zásadě vše. 
Pak snad ještě trocha sofistikovaného PR 
a vstřícná cenová politika.

Podle čeho posuzujete úspěšnost své 
práce?

Podle počtu stálých předplatitelů  
a plného sálu. Ale také když herci po-
chválí skvělé publikum.

Preferujete klasické, nebo moder-
ní inscenace? Máte mezi autory své 
oblíbence?

Oboje. Důležitá je pro mě kvalita. Di-
vadlo je buď dobré, nebo špatné. Jiná 
kritéria selhávají. 

Jak často chodíte do divadla sám 
jako divák?

Do divadla chodím jenom pracovně. 
Ročně vidím tak 120 představení nebo 
různých pořadů.

Jaký je váš vztah k Čáslavi? Líbí se 
vám tady?

Město pomalu poznávám a je mi 
čím dál tím sympatičtější.

Chtěl byste závěrem něco vzkázat 
čtenářům Čáslavských novin, respekti-
ve potenciálním divákům?

Milí diváci, staňte se součás-
tí naší divadelní rodiny, sledujte náš 
program. Máte se na co těšit. Brzy  
v Dusíkově divadle na viděnou!

„Je to výzva, které se nebojím.“ IM



Infocentra po celé republice jsou čas-
to označována za vstupní bránu jednot-
livých měst. Bránu, která by měla mít za 
cíl přivítat a naladit návštěvníky tak, aby 
z města nepospíchali a naplno si užili to 
nejkrásnější, co nabízí. Jinak tomu není 
ani v Čáslavi. Jak těžké je takovou vstupní 
bránu vybudovat? Jaký posun čáslavské 
„íčko“ v posledních měsících zazname-
nalo? Nejen o tom jsme si povídali s jeho 
vedoucí Lucií Zahradníkovou, která do 
této pozice nastoupila na přelomu dubna 
a května letošního roku.

Z jakých pracovních zkušeností na pozi-
ci vedoucí čáslavského infocentra čerpáte?  

Nejcennější zkušenosti v odvětví ces-
tovního ruchu jsem získala v zahraničí. 
Během působení v jedné pražské cestovní 
kanceláři jsem pracovala jako technický 
průvodce v Římě. Zkušenosti mám také 
jako animátorka převážně v řeckých le-
toviscích. V Kutné Hoře jsem pracovala 
v průvodcovské službě nebo jako recepční 
v hotelu.

Co vás přitahuje na práci v cestovním 
ruchu?

V první řadě miluji práci s lidmi. Oce-
ňuji také její různorodost. Každý den je 
jiný, neustále poznáváte nové věci, setká-
váte se se spoustou zajímavých lidí. Vždy 
mě bavila i komunikace v angličtině nebo 
ruštině, což v čáslavském infocentru tolik 
nevyužiji, ale o to více mě těší, když k nám 
zavítají i turisté z cizích zemí. 

Jaký vztah máte k Čáslavi? 
Mám to tady velmi ráda. Čáslav 

je relativně malé město s obrov-
ským náměstím, kde je díky trhům 
často živo. To nám mohou okolní 
města pouze závidět. Čáslav vní-
mám také jako výborné místo pro 
rodinný život. Narodila jsem se tady  
a nedokážu si představit žít jinde. 
Přiznám se ale, že během dospívání 
jsem tíhla spíše k větším městům  
a životu za hranicemi.  

Čím dalším se Čáslav v porovná-
ní s jinými městy může pochlubit? 

Jednoznačně je to kostelní vy-
hlídková věž. Vylézt si na třetí 
nejvyšší věž v České republice  
a z ptačí perspektivy pozoro-
vat místa, kde se každý den 
procházíme, je velkou atrak-

cí i pro místní obyvatele. Chlubit se ale 
můžeme i zachovalou částí hradebního 
opevnění nebo synagogou postavenou  
v maurském slohu v letech 1899–1900. 
Další z dominant, kterou se nemůže pyšnit 
každé město, je třeba Otakarova bašta.

Jaký je podle vás zájem o krásy Čá- 
slavska? 

Myslím si, že je to lepší než kdy dříve. 
Možná tomu trochu pomohla i pandemie 
koronaviru, která nás donutila zvolnit  
a nevnímat pouze to nejtřpytivější. Davy 
lidí, které se dříve soustředily na historic-
ky atraktivnější Prahu nebo Kutnou Horu, 
se rozpadly na menší skupinky. Skupinky, 
které se začaly soustředit na méně probá-
daná, avšak velmi zajímavá místa. Jeden 
příklad za všechny je třeba tvrz v Semtěši. 
Překvapilo mě, kolik lidí se nás na ni letos 
ptalo. 

Do pozice vedoucí informačního 
centra jste nastoupila na přelomu dub-
na a května. Co se vám za tu dobu po-
dařilo? 

Řekla bych, že se nám infocentrum 
daří přiblížit více k lidem. Nehodláme celé 
dny sedět za počítačem a pouze čekat, 
jestli někdo přijde. Proto chceme pořádat 
dny otevřených dveří, účastnit se akcí, jako 
byl Týden informačních turistických cen-
ter, být součástí kulturních akcí ve městě 
nebo častěji komunikovat na sociálních 
sítích. Infocentrum by mělo být místem, 
kam si lidé mohou přijít pro radu nebo si 

jen tak popovídat. Určitě jdeme dobrou 
cestou, protože se k nám lidé začínají pra-
videlně vracet s velice milými slovy a já 
z toho mám velkou radost.

Za zmínku ale stojí i doplnění sortimen-
tu upomínkových předmětů, které se hodí 
pro nejrůznější události jak pro obyvatele 
města a firemní akce, tak pro výletníky od-
jinud. Nechali jsem také udělat nové turis-
tické mapy, kde na jedné straně najdeme 
vyznačené historické centrum s naučnou 
stezkou a na druhé cyklostezky, kterých 
z Čáslavi vede hned několik. Podařilo se 
nám také zřídit možnost platby kartou. 

Co vás zároveň nejvíce trápí? 
Ukazuje se, že vytvořit stabilní tým 

zodpovědných a spolehlivých lidí, kteří bu-
dou mít práci v infocentru opravdu rádi, je 
poměrně složité. To je ale asi obecný pro-
blém dnešní doby.    

Jak by měl vypadat ideální člen týmu 
čáslavského infocentra? 

Stále hledáme člověka spolehlivého, 
usměvavého, komunikativního a akčního. 
V cestovních ruchu je důležité, aby měl 
člověk práci jako koníčka a dělal ji srdcem. 
Pokud by někoho taková práce zajímala, 
může se za námi bez obav zastavit přímo 
v informačním centru. Otevření jsme i pra-
xím žáků středních škol.

