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ÚVODNÍ SLOVO, DUBEN 2022
Milí Čáslaváci,

úvodní slovo v tomto vydání Čá- 
slavských novin nelze zahájit jinak než 
informacemi o vývoji na Ukrajině a jeho 
dopadu na život v našem městě. Když 
píšu tyto řádky, jsem si vědom, že než 
se dostanou k vám, může být situace 
výrazně odlišná. Stejně tak se situace 
měnila den za dnem od zahájení agre-
se Putinova Ruska.

Od neděle 27. 2. 2022 funguje 
prakticky nepřetržitě krizový tým města, jenž řeší pomoc li-
dem, kteří přicházejí do Čáslavi z Ukrajiny a hledají i u nás stře-
chu nad hlavou.

Moc děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří nabídli to, 
co trpící lidé nejvíce potřebují. Kromě ubytování, které je prio-
ritou, je to hmotné zabezpečení, potraviny a oblečení. Pomoc 
směřuje i přímo na Ukrajinu, kam farář Dmytro Romanovský, ro-
dák z Ukrajiny, odvezl vše potřebné, co lidé donesli do Rodinné-
ho centra Kopretina, kde se sbírka soustředila.

Město zajistilo ubytování pro více než 40 žen a dětí (údaj  
k 10. 3. – v době vydání novin to bude více), a to jak v Penzionu 
Vodranty, tak na internátě SOŠ a SOU dopravní, kde byly vyčle-
něny kapacity pro lidi, kteří se přímo obrátili na město. Další 
ubytovací kapacity SOUD jako i internátu zemědělské školy ob-
sazuje Centrum pro pomoc Ukrajincům zřízené v Kutné Hoře. 
Nabídky ubytování přišly i od soukromých osob. Situace se 
mění každým dnem a je zjevné, že bude nutné příjem válkou 
trpících lidí regulovat a rovnoměrně je směrovat do všech míst 
České republiky. 

Ubytováním pomoc začíná. Pomáháme s vyřízením víz, za-
jištěním zdravotního pojištění, evidencí pro případnou pomoc 
v hmotné nouzi. Ustanovili jsme z řad našich zaměstnanců ko-
ordinátora, který je v nepřetržitém kontaktu s lidmi, jimž pomá-
háme. Vnímáme zájem přicházejících Ukrajinců nebýt pouhým 
pasivním příjemcem dávek, rádi by se zapojili do pracovního 
procesu. Řešíme tudíž také nabídky pracovních míst místních 
firem.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat dětem, které byly vy-
staveny stresu z válečného konfliktu, vytrženy z bezstarostné-
ho života ve vlastním domově, městě a zemi. Jednáme o jejich 
zapojení mezi naše děti prostřednictvím různých volnočaso-
vých aktivit, učení se češtině a přípravě na školní výuku, pokud 
válka potrvá delší dobu a v důsledku toho nebude možný jejich 
návrat domů.

Vnímáme i vzrůstající obavy našich spoluobčanů z války 
probíhající nedaleko od našich hranic. V souvislosti s tím se 
množí dotazy na funkční kryty a objevuje se kritika, že město nic 
nečiní pro jejich zprovoznění a zajištění jejich funkčnosti. Zno-
vu tedy informuji, že ve městě byly „stálé úkryty“ stavěny v le-
tech studené války. Po roce 1990 byla výstavba nových stálých 
úkrytů centralizované obrany zastavena. V Čáslavi je evidováno  
14 stálých krytů, které vznikly v domech, jež byly zprivatizovány  
a žádný z nich není ve vlastnictví města. Tyto kryty jsou v sou-
časné době nefunkční. Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných 
událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech. 