Co plánujete v nejbližších týdnech  
a měsících?  

Ve spolupráci s farností připravujeme 
na poslední adventní neděli benefiční kon-
cert v kostele sv. Petra a Pavla. Akci jsme 
nazvali Advent na dotek a já se na ni velmi 
těším a tímto všechny čtenáře zvu. (pozn. 
red.: více o Adventu na dotek se dočtete na 
str. 23 nebo na FB Infocentra Čáslav)

Během kouzelného vánočního období 
nás ale jistě budete potkávat i v jiné dny. 
Snad mohu poodhalit, že na 5. 12. chystá-
me překvapení.

Příští rok bychom chtěli novou turi-
stickou sezónu přivítat zpřístupněním 
Otakarovy bašty a otevřením nového pro-
hlídkového okruhu historickým centrem 
s výkladem.  

Chtěla bych městu dopomoci k tomu, 
aby se dostalo do katalogů cestovních 
kanceláří, které nabízí výlety po Česku. 
Moc bych si přála, aby v nich byla Čáslav 
zapsána výrazným písmem, které k nám 
přiláká více turistů.  
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JN

„Infocentrum by mělo být místem,
kam si lidé mohou přijít pro radu 
nebo si jen tak popovídat.“

LUCIE ZAHRADNÍKOVÁ: 
VEDOUCÍ ČÁSLAVSKÉHO INFOCENTRA 
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IMOsobnosti Čáslavska Kostelem zněly hudba, zpěv a potlesk
Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi, předposlední říjnový páteční 

večer. Začíná slavnostní koncert Městské hudby Františka Kmocha  
z Kolína s uměleckým vedoucím Miloslavem Bulínem, pěveckého 
sboru Gymnázia a Střední pedagogické školy Čáslav se sopranist-
kou Janou Veberovou a varhaníkem Milanem Slabým z Kutné Hory. 
Hudební a pěvecké propojení tří měst, kostel zcela zaplněný návštěv-
níky místními i přespolními, nádherný interiér církevní stavby a pro-
gram, který sliboval krásné kulturní zážitky. Do puntíku splněno!

Náročné skladby světových autorů vážné, populární a také fil-
mové hudby vesměs ve skvělé aranži uměleckého vedoucího MhFK 
Miloslava Bulína zvládli všichni účinkující bezchybně. Zazářili nejen 
výše jmenovaní, ale i sólisté orchestru: flétnistka Jana Havlíková, 
fagotista Milan Červeňák, trumpetista Radek Petrovický a zpěvák 
Václav Libich. Pěvecký sbor vedený sbormistryní Janou Vrňákovou 
nastoupil až ve druhé polovině koncertu a provedení například Ukval-
ských písní Leoše Janáčka, zpěvů z Tajuplného ostrova Gianniho 
Ferria a píseň Only Time z repertoáru zpěvačky Enyi bylo odměně-
no neutichajícím potleskem. Při Ave Maria a krásné, ač smutné árie  
z opery Rinaldo v podání Jany Veberové se mnozí nestyděli ani za 
slzy. Kostelní varhany rozezněl Milan Slabý především v Gotické 
suitě Léona Boëllmanna. Absolutní bombou byla skladba Johna 
Williamse Dry Your Tears, Afrika! (česky Usuš svoje slzy, Afriko!)  
v aranži Miloslava Bulína. Zasloužený potlesk po vyčerpání progra-
mu nebral konce a umělecký vedoucí a dirigent Městské hudby Fran-
tiška Kmocha reagoval dvěma přídavky. Ti, kdo v ten pátek přišli do 
čáslavského kostela sv. Petra a Pavla, odcházeli domů s pocitem, že 
prožili úžasný večer. A všichni účinkující rovněž.

Hana Zrůstová
Rudolf Jablonský 5. 12. 2021 – 185 let od narození

Josef Jahoda 16. 12. 2021 – 75 let od úmrtí

Ladislav Kozák 17. 12. 2021 – 121 let od narození

Právník a politik Rudolf Jablonský se sice narodil 
v Písku, zpětně je však jeho osud spjatý především 
s Čáslaví. Jak by také ne, když tady v letech 1868–
1879 zastával funkci starosty, větší polovinu této 
doby coby čestný občan města. Výraznou stopu 
ovšem zanechal také v dalších oblastech. Ne-

malou měrou se zasadil o vznik Dusíkova divadla 
nebo sirotčince a dále byl třeba členem výboru, který 

si vytyčil za cíl založení gymnázia. Čáslav byla koneckonců v té době 
posledním městem v regionu, kde ještě neměli vlastní střední školu. 
Dlouholeté snahy se naplnily v roce 1880. Rudolf Jablonský zemřel 
o 22 let později.

Dětství i rané mládí sice Josef Jahoda prožil v rodném Ně-
meckém Brodě (dnešním Havlíčkově Brodě), zapsal se však  
i do dějin Čáslavi. Koncem 19. století totiž učil na zdejší obec-
né škole a působil tady také jako redaktor Čáslavských listů 
nebo osvětový referent armády. Po matce Anně zdědil lite-
rární talent a sám údajně napsal bezmála devadesát románů  
a povídkových sbírek. Jejich hrdiny jsou zpravidla prostí lidé, 
mnohdy z úplného okraje společnosti. Zřejmě nejproslulejší  
z jeho děl se jmenuje Havlíčkův máj. Stejně jako většina ostat-
ních se odehrává v prostředí Jahodou milované Vysočiny.

Ačkoli jej historici české architektury staví často do stínu 
jeho proslulejšího staršího bratra Bohumíra, také Ladislav Ko-
zák zanechal ve svém oboru výraznou stopu. Rodák z Čáslavi, 
kde jeho silně věřící rodina na přelomu 19. a 20. století žila, spo-
lupracoval se svým bratrem například na budově Církve česko-
bratrské evangelické v pražských Nuslích. Po skončení druhé 
světové války se stal pevnou součástí osazenstva karlovarské 
pobočky Stavoprojektu. Coby zkušený urbanista má na svém 
kontě také územní plány Kynšperku nad Ohří nebo Chlumu nad 
Ohří a podílel se na studii rozvoje lázeňství v Karlových Varech.

Děkujeme rodinám a přátelům RC 
za pomoc a přízeň během roku.

Krásné a pokojné svátky vánoční  
naplněné láskou a radostí. 