Improvizovaný úkryt je předem vybraný optimálně vyho-
vující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, pro-
vozních a výrobních objektů, který bude upravován při hrozbě 
nebo vzniku mimořádných událostí fyzickými a právnickými 
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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci  
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené  
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města
V kontextu událostí, které se v posledních dnech odehrávají na východ 

od našich státních hranic, se patrně řadě lidí chce po vzoru Shakespearova 
Hamleta zakřičet, že „vymknuta ze svých kloubů doba šílí“. Šok, který zažívá 
celý svět, do něhož se pokradmu vetřel po několik desetiletí prakticky po-
zapomenutý strach z jaderné války, se takto bezprostředně jen velmi těžko 
popisuje. Ať totiž chceme či ne, je skutečností, že se nás všech současný vý-
voj i potenciální výsledek probíhajícího konfliktu na Ukrajině bytostně dotýká  
a dotkne.

Odlesk probíhajících bojů již dorazil na naše prahy a do našich domovů,  
a to nejen virtuálně,  prostřednictvím médií, nebo přeneseně v dalším růstu 
cen energií, pohonných hmot a řady dalších komodit, ale i přímo v podobě 
proudu válečných uprchlíků, převážně žen, dětí a starců, vyhnaných ze svých 
domovů, kteří také v naší zemi a městě hledají azyl. Nikdo dnes bohužel neví, 
jak dlouho ještě bezprecedentní vojenská agrese ze strany Ruské federace 
proti suverénnímu státu a národu, kterým Ukrajina a Ukrajinci jsou, potrvá. 
Naše vlastní zkušenost s okupací z let 1938 a 1968 učí, že to mohou být roky, 
ale i dlouhá desetiletí. Přejme si společně, aby v případě Ukrajiny bylo zlo po 
právu poraženo a mír nastolen mnohem dřív. Než se tak stane, uskrovněme 
se v některých svých potřebách a pomáhejme obětem tohoto konfliktu, pro-
tože tím současně pomáháme i sami sobě a své budoucnosti. 

Rada města a zastupitelé jsou prostřednictvím krizového štábu průběž-
ně informováni o aktuálním vývoji uprchlické krize. Město Čáslav koordinuje 
svoje kroky primárně se Středočeským krajem, a to zejména v oblasti ubyto-
vání utečenců, přičemž již pro tento účel poskytlo část ze svých stávajících 
kapacit a další usilovně hledá. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi  
a církevními charitami se pak město podílí také na zajištění přímé humanitár-
ní pomoci na Ukrajinu a finančních sbírkách.

S ohledem na situaci RM schválila uzavření smlouvy s Potravinovou ban-
kou Central, z.s., na potravinovou pomoc pro sociálně slabé rodiny s dětmi  
a poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora, z.s., který spolupracuje 
s odborem soc. věcí a zdravotnictví a zajištuje dopravu a distribuci. Zastupi-
telstvu města pak doporučila, aby schválilo rozdělení každoročního příspěvku 
na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit od společnosti AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o., pro rok 2022 nejen mezi sportovní kluby, domov 
důchodců a kulturní akce, ale prostřednictvím společnosti Čáslavská servisní, 
s.r.o., také na dovybavení ubytovacích míst, např. nákupem dětských postýlek, 
lůžkovin, elektrospotřebičů, kuchyňských a hygienických potřeb atd.

V rámci další agendy RM projednala a schválila účetní uzávěrky hospoda-
ření městských organizací (městské nemocnice, domova důchodců, Domu 
dětí a mládeže Čáslav, Městského muzea a knihovny Čáslav a všech škol-
ských zařízení). Odsouhlasena byla také smlouva o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2022 od Středočeského kraje pro Domov důchodců 
Čáslav.

V oblasti projektových a investičních akcí RM schválila zahájení zadá-
vacího řízení na stavbu nové bezbariérové, nízkoenergetické mateřské ško-
ly se třemi třídami, včetně tělocvičny a školní jídelny, podle existující studie  
Ing. arch. Tomáše Císaře ze společnosti Black n' Arch, s.r.o. Z řízení vzešlý 
vítěz by měl pro Čáslav zajistit nejen vlastní projektovou a prováděcí doku-
mentaci, ale následně i vlastní, faktickou realizaci stavby.

Byl schválen dodatek obsahující rozšíření zpracování projektové doku-
mentace pro městský park Vala firmou Gregor – projekt invest, s.r.o. Zho-
tovitelem opravy povrchu místní komunikace v ul. Žitenická bude vybraný 
dodavatel společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a.s., společnost SWIETELSKY 
stavební, s.r.o. Opravu chodníků v ul. Vrchovská pro sebe ve výběrovém řízení 
získala firma TES spol. s r.o. Firma BAZENSERVIS, s.r.o., pak zajistí opravu ba-
zénové technologie na koupališti ve Vodrantech. S firmou PROSPEKSA, a.s., 
byl uzavřen dodatek o prodloužení kontraktu na zprostředkování burzovních 
obchodů na nákup energií na roky 2023 a 2024, včetně zastropování odměny 
pro zprostředkovatele. Se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
pak dodatek zajišťující prolongaci služby odvozu a uložení tuhého komunál-
ního odpadu a jeho složek od obyvatel Čáslavi.

Zprávy z RM, březen 2022osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměst-
nanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlast-
ních materiálních a finančních zdrojů. 

Věřme, že k takové situaci nedojde, život se vrátí do 
běžných kolejí a budeme moci opět žít běžnými starostmi 
všedního dne. 

Víme, že život se nemůže zastavit, máme řadu projek-
tů, které jsou v přípravě, jiné v běhu. Přebytek rozpočto-
vých zdrojů z loňského roku nám umožnil schválit čerpání 
financí na projekty, o nichž jsme informovali. Vnímáme, 
že růst cen, který všichni registrujeme, ovlivní ceny prací  
a dodávek, a proto je nutné držet jistý „rezervní polštář“, 
abychom akce nemuseli zastavovat.

Je moc důležité udržovat si pozitivní mysl, mít z čeho 
se radovat a na co se těšit. S tím nepochybně souvisí  
i znovuotevření Dusíkova divadla po rozsáhlé třetí etapě 
rekonstrukce. Program divadelní sezóny je pestrý a vě-
řím, že se potěšíte krásným kulturním stánkem, kterým 
naše divadlo je, i pestrou nabídkou kulturních akcí.

Každého Čáslaváka těší, že se naše náměstí začíná pl-
nit květinami, které ho jistě rozzáří a pohladí naše unavené 
duše.

Přes všechny starosti, jež na nás všechny doléhají, 
buďme pozitivní, optimističtí a soudržní. V minulosti se 
mnohokrát ukázalo, že semknutá společnost dokáže pře-
konat všechny problémy, které se objeví.

Přeji hodně zdraví, pevné nervy a věřme, že jarní slunce 
podpoří i naši psychiku.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
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DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE ČÁSLAVSKÝCH NOVIN

 Vážení čtenáři,
cílem následujícího krátkého dotazníku je zjistit, jak jste spoko-

jeni s aktuální podobou a obsahem Čáslavských novin. Jaká témata 
čtete nejraději, jak se vám líbí grafika jednotlivých rubrik nebo jaké 
reportáže vám naopak v novinách scházejí. Vámi zaslané odpovědi 
nám poslouží nejen ke zlepšení komunikace s vámi – čtenáři, ale také 
pro výběr budoucích témat.

 Vyplněný dotazník můžete zaslat zpět k nám do redakce na e-mail 
noviny@meucaslav, odevzdat na podatelně nebo v IC do 15. května. 
Nebo vyplnit formulář online na našem Facebooku či webu města.  
Výstupy z dotazníků jsou určeny výhradně pro interní potřeby redakce.

 
Jste: 

Do jaké věkové kategorie spadáte?
< 18 let
18–30 let

30–45 let
45–60 let

60 >

Ve které obci žijete? (otevřená odpověď)

Jakým způsobem se k Vám noviny dostávají?
Dostávám je do schránky.
Distribuční místa v Čáslavi (IC, trafika, potraviny, …)
Distribučním místa u nás v obci mimo Čáslav.
Přečtu si je online na webu města.
Nemohu je nikde sehnat.
Jste pravidelným, nebo občasným čtenářem ČN?
 
Jak byste popsal(a) dnešní podobu ČN?

 Z jakého nejčastějšího důvodu čtete ČN?