Do nového roku pevné zdraví
přejí zaměstnanci RC Kopretina

Rodinné centrum KOPRETINA  
zve všechny zájemce na: 

předvánoční setkání
1. 12. od 9 hod. 
pečení vánočních perníčků

3. 12. od 10 hod. 
setkání s Mikulášem

8. 12. od 9 hod. 
výroba svíček ze včelího vosku

15. 12. od 9 hod. 
výroba vánočního svícnu a skřítků

Prosíme o nahlášení účasti na: 

tel. 733 741 171 nebo v RC Kopretina 



20  Kultura, volný čas

Prosinec
PROGRAM

    kino
 Miloše Formana

ST 1. 12. | 15:30
NADĚJE 
drama | senior bio ST 1. 
ST 1. 12. | 20:00
FAUNŮV LABYRINT   
drama | fantasy
ČT 2. 12. | 20:00  
ETERNALS
akční | sci-fi
PÁ 3. 12. |  20:00
MEKY | životopisný 
SO 4. 12. | 17:30 
O ČERTOVI A JINÉ 
VÁNOČNÍ POHÁDKY 
pohádka
SO 4. 12. | 20:00 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
romantický 
ST 8. 12. | 20:00 
PARALELNÍ MATKY 
drama 

ČT 9. 12. | 20:00 
SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH
akční 
PÁ 10. 12. | 20:00 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
romantický
SO 11. 12. | 17:30
TAJEMSTVÍ STARÉ  
BAMBITKY 2 | pohádka  
SO 11. 12. | 20:00 
RODINU SI NEVYBEREŠ 
komedie
ST 15. 12. | 20:00  
SNY O TOULAVÝCH 
KOČKÁCH
dokument
ČT 16. 12. | 20:00  
PRVOK, ŠAMPÓN,  
TEČKA A KAREL
komedie

PÁ 17. 12. |  20:00
GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný
SO 18. 12. | 20:00  
SPIDER-MAN: BEZ DO-
MOVA sci-fi | dobrodružný 
SO 18. 12. | 17:30 
ENCANTO| pohádka 
ST 22. 12. |  20:00
WEST SIDE STORY
muzikál
ČT 23. 12. | 20:00
MATRIX RESURECTIONS 
sci-fi | akční  
ST 29. 12. | 20:00 
KAREL | životopisný 
ČT 30. 12. |  20:00
SPIDER-MAN: BEZ DO-
MOVA sci-fi | dobrodružný 

12
2021

 Změna programu vyhrazena. Kompletní program na www.kinocaslav.cz.

AKCE PROSINEC 
4. 12. 2021
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA  
pro děti od 6 let
od 10:00 do 12:00 
účastnický poplatek 80 Kč
4.–5. 12. 2021 
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ DÍVČÍ NOC  
pro dívky od 6 let
sobota od 14:00, neděle do 10:00 
účastnický poplatek 250 Kč
10. 12. 2021  
VÁNOČNÍ DÍLNA
pro děti 1. tříd
od 14:00 do 17:00 
účastnický poplatek 180 Kč 
11. 12. 2021 
VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ DVOJIC
pro děti i dospělé
od 9:00 
účastnický poplatek 50 Kč
12. 12. 2021 
KOUZELNÝ STROMEČEK 
výroba dekorativního stromečku ze šišek
od 15:00 do 17:00 
účastnický poplatek 100 Kč

Na všechny příležitostné akce se můžete přihlásit přes náš 
nový online systém. Návod, jak si založit uživatelský účet, 

a následný postup přihlášení naleznete na  
našich webových stránkách www.ddmcaslav.cz.

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV 
Husova 291, 286 01, Čáslav, T +420 327 312 207

PROGRAM
• MICHAEL FRANČE, LUCIE JESTŘABÍKOVÁ: 
WHITE, BLACK and PINK 
výstava (užité umění, sochy, keramika, porcelán, sklo)
KDY: 7.–26. 12. 2021 
vernisáž 6. 12. 2021 v 17:00 
KDE: výstavní síň, 
náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h

• KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY: DUO MELISSA
koncert Muzejního a vlastivědného spolku 
„Včela Čáslavská“  
 Sváteční slovo pronese Marek Maxim Švancara, 
kaplan 21. základny taktického letectva Čáslav.
KDY: sobota 11. 12. 2021 od 15:00
KDE: kostelík sv. Bonifáce v Lochách
Vstupné dobrovolné.

• ADVENTNÍ ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
KDY: 24. 11. | 1. 12. | 8. 12. | 15. 12. 2021 
vždy od 15:00 do 17:30
KDE: dětské oddělení, 1. patro knihovny, 
Kostelní náměstí 197
společné čtení, koledy, zdobení oken 
pro děti od 6 do 12 let 
VSTUP ZDARMA.

• NABÍDKA PRO ŠKOLY
naše expozice, kromě archeologické 
(z důvodu péče o vystavené exponáty), budou školám 
zpřístupněny po předchozí dohodě i mimo muzejní  
sezónu (listopad–březen).
tel: 327 316 885, 327 312 207 
nebo novakova@cmuz.cz, stara@cmuz.cz 

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, Facebook a Instagram! 

www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

IG @mestskemuzeumcaslav
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WHITE, BLACK and PINK 
To je název již čtvrté výstavy, na které 

spolupracuje autorské duo Lucie Jestřabí-
ková a Michael Franče. Společně se podíleli 
na několika výstavách jak v zahraničí, tak  
i v Česku.

Setkali se již při studiu na Fakultě designu 
a umění Ladislava Sutnara v Plzni. I přes to, že 
se jejich tvorba může zdát na první pohled od-
lišná, mnohé je spojuje. Oba studovali několik 
semestrů v Asii tradiční umění. Lucie Jestřabí-
ková v Tchaj-wanu NTUA čínskou malbu a kali-
grafii a Michael Franče tradiční řemesla na ISI  
v Indonéské Jogdžakartě. Inspirace Asií je  
v jejich práci zřetelná.

Od výuky volnočasových aktivit se oba 
postupně propracovali k působení na Akade-
mii Světlá nad Sázavou.

Dalším spojovacím prvkem je jejich pří-
stup k sochařství. Jestřabíková pracuje 
s konceptuální sochou, kdežto Franče se 
pohybuje na pomezí sochy, užitého umění  
a designu. Oba vykazují zájem o experimenty 
s materiály. Lucie Jestřabíková se snaží ve 
své výtvarné práci nalézt a rozvést umělec-
ké možnosti všedních a často nevýtvarných 
médií a materiálů, jako jsou kombucha, ter-
mopapír, surový grafit. Michael Franče razí 
heslo „Udělej si sám!“, kdy klade důraz na ex-
periment s tradičním materiálem (keramika, 
porcelán, sklo, dřevo) a vytváří tak unikátní 
autorské techniky. Výstavu WHITE, BLACK 
and PINK spojují tři hlavní barvy, které se  
v tvorbě obou umělců často vyskytují.

Výstava bude k vidění ve dnech: 7.–26. 12. 2021  
výstavní síň na náměstí J. Žižky z Trocnova

Vernisáž: 6. 12. 2021 v 17 hodin. 
https://www.fra-gile.com/ 

https://jestrabikova.cz/

7

Výstavní síň Městského muzea a knihovny Čáslav
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
vernisáž výstavy 6. prosince od 17:00

NOVA FORMA V GUMÁRNĚ
Šamanská práce se sny – workshop s Mgr. Markétou Kučerovou

Workshop se uskuteční v Čáslavi tentokrát v klubu RůznoRadost o víkendu  
11. a 12. prosince 2021, místa je potřeba si dopředu rezervovat.

S Markétou Kučerovou se naučíte zaznamenávat sny a pracovat s nimi. Třeba 
metodou bleskového výkladu snu, který je časově nenáročný. Nebo se zkusíte bez-
pečně vrátit do svého snu a zjistit, jak pokračuje. Pomocí snového divadla zažijete 
jeho atmosféru. Dokonce i náročné sny nebo tolik obávané noční můry mohou ztra-
tit děsivost, když s nimi umíte dobře zacházet. Práce se sny je přímá cesta k sobě, 
ke svému vnitřnímu vesmíru. 

Mgr. Markéta Kučerová vystudovala Husitskou teologickou fakultu UK (filosofie 
a religionistika, psychosociální vědy), od roku 2003 pracuje v Knihovědném od-
dělení Knihovny Akademie věd ČR. Zaměřuje se na ilustraci, dějiny knižní kultury 
16.–18. století a dějiny náboženské literatury. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v Klubu Gumárna, Pazderského 2045, Čáslav, 
dne 7. prosince 2021 od 18 hodin. Úvodní slovo přednese Kamila Ženatá, na fagot 
zahraje Kateřina Kmínková. Výstava potrvá do 20. ledna 2022.

Obrazy Tomáše Korota Haleše vznikají stejným způsobem jako paměť země. 
Autor strukturuje a vrství barevné skvrny, jako by to byly tektonické desky plné vrás 
a prohlubní, hněte materii, která se přelévá, taví, vře a tuhne. Vytváří lávová pole, 
kůry stromů, vrásky kůže, letecké pohledy na krajinu, vodopády barev, emoční hla-
diny duše, drsné textury nerostů a hornin. Otiskuje, stírá a překrývá plochy plátna 
energickými gesty, které vede mysl a ruka zkušeného malíře živlů.

Tomáš Korot Haleš studoval na Akademii výtvarných umění v letech 1974 až 
1980 v ateliéru prof. Jana Smetany. V roce 1987 odešel do Rakouska. Žije a pracuje 
střídavě v Praze, Vídni a Gmündu.

Pozvánka na výstavu:  

Tomáš Korot Haleš – Malba 2011–2021
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NA VÁNOCE 2021 DO KOSTELA!
1. adventní neděle 28. listopadu 2021 
od 9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (evangelický kostel)
od 17:30 ADVENTNÍ KONCERT komorního orchestru VOX BOHEMICA 
(Evangelický kostel)
2. adventní neděle 5. prosince 2021 
od 9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (evangelický kostel)
od 16:00 ADVENTNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY (evangelický kostel)
Slovo: farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, 
hudba: Monika Drdová (zpěv) a Jakub Pikla (klavír)
14:00–17:00 ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH s možností zakoupit 
fairtradové výrobky ze zemí třetího světa, z Diakonie Čáslav, výrobky 
Dobročinného spolku Marta a od dětí z evangelického sboru v Čáslavi. 
Bude to vhodná příležitost nakoupit svým blízkým dárky a zároveň 
podpořit dobrou věc.
(Tentokrát venku v areálu evangelického kostela a bašty na hradbách.)
3. adventní neděle 12. prosince 2021
od 9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (evangelický kostel)
4. adventní neděle 19. prosince 2021
od 9:30 VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i velké s vánočním divadlem 
dětí a mládeže (evangelický kostel)
od 17:30 BOHOSLUŽBY „SMUTNÉ VÁNOCE“ 
Vánoce si často přejeme „šťastné a veselé“, ale pro někoho takové ne-
jsou. Bohoslužby pro ty, kdo jsou v těchto dnech smutní, ztratili někoho 
blízkého, bojí se a jen těžko hledají naději… 
ŠTĚDRÝ VEČER 24. prosince ve 22:00
ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ v kostele při svitu svíček, s hudbou  
a poezií. Vystoupí učitelé ZUŠ Čáslav (evangelický kostel).
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. prosince v 9:00 (evangelický kostel)
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné prožití vánočních svátků  
a hojnost zdraví a požehnání v novém roce 2021. Farní sbor Českobra-
trské církve evangelické v Čáslavi, ulice Jana Karafiáta č.p. 159.             
             caslav.evangnet.cz      @CCECaslav

Drazí spoluobčané, milí přátelé, 
dovolte mi, abych vám představil události, které se v na-

šem farním společenství uskuteční v prosinci. 
První pozvání přijměte na sobotní bohoslužby, které  

v adventu nazýváme „rorátní“. Přijďte zakusit atmosféru 
adventu v prostoru kostela, krásných zpěvů, přítmí a zapá-
lených svíček. Bohoslužby každou prosincovou sobotu od 
7:00 v kostele sv. Petra a Pavla. 

Druhé pozvání patří především dětem. V neděli 5. pro-
since přijde do našeho kostela sv. Mikuláš s nebeským 
doprovodem. Setkání dětí se sv. Mikulášem začne v 15:30  
v kostele sv. Petra a Pavla. Děti si od sv. Mikuláše odnesou 
malý dáreček. 

Třetí pozvání pak přijměte na charitativní koncert fi-
nalisty soutěže Česko Slovensko má talent Pavla Helana. 
Výtěžek z koncertu bude věnován vybrané organizaci, kte-
rá působí v Čáslavi nebo jejím okolí. Koncert se uskuteční  
v neděli 19. prosince od 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla.  

A poslední pozvánka se vztahuje k vánočním bohosluž-
bám v Čáslavi a také možnosti navštívit betlém v kostele  
sv. Petra a Pavla. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021 
24. prosince | Štědrý den | 16:00,  
tematicky zaměřeno k dětem – 24:00, půlnoční mše svatá 
25. prosince | Boží hod vánoční | mše svaté v 9:00 a 18:00  
26. prosince | svatý Štěpán |  
mše svatá v 9:00 a v Krchlebech v 18:00 
31. prosince | poslední den roku | mše svatá v 16:00,  
poděkování Bohu za město a všechny jeho občany
1. ledna 2022 | Nový rok | mše svaté v 9:00 a 17:00 
Možnost navštívit betlém v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi:
25. prosince od 14:00 do 17:00
26. prosince od 14:00 do 17:00 
31. prosince od 14:00 do 16:00
1. ledna od 14:00 do 16:30

Přejeme všem požehnaný čas adventu a Vánoc a bude-
me se těšit na viděnou při některé z těchto událostí.