Která témata vás nejvíce zajímají?
(můžete vybrat více možností)
zprávy z radnice, 
jednání zastupitelstva
veřejné problémy města
sociální tematika
dopravní informace
policejní rubrika
historická témata
kultura

rozhovory, repor-
táže s osobnostmi
dětská rubrika
sport
kalendář akcí
školství,vzdělávání
tipy na výlety v okolí
Čáslavský zpovědník

 
Jaké konkrétní téma by vás v nejbližší době zaujalo?

 
O které čáslavské osobnosti byste si rádi 
v jednom z příštích čísel novin přečetli?
 
 Jak hodnotíte grafickou stránku novin? 
(1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 
3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen)
přehlednost stránek
členění rubrik
typografie
kvalita fotografií
množství fotografií
 
Existuje ještě něco, co byste nám rádi sdělili?

muž  žena

caslav.mobilnirozhlas.cz

Odebírat informace +

Zaregistrujte se i vy! Co za to?
→→ Pravidelný souhrn zpráv →←

→→ Okamžitá komunikace přes mobilní aplikaci ←→

→→ Funkce „Zmapuj to“ →←

Registrace na www.mobilnirozhlas.cz. 
Nebo navštivte Infocentrum Čáslav, 

kde vám s registrací ochotně pomohou. 
 

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12

BUĎTE V OBRAZE S MOBILNÍM ROZHLASEM

Žádost o přijetí bude možné doručit těmito způsoby:
1. do datové schránky školy

(ID DS pgtxlf3).
2. e-mailem s uznávaným 

elektronickým podpisem
(nelze jen posílat prostý e-mail!).

3. poštou

4. osobní podání – v případě 
osobního podání žádosti 
zákonným zástupcem dítěte je 
nezbytné předem telefonicky 
kontaktovat příslušné středis-
ko mateřské školy:

Kritéria pro přijímání dětí:
• povinné předškolní vzdělávání pro 

děti, které dosáhnou do 31. srpna 
2022 pěti let s trvalým pobytem 
v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, 
Kalabousek/

• děti, které dosáhnou do 31. srpna 
2022 tří let s trvalým pobytem 
v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, 
Kalabousek/

• povinné předškolní vzdělávání pro 
děti, které dosáhnou do 31. srpna 
2022 pěti let, s trvalým pobytem 
mimo Čáslav

• ostatní mladší děti s trvalým poby-
tem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, 
Kalabousek/

• věk dítěte

K žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání přiložte:

• vyplněný a od lékaře potvrzený
evidenční list dítěte /pro děti, pro 
které není předškolní vzdělávání 
povinné, nutno potvrzení o pravi-
delném očkování/

• u dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami písemné vyjádření škol-
ského poradenského zařízení

• prostou kopii rodného listu dítěte

• trvalý pobyt dítěte v Čáslavi bude 
prověřen na základě podaných přihlá-
šek v evidenci obyvatel přímo zřizova-
telem, tj. Městem Čáslav, u cizinců je 
nutné doložit právo pobytu na území 
ČR  na dobu delší než 90 dnů

BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU 1547
601 233 842

R. TĚSNOHLÍDKA 1628
725 911 405

MASARYKOVA 224
601 233 848

HUSOVA 526
601 233 845

MŠ Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na 
pěti jednotlivých pracovištích, výše uvedených, proto není určena spádovost.

Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání a eviden-
ční list dítěte si může zákonný 

zástupce od 1. 4. 2022: 

• stáhnout na www.mscaslav.cz
• vyzvednout na podatelně

MěÚ, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 
Čáslav v čase 9:00–10:00

JAHODOVÁ 1454
724 395 327

Zápis dětí do MŠ Čáslav 
na školní rok 2022/2023 se uskuteční 

ve dnech od 2. 5. do 6. 5. 2022

Těšíme se na vás! MŠ Čáslav
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, po-
kud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny 
nebo plynu, případně zkontrolujte platby za elektřinu 
nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost: 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, 
COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České spo-
řitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, 
nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý 
příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu 
nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem 
nehradíte, dlužíte za energie dodavateli poslední instance. 
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte 
nic řešit. 