V modlitbě za vás všechny – P. Dmytro Romanovský, 
římskokatolický farář v Čáslavi

ADVENTNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY
 
v evangelickém kostele 
v Čáslavi (ulice Jana Karafiáta)
 2. ADVENTNÍ NEDĚLE 
5. prosince 2021 v 16 hodin
Slovem provede farářka 
Drahomíra Dušková Havlíčková.
Hudbou doprovodí  

Monika Drdová (zpěv) 
a Jakub Pikla (klavír) 

Přejeme požehnaný adventní čas 
a všichni jste co nejsrdečněji zváni!

SMUTNÉ VÁNOCE

Vánoce si často přejeme „šťastné a veselé“, ale 
pro někoho takové nejsou. Bohoslužby pro ty, 
kdo jsou v těchto dnech smutní, ztratili někoho 
blízkého, bojí se a jen těžko hledají naději…
4. ADVENTNÍ NEDĚLE 
19. prosince 2021 v 17:30 bohoslužby

EVANGELICKÝ KOSTEL V ČÁSLAVI

Při setkání bude také prostor pro vzpomínku na 
ty, kdo zemřeli v době covidové a nebylo možné 
se s nimi rozloučit. 
Setkání je otevřené všem. 

Vás srdečně zve na:
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JN, IM

Advent na dotek: benefiční koncert,  
rozsvícení adventního okna, ochutnávka cukroví

Čtvrtá svíčka na adventním věnci je 
spojena s láskou. Pojďme se o ni podě-
lit a zlatou adventní neděli 19. prosince 
prožít naplno. Blízká setkání a atmo-
sféru tradičního ducha Vánoc podtrhne 
benefiční koncert v kostele sv. Petra  
a Pavla, rozsvícení devatenáctého ad-
ventního okna radnice nebo chuť a vůně 
sousedského cukroví.

Oslavy začnou v 15:00 v kostele 
sv. Petra a Pavla benefičním koncer-
tem hudebníka a finalisty jednoho  

z ročníků soutěže Česko Slovensko má 
talent Pavla Helana. O tom, které orga-
nizace obdrží výtěžek z dobrovolného 
vstupného, rozhodnete právě vy.

Tipy na konkrétní instituce mohou 
zájemci posílat od 28. 11. do 5. 12. na 
e-mail noviny@meucaslav.cz nebo na 
sociální sítě, případně je nahlásit v info-
centru. Jedinou podmínkou je, aby šlo  

o neziskovou organizaci v sociální sfé- 
ře, jejíž působnost zasahuje do Čáslavi.

Poté bude vybrána trojice nejčastěj-
ších odpovědí a 6. 12. vznikne dotazník, 
z něhož vzejde vítězná organizace.

Koncertem možnosti, jak naplno 
prožít nezaměnitelnou náladu jednoho 
z vrcholů vánočních svátků, nekončí. Po 
něm se nechejte unést vůní svařeného 
vína a cukroví čáslavských hospodyněk 
před Informačním centrem Čáslav. Info-
centrum zajistí stánek se všemi dobrota-
mi, které k vánočnímu podvečeru patří.

Po setmění se díky spolupráci spol-
ku Formanova Čáslav a designéra Mi-
chala Stracha slavnostně rozsvítí de-
vatenácté adventní okno radnice. Hra 
světel a tónů v oknech barokní budovy, 
vlídné slovo a živá vánoční hudba opět 
obejmou čáslavské náměstí.

Sledujte událost na FB, kde jsou prů-
běžně představovány bližší informace.

JN,

Dechová kapela Věnovanka se po koncertní pauze, kterou zapříči-
nila vládní opatření spojená s nemocí covid-19, vrátila v plné parádě. 

O podrobnosti jsme požádali kapelníka Ing. Václava Musílka, kte-
rý koncertní pauzu způsobenou pandemií okomentoval v pozitivní 
duchu: „Hudba a publikum mi samozřejmě chyběly, ale přiznám se, 
že jsem si docela odpočinul, a to jak od dechovky, tak od hektického 
tempa běžného života.“

Vývoj kapely ovšem covid-19 nezbrzdil. Spíše naopak. „Za dobu 
pandemie se stala hromada věcí, máme nové zpěvačky, nové prosto-
ry na zkoušení, nový repertoár, novou energii atd. Měli jsme čas nacvi-
čit nové skladby, které teď s úspěchem předvádíme svým fanouškům. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že v první řadě je nejdůle-
žitější zdraví, a to se nás zatím drží a přejeme ho i všem našim poslu-
chačům,“ upřesnil pan Musílek. 

Václav Musílek také nezapomněl poděkovat publiku za skvělou 
atmosféru během Festivalu dechových hudeb v Čáslavi a poodhalil 
prosincové plány do konce roku: „Mockrát děkuji publiku Festivalu 
dechových hudeb. Byli jste opravdu skvělí. Standing ovation – to byla 
velká paráda. Rád bych všechny pozval opět na Novou scénu Dusíko-
va divadla, kde 12. 12. 2021 od 16:00 vystoupíme s Frantou Uhrem – 
lidovým bavičem, vypravěčem, zpěvákem, který zpíval s Moravankou 
a je součástí spousty pořadů v televizi. Těšíme se na vás.“

Věnovanka dál rozhýbává svět dechovky

IM
Vánoční cukroví v Evropě
Perníčky, vanilkové rohlíčky nebo třeba rumové 
koule. Snad každý Čech si v plejádě druhů vá-
nočního cukroví najde takové, které mu chutná 
ze všech nejvíc. A nemálo z nás dokáže patřič-
ně ocenit všechny. Sváteční pamlsky pochopi-
telně znají i v jiných částech Evropy. Na čem si 
v různých zemích nejraději pochutnávají?

Německo – Springerle
Původ této jihoněmecké 

sušenky spadá minimálně 
až do 14. století. Vyzna-
čuje se především de-
tailními vzory na povrchu 
cukrovinky, často s různý-
mi historickými motivy.

Polsko – Kolaczki
Základem polské obdoby „našeho“ linecké-

ho je těsto z hladké mouky, prášku do pečiva, 
rostlinného tuku, jogurtu a cukru. Sladkost vý-
sledku dodávají různé druhy marmelády.

Rakousko – Išelské dortíčky
Tato tmavá dobrota vznikla v rakouském lá-

zeňském městečku Bad Ischl. Údajně si na ní 
často pochutnával také budoucí císařský pár 
František Josef I. a půvabná Sisi.

Slovensko – Šuhajdy
Dlouhá léta, kdy jsme 

byli součástí jednoho státní 
celku, vedla k tomu, že šuha-

jdy – čokoládové košíčky plně-
né nádivkou z ořechů, cukru a rumu – dobře 
známe i my. 

Španělsko – Turrón
Na Pyrenejském poloostrově si zamilovali 

turrón, česky známý jako španělský nugát. Se-
hnat se dá v mnoha formách, skupenstvích i pří-
chutích. Často obsahuje celé ořechy.

Řecko – Kourambiedes
Vzhledem spíše nenápadné sušenky se pe-

čou z mandlového těsta, v němž nechybí trocha 
některého z vyhlášených řeckých likérů. Stěžej-
ní přísadu ovšem tvoří hřebíček.

Skandinávie – Rozety
Především v Norsku a Švédsku nesmějí na 

vánočním stole chybět takzvané rozety. Smaže-
né sušenky typické svým krajkovým vzorem se 
zpravidla dělají z vaflového těsta.

Skotsko – Shortbread
Tradiční skotské sušenky se obejdou bez ky-

nutí, neobsahují tudíž prášek do pečiva ani jed-
lou sodu. Zjednodušeně se dá říct, že se skláda-
jí pouze z cukru, másla a hladké mouky.
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Pivo, nebo víno?

Víno mám moc rád, ale ani pivem ne-
pohrdnu.

Matematika, nebo dějepis?

Jednoznačně dějepis, protože v mate-
matice mi fakt nebylo naděleno. 

Hory, nebo moře?

Hory, jsou tak nějak blíž k nebi.

Kočka, nebo pes?

Pes, v ideálním případě jezevčík. 

Kniha, nebo film?

Film je ideální na odreagování. 

Pop, nebo rock?

Pop a všechno jemu příbuzné.

Slané, nebo sladké?

Slané v jakémkoliv množství, se slad-
kou tečkou na závěr. 

 Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Dusíkovo divadlo je místo, které chci 
opravdu poznat, ale kino mi také má co na-
bídnout. 

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?

Autem se dopravit na nějaké zajímavé 
místo, kterých je tu spousta, a pak už se 
jenom procházet krajinou a obdivovat krá-
su stvoření.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Zatím léto, jsem v Čáslavi od srpna, ale  
i zima bude jistě fajn.

Z nových audioknih vybíráme:

• Egon: děsná psina  
(Petra Baďurová) – pří-

běh psího seniora, jeho 
nesnesitelné paničky  
a shovívavého páníčka 

• Kde spí lufťáci (Ivanka Devátá) –  
svérázné popisování zážitků české 
herečky 

• Karanténa (Peter May) – vyšetřování 
zločinu v období celosvětové pandemie 

• Chirurg (Petra Dvořáková) – román  
o krizi v manželství i v zaměstnání čes-
kého lékaře středního věku

  Své názory, zážitky a zkušenosti popisují 
autoři v těchto knihách pro dospělé čtenáře:
• Pavla Jazairiová – Globalizovaná Indie 
• Martina Viktorie Kopecká – Deník farářky
• Jiří Kuchař – Léčitelé, jasnovidci a mágové 
• Nina Špitálníková – Svědectví o životě v KLDR 
(Magnesia Litera za publicistiku 2021) 

Z mnoha beletristických knih pro dospělé nabízíme:
• Doktorka za mřížemi (Amanda Brownová) – 
   srdcervoucí příběhy z lékařské praxe ve věznicích 
• Prameny Vltavy (Petra Klabouchová) –  
   detektivní příběh ze současnosti se odehrává na     
   pozadí skutečných historických událostí spojených  
   s přísně utajeným koncentračním táborem na Šumavě

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDAL: Dmytro Romanovský
Čáslavský zpovědník 

NOVINKY V KNIHOVNĚ Marie Hrubá

IM

Jelikož jsou Vánoce svátky narození Ježíše 
Krista, rozhodli jsme se tentokrát požádat  
o vyplnění tradiční sady otázek nového čá- 
slavského faráře Dmytra Romanovského.

novinek a 24 audio
kn

ih

ŘÍJEN
132

Děti se mohou těšit na:
• 10 odvážných expedic – příběhy dobrodruhů, kteří  
    šli za svým snem (pro čtenáře od 10 let)  
• Pohádky na předpis (Marka Míková) – i pohádky  
   mohou mít léčivou moc (pro děti od 6 let)  
• Cristiano Ronaldo – skutečný příběh slavného  
   fotbalisty (pro děti od 7 let)  
• Tohle léto říkám ano (L. R. Culliová) – román pro  
   náctileté – letní příběh o tom, co se stane, když  
   hlavní hrdinka začne říkat ano novým zážitkům i vztahům

Úplné novinky bohužel 
nemůžeme hned půjčovat, 
abychom neporušili autor-
ský zákon, a musíme po-

čkat devět měsíců ode dne vydání CD. Proto 
v našem katalogu u některých audioknih 
můžete narazit na datum, od kdy se přísluš-
né CD může půjčovat absenčně.
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Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe všichni 
a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. Celosvětově 
ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti není 
pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit v prosinci?

1. prosince
Světový den boje proti AIDS
AIDS je zkratkou, která se česky pře-
kládá jako syndrom získaného selhání 
imunity. Z definice se jedná o soubor 
příznaků, jež jsou následkem nákazy 
virem HIV. Poprvé byla tato nemoc za-
znamenána přesně před 40 lety a do-
dnes zůstává téměř nevyléčitelnou.
2. prosince
Světový den počítačové gramotnosti
O důležitosti toho, aby lidé uměli ovlá-
dat svůj počítač nebo mobilní telefon 
a dokázali se vyvarovat nástrah spo-
jených s brouzdáním na internetu, 
nejlépe vypovídá rostoucí počet ky-
berútoků i dezinformací. Světový den 
počítačové gramotnosti přitom vznikl 
už v roce 2001.
9. prosince Mezinárodní den techna
Co někomu připadá jako navýsost 
otravná změť prapodivných zvuků, 
může někdo jiný považovat bezmála 
za smysl života a nedílnou součást 
své identity. Techno a jeho odnože 
jsou každopádně hudebním stylem, 
který se už dlouhá léta těší celosvěto-
vě obří popularitě. 