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených spo-
lečností nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu 
neodcházejí, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte do 
14. dubna 2022, kdy uplyne 6měsíční zákonná lhůta, ve 
které byly dodávány energie v režimu dodavatele po-
slední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
• Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít 

potřebné informace i problém řešit.
• Zavolat nebo zajít můžete na Městský úřad Čáslav, 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 
• Bc. Šárka Jarošová tel.: 727 805 047, 
• Bc. Martina Smetanová tel.: 727 805 136
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za 
elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, 
kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť 
pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vy-
brat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
• Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje 

veškeré informace k této situaci – o dodavatelích po-
slední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit 
dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, 
kteří se dostali do stejné situace jako Vy.

• Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde 
si můžete domluvit schůzku.

• Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete 
také zajít osobně.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ ČÁSLAV – PROVOZNÍ HODINY
Po
Út
St
Čt

Pá

So

Ne

Veřejné plavání (bazén vč. páry)
Sauna muži vč. bazénu a páry
Veřejné plavání (bazén vč. páry) 
Kondiční veřejné plavání
Veřejné plavání (bazén vč. páry)
Sauna ženy vč. bazénu a páry
Společná sauna vč. bazénu a páry
Veřejné plavání (bazén vč. páry)
Společná sauna vč. bazénu a páry
Veřejné plavání (bazén vč. páry)

13–17 h
14–20 h
14–18 h
6–7:30 h
14–19 h
12–20 h
10–20 h
10–20 h
12–19 h
10–19 h

Sauna vč. páry a bazénu
Děti < 3 roky
Děti < 15 let
Dospělí 
Senioři 65 let >
Plavání – bazén vč. páry
Děti < 3 roky
Děti < 15 let, studenti, senioři 65 >
Dospělí

Do 3 h
zdarma
100 Kč
190 Kč
165 Kč
Do 1,5 h
zdarma
65 Kč
85 Kč

Celodenní
zdarma
150 Kč
280 Kč
240 Kč
Celodenní
zdarma
90 Kč
120 Kč

Osoby se ZTP a dárci krve nad 20 odběrů – 25 % sleva na plavání a saunu.

CENÍK 2022

VE VRCHOVSKÉ ULICI VZNIKÁ CHODNÍK
Ulice Vrchovská momentálně žije pracovním ruchem, na jehož konci vy-
roste nový chodník pro chodce. Povede podél jedné z největších výrobních 
společností v Čáslavi.

Ve Vrchovské ulici sídlí hned několik firem včetně hasičské stanice. 
Tomu také odpovídá frekvence pohybu vozidel a chodců, a to především 
před budovou slévárenské společnosti Ljunghall, s.r.o. A právě proto 
vznikne chodník, který zde dlouhé roky chyběl. „Aktuálně stavíme chod-
ník dlouhý okolo 250 metrů podél areálu společnosti Ljunghall. Povede od 
vstupu do firmy poblíž hasičské stanice až po její zadní parkoviště, které 
se nachází nedaleko vjezdu společnosti ABERA. Věříme, že nejen zaměst-
nanci slévárny tuto investici uvítají,“ pohovořil za odbor investic Jan Šulc.

Dodavatelem prací je společnost TES Čáslav, spol. s r. o. Hotovo by 
mělo být v květnu a náklady na realizaci se vyšplhají k částce 650 000 Kč 
bez DPH. 

JN 



6  Zprávy z radnice

Vizualizace návrhu architektů společnosti Black n' Arch, s.r.o. 

Mezi největší investice následujících 
let patří designově nevšedně navrže-
ná stavba nové mateřské školy, která 
obohatí infrastrukturu předškolního 
vzdělávání ve městě. V dubnu pro-
běhne výběrové řízení na dodavatele 
projektu a realizace.

Design inspirovaný chameleonem

Nová mateřská škola bude stát v are-
álu bývalých kasáren Prokopa Holého, 
kde v budoucnu vyrostou další bytové 
domy. Její kapacita bude 75 dětí. 