11. prosince Mezinárodní den hor
Nemusíte být nadšeným horolezcem, 
abyste si uvědomovali krásu těchto 
přírodních úkazů. Jejich mezinárod-
ní den připomíná nedozírný význam, 
který pro každého obyvatele planety 
Země hory mají. Ale také to, kolik lid-
ských životů už vyhaslo při pokusech 
o jejich zdolávání.
14. prosince 
Den opic
Jsou roztomilé, zábavné a nevyzpyta-
telné. A i ony mají svůj den. Den opic 
ovšem zahrnuje řadu dalších témat, 
od studia evoluce přes návštěvy zoo 
po vyvádění „opičích kousků“. Často 
mívá výrazně charitativní charakter, 
protože ne všechny opice mají ne- 
ustále důvod k úsměvu.
21. prosince Den neustlané postele
Patříte mezi jedince, pro něž předsta-
vuje ustlání vlastní postele krátce po 
probuzení mnohdy až nadlidský vý-
kon? Pak je právě 21. prosinec dnem, 
kdy můžete tuto zdánlivou povinnost 
nechat plavat. Stejně se zachovají  
i miliony dalších spáčů – včetně těch 
pořádkumilovných. 

IM

Dne 4. prosince 2021 oslaví  
90. narozeniny naše milá  

maminka, babička, prababička  
a praprababička, 

paní 

Alena Pejzlová 
Do dalších let pevné zdraví  

a pohodu v kruhu rodinném přeje  
za celou rodinu dcera Jindřiška.

Dne 1. prosince oslaví  
své krásné 90. narozeniny 

paní 

Drahomíra Šimonková 
Vše nejlepší, hodně zdraví  

a spokojenosti v dalším životě  
přejí Jaromír, Dana  
a Jana s rodinami.

Knihovna dětem

Během října jsme na výstavě Knihožrouti po-
stupně přivítali téměř všechny děti z prvních 

stupňů čáslavských škol. K výstavě byly připraveny 
také beseda a pracovní listy. Malým knižním „neřá-
dům“ z knih Kláry Smolíkové dala milou podobu vý-
tvarnice Bára Buchalová. Děti výstavu hodnotily pozi-
tivně, malí čtenáři při besedách pilně spolupracovali 
a zpětnou vazbu završily jejich výtvarné práce, které 
představujeme v naší výloze na Kostelním náměstí. 
Chtěli bychom toto místo i nadále využívat pro prezen-
taci dětských prací vytvořených v rámci čtenářských 
dílen.

V listopadu jsme pro děti uspořádali dětský knižní 
swap, tzn. výměnu knih, která se uskutečnila v rám-
ci první adventní čtenářské dílny. Dílny jsou určeny 
dětem od 6 do 10 let a budou pokračovat i během 
prosince, a to každou středu, vždy od 15:00 do 17:30  
v dětském oddělení. 

Od nového roku bychom chtě-
li čtenářské dílny zpravidelnit 

a dětem prvního stupně 
nabídnout čtenářský klub 
Liščata. A proč máme 
ve znaku zrovna lišku? 
Tímto krokem chceme 
vzpomenout na čáslav-

ského rodáka Rudolfa 
Těsnohlídka a jeho nejzná-

mější dílo pro děti – bajku Liška 
Bystrouška. Liška se nám jeví také jako zvíře bystré  
a mazané, a právě takové si představujeme děti na-
vštěvující náš klub. Úkolem volnočasových čtenář-
ských klubů je primárně poskytnout prostor pro schá-
zení se nad kvalitními knihami, doplněný o výtvarnou 
dílnu, a podpořit tak děti při budování vlastních čte-
nářských návyků. Cílem je představit čas strávený nad 
knihou jako dobrodružství a zábavu. 

Dne 13. prosince uplyne 13 let, 
kdy nás náhle v 55 letech opustil 

tatínek a dědeček 
 

pan 

Václav Volenec 

Kdo jste ho znali, vzpomínejte  
s námi. Dcera s rodinou. 
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Z připravovaných akcí dále jmenujme dětskou čtenářskou 
výzvu, která bude realizována ve dvou věkových kategoriích. 
Úkolem pro děti bude postupně přečíst šest, respektive sedm 
knih dle „vykutáleného“ zadání. Po splnění všech podmínek 
bude hráč zařazen do slosování o ceny, které proběhne během 
června. Odměníme tři „superčtenáře“ z každé kategorie. Všech-
ny akce pro děti včetně klubu jsou zdarma.

Přihlášky a bližší informace o tom, co se v knihovně děje, 
naleznete na webu http://muzeumcaslav.cz/knihovna/, našem 
FB profilu a na Instagramu.

Mgr. Petra Hrubišová 
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Dne 7. prosince 2021 uplynou  

2 roky ode dne, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 

babička a družka,  
paní 

Jaroslava Hrušková 
z Potěh 

Stále vzpomínají: druh Láďa, 
dcera Jára, Michala a Kačka,  

sestra Alena a bratr Jan  
s rodinami a táta. 

Dne 15. 12. uplyne 6 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil  

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček,  

 
pan  

Miloslav Jančovič 
 

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka  

a děti s rodinou.

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,  
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň 
a pošeptat Ti slůvka, jak moc chybíš nám…

Dne 9. 1. 2022 uplynou 3 roky  
od doby, co beze slůvka odešel 

náš milovaný syn a bratr, 
 

pan 

Milan Holík
 

V srdci nám zůstaneš až do  
konce našeho života.  

Stále vzpomínají maminka, sestra, 
její děti a všichni, co ho měli rádi. 

Dne 28. 11. 2021 by oslavil  
68. narozeniny a zároveň 

 toho dne uplynul 1 rok od chvíle,  
kdy nás navždy opustil 

pan 

Miroslav Cyrus
S láskou vzpomínají  

manželka Hana  
a synové Miroslav a Jaroslav.

Smutná je vzpomínka na den narození, 
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.  
Dne 28. listopadu 2021 by se dožil 84 let 

milovaný manžel, otec a dědeček, 

pan

 Josef Sedláček  
z Vlačic 

S láskou a velikou bolestí v srdci  
stále vzpomíná manželka Jarča. 

Dne 5. 11. 2021 uplynuly 2 roky 
ode dne úmrtí našeho milované-
ho manžela, tatínka a dědečka, 

pana

Jaroslava Müllera
 

Vzpomínají manželka  
a synové s rodinami. 

Před pěti lety dne 10. prosince 
2016 náhle opustil všechny,  

kteří ho měli rádi a vážili si ho, 

pan

 Dušan Ďuračka
Chybíš nám stále víc. Nikdy  

nezapomene, rodina a kamarádi.

Dne 3. prosince uplyne 13 let  
od chvíle, kdy nás navždy  
opustila naše maminka, 

paní 

Eva Horáková
 S láskou vzpomínají syn Míra  

s manželkou. 

7. prosince uplyne 10 let, ode 
dne, kdy nás navždy opustila 

paní 

Věra Málková 
z Čáslavi

Stále vzpomínají dcery Jára  
a Věra s rodinami. 