Podle studie inspirované chameleo-
nem a navržené architekty Black n' Arch, 
s.r.o., je na první pohled zřejmé, že se 
bude jednat o budovu v moderním kabá-
tě. To ostatně potvrdil Jan Šulc z odboru 
investic: „Celá stavba je velmi zajíma-
vě designově řešená. Bude se jednat  
o energeticky úspornou budovu se za-
travněnou střechou, zahradou, originál-
ně pojatým atriem, tělocvičnou a dalšími 
inovativními prvky. Řekl bych, že se jed-
ná o průkopnický projekt města.“ 

Potrvá to čtyři roky

Realizace je v současnosti na úpl-
ném začátku. V dubnu se uskuteční 
výběrové řízení na dodavatele projektu  
a realizace. Administrace výběru zhotovi-
tele bude provedena formou otevřeného 
řízení. Projekční práce potrvají zhruba  
18 měsíců a následná výstavba 27 měsí-
ců. Předpokládaná hodnota zakázky činí 
65 mil. Kč bez DPH. Odbor investic v sou-
časnosti monitoruje dotační výzvy.

KDO POSTAVÍ  
NOVOU ŠKOLKU?

Životnost lávky přes Brslenku spojující 
ulice R. Těsnohlídka a Za Rybníkem po-

blíž dětského hřiště se pomalu blíží ke své-
mu konci. O lávku ovšem nepřijdeme. Na 
stejném místě vyroste nová. 

Město vybralo dodavatele projektu a zho-
tovitele, kterým je Projekční kancelář PRIS, 
spol. s r.o. Mohlo by se zdát, že se jedná  
o relativně rychlou a jednoduchou investič-

ní akci, ovšem opak je pravdou. „Projekční 
kancelář PRIS obdržela zadání a nyní pra-
cuje na zhotovení studie. Její podoba bude 
záviset na charakteru rozsáhlé revitalizace 
parku Vala. Nejdříve postavíme provizorní 
lávku, stávající zbouráme a následně posta-
víme novou. Časový horizont prací prodlouží 
také přeložka inženýrských sítí, ale věříme, 
že stavba začne do konce letošního roku,“ 
upřesnil Jan Šulc z odboru investic. 

PŘES BRSLENKU  
POVEDE NOVÁ LÁVKA

JN 

JN 
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POSLEDNÍ MOŽNOST 
stát se členem týmu 
technických služeb

 

VÍCE INFORMACÍ:  
Vedoucí Odboru správy majetku města  

Ing. Iveta Motyčková  
motyckova@meucaslav.cz  

725 376 618  

Město Čáslav hledá:
Odbor správy majetku města skončil se 

zimními prořezy dřevin. Nyní vyhlíží pestro-
barevné výsledky výsadby z minulých let.

Zimní prořezy

Tým pro péči o veřejnou zeleň v zimních 
měsících rozhodně nezahálel. O podrob-
nosti jsme požádali zahradnici městského 
úřadu, Ing. Olgu Smetanovou: „V zimních 
měsících jsme využili nejvhodnější termíny 
a příznivé teploty, které dovolují i hlubší zá-
sahy. Provedli jsme ořezy stromů a keřů po 
celé Čáslavi, vyřezali jsme nálety a výmlad-
ky a provedli takzvané zmlazovací řezy pro 
obnovu vitality a kvality vytipovaných keřů.“

Zaměřili se na hřbitov

Paní Smetanová dále uvedla, že na pře-
lomu ledna a února došlo na hlubší zmlazo-
vací řezy také na hřbitově. Konkrétně u ne-
vhodně přerůstajících tisových živých plotů, 
které již zasahovaly do cestiček a hrobo-
vých míst. „Tis je rostlina, která velmi dobře 
regeneruje i ze starého dřeva, za jeden nebo 
dva roky budou i hluboce zmlazené plůtky 
opět krásně zelené,“ doplnila.

Cyklostezka je připravena

Pracovníci odboru správy majetku města 
počátkem března provedli dočištění prostor 
podél nové cyklostezky od nevhodně rostou-
cích výmladků a některých přestárlých keřů. 
Cyklostezka je tak připravena pro novou jar-
ní výsadbu a výsevy. „Jsme rádi, že se toto 
místo rychle stalo oblíbeným pro procházky 
s dětmi, venčení psů a pobyt v přírodě blízko 
města, přesto bez hluku automobilů. Děláme 
vše pro to, aby místo obklopily stromy, keře  
a květiny,“ pohovořila Olga Smetanová.