Kdo byl milován, nemůže být zapomenut. Dne 11. 12. 2021 uplynou 3 roky  
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček,  

 
pan 

Antonín Šimon
z Horních Bučic  

S láskou vzpomínají manželka 
Věra, dcera Věra s rodinou  

a syn Pavel s rodinou. 

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,  
se slzami v očích stále vzpomínáme.



Společenská rubrika, komerční inzerce 27  

Dne 23. 12. by oslavil 73. naroze-
niny a zároveň 21. 11 2021 uplynul 
1 rok od chvíle, kdy nás navždy 

opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček  

pan  

Jaroslav Vamberský 
ze Svobodné Vsi  

Stále s láskou vzpomínají man-
želka Emilie, syn Martin s rodinou 

a dcera Štěpánka s rodinou.

Odešla hlava starostlivá, již nenahradí žádná jiná…Dne 18. 12. 2021 uplyne rok 
od úmrtí našeho milovaného 

tatínka a dědečka,  

pana

Jozefa Bobáka

Stále vzpomínají dcera 
a synové s rodinami. 

omluva 
Redakce ČN se omlouvá paní Cyrusové a celé její rodině za 
chybně uvedené jméno ve vzpomínce na pana Miroslava 

Cyruse. V tomto čísle uvádíme ve správném znění.  
          Redakce ČN

Přejeme příjemné 
prožití svátků 
vánočních a šťastný 
nový rok 2022.

KONTAKT:
Míšková Petra
Mobil: 602 136 125
E-mail: petra.miskova@apolocaslav.cz

www.apolocaslav.cz
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Dne 9. prosince uplynou tři roky 
ode dne, kdy nás navždy opustila 

manželka a maminka,  
 

paní  

Libuše Matoušková 

Děkujeme všem, kdo jste ji znali, 
za vzpomínku. S láskou a úctou 

vzpomínají manžel a dcery.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává… 

Dne 14. 12. 2021 uplyne smut-
ných 10 let ode dne, kdy jsme se 
rozloučili s naším drahým manže-
lem, tatínkem, synem a bratrem, 

 
panem 

Pavlem Lebedou

S láskou vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manželka Dagmar, sy-
nové Pavlíček a Davídek, rodiče, 
bratr s rodinou a ostatní příbuzní. 
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Železářství
„ u Dobiáše”

Nabízíme:

zahrádkářské potřeby

ploty, pletiva

ochranné pomůcky

domácí potřeby

potřeby pro řemeslníky i kutily

Husova 319, Čáslav tel.: 703 348 092

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující �rmy z Čáslavi. Bene�ty: stravenky v 

hodnotě 131 Kč, příspěvek na penz�ní pojištění, 5 týdnů dovolené (v závislosti na odpracovaných letech).

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
Tel. 327 582 832, email: personalni@topolwater.com

www.topolwater.com 

Společnost TopolWater, s.r.o., výrobce čističek odpadních vod s více než 30-ti letou tradicí.

Hledáme pracovníky na tyto pozice:

+ Elektromontér
Požadavky: Vzdělání v elektrooboru, vyhláška 

č.50/1978 Sb.; §5, řidičské oprávnění sk. B, 
technické myšlení. Čistý příjem po zapracování:

27 000 - 31 500 Kč.

+ Pracovník do výroby čističek
Požadavky: technické myšlení, orientace v 

technické dokumentaci, schopnost samostatné 
práce.

+ Projektant vodohospodářských staveb
Požadavky: VŠ/SŠ stavební, znalost práce v Cad 

programech, znalost technického kreslení, 
schopnost samostatné práce, 

základní znalost Aj/Rj.
   

+ Projektant technické dokumentace
    Požadavky:  SŠ technického směru, základní 

znalost práce v CAD programech,  znalost 
technického kreslení.

PRODEJ A MONTÁŽ

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA

ROZVODY VODY, KANALIZACE

OHŘEV VODY

VYBAVENÍ KOUPELEN

ČERPADLA A VODÁRNY

OPRAVY A MONTÁŽE
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eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
tel: 725806794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

VÁNOČNÍ SLEVY

DÁREK ZA NÁKUP
NAD 2.000,-

Neděle 5. 12. / 12. 12. / 19. 12 
Otevřeno od 8:30 –11:00

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Odvykání kouření je běh na 
dlouhou trať, 
s naší pomocí nebudete na 
cestě sami a zzaaččíítt  nneekkoouuřřiitt  
bude snazší cíl

KKoonnzzuullttaaččnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  OOddvvyykkáánníí  kkoouuřřeenníí
Bližší informace v Lékárně U Divadla, Dusíkova 1243/5, 
Čáslav 28601, tel. 327312850
email: poradenstvi@lekarnyherba.cz

NNoovvěě  vv  LLéékkáárrnněě  UU  DDiivvaaddllaa
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PEVNOST
PRECIZNOST
PROFESIONALITA

www.pracujvdaku.cz

Pracuj pro nejlepší firmu roku Pardubického kraje pro rok 2021.

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

Řidičský průkaz C, C+E
Kartu řidiče
Profesní průkaz
Pracovitost a spolehlivost
Slušné jednání se zákazníkem

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Pod Nádražím 1608, Čáslav, 286 01
tel. 606 603 455
fenix@fenix-doprava.cz

Kontaktní údaje:
Pronájem plochy, nebo paletového místa 
Možnost rozvozu zboží po celé ČR a Evropě
Dle požadavků doplníme regálový systém
Kapacita 3.500 paletových míst
K dispozici od října 2021

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

INPRO Čáslav s.r.o.
Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Tel.: 327 312 630
www.inpro-caslav.cz

ROZJEĎTE SVÉ
PODNIKÁNÍ

Ilustrativní fotografie

Benefitní program
pro zaměstnance

Cenové
zvýhodnění

Individuální nabídka
financování

Spolehněte se na vozy s nejvyšším 
hodnocením bezpečnosti od nezávislé 
organizace Euro NCAP a získejte  
zvýhodněné podmínky jejich nákupu,  
nabídku financování šitou na míru nebo  
třeba benefitní program pro  své zaměstnance. 
Vybírat můžete ze široké nabídky vozů,  
včetně ekonomicky výhodných derivátů 
G-TEC.  Více informací o nabídce naleznete  
na webových stránkách našeho dealerství 
nebo na skoda-auto.cz.  S výběrem vozů vám 
rádi poradíme online či telefonicky.

Pořiďte si alespoň 2 vozy 
během 12 měsíců a staňte se 
naším velkoodběratelem.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,4–202,9 g/km
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Krásné Vánoce 
a hodně zdraví 
v novém roce 
vám přeje 

Milada 
Bartuňková

česká 
dámská 
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Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