První jarní paprsky

Při procházce městem budeme moct 
brzy obdivovat krásy jarních květin. Přede-
vším tulipánů a narcisek. Tradičně můžeme 
počítat s několik desítek metrů dlouhým pru-
hem tulipánů spojujícím ulice Masarykovu 
a Pražskou u kruhového objezdu v lokalitě 
nazývané Ostrý roh. Letos se dočkáme také 
kvetoucích cibulovin, především tulipánů,  
v parku Jana Žižky. V záhonech se tam ob-
jeví deset odrůd těchto oblíbených květin.

Pastvou pro oko bude stejně jako loni 
směs odrůd narcisek, které byly vysazeny 
v roce 2020. Ty najdeme na Kostelním ná-
městí a podél cesty v ulici R. Těsnohlídka 
poblíž kurtů a dětského hřiště.

JARO ROZZÁŘÍ BARVY TULIPÁNŮ A NARCISEK

Městský úřad připravuje strategický plán 
rozvoje města, který ukáže, jakým směrem 
by se měla Čáslav ubírat v dlouhodobém ča-
sovém horizontu. Dokument bude vycházet 
ze současného stavu a atmosféry týkajících 
se nejrůznějších odvětví, jako jsou například 
ekonomika, sociální oblast, kultura nebo 
ekologie. 

Jedná se o dlouhodobý projekt, do které-
ho je zainteresovaná veřejnost, ale i soukro-
má sféra. V uplynulých týdnech jste se na 
sociálních sítích, webu města a v infocent-
ru mohli setkat s pocitovou mapou, jedním  
z nástrojů pro sběr důležitých dat. 

TVARUJETE S NÁMI BUDOUCNOST

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský hledá  

Pěstitele plodin
Na dobu určitou (sezónní práce) 

Náplň práce: 
• ošetřování rostlin za vegetace 

s použitím malé mechanizace
• samostatné ošetřování rostlin 

podle stanoveného rámcového 
technologického postupu včetně 
volby technických prostředků

• ošetřování porostů a pomocné 
práce při setí, ošetřování za 
vegetace a sklizni.
Bližší info.: Ing. Brom 737 267 285
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Děkujeme za sdílené pocity a emoce

Jednou z hlavních výhod pocitové mapy 
je, že poskytuje možnost obyvatelům měs-
ta popřemýšlet o konkrétních místech, 
která jinak v běžném životě míjejí. Občané 
tak mohou městu poskytnout cennou in-
formaci, jak se v dané lokalitě cítí. Městský 
úřad přímo od obyvatel zjistí, kde je potřeba 
zapracovat na bezpečnosti, dopravní infra-
struktuře nebo technickém stavu ulic ane-
bo naopak, kde se lidé ve městě cítí nejlépe. 
Jedná se o část participativního plánování, 
jehož hlavní úkolem je zapojení obyvatel. 

Městský úřad Čáslav děkuje všem, kteří 
pocitovou mapu vyplnili a podělili se o své 
pocity a emoce při procházce městem. 

Projekt , který  zahrnuje všechny
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Kdo může být strážníkem MP?
V minulém čísle Čáslavských novin jsme uvedli, že strážníci čáslavské městské 
policie momentálně nové kolegy nehledají. To však neubírá na zajímavosti 
krátkému shrnutí, co všechno potřebují případní zájemci zvládnout. Každý 
strážník musel před svým přijetím absolvovat fyzické testy, psychotest  
a pohovor před výběrovou komisí města. Fyzické testy obsahují (v závorkách 
je vždy uveden výkon nutný k získání maximálního počtu bodů): běh na 2 400 
metrů (11 minut), bench-press s 50 a více kilogramy (15 opakování), sedy-lehy 
za dvě minuty (70 opakování), kliky za dvě minuty (60 opakování), přítahy 
na hrazdě (10 opakování) a střelbu ze vzduchové pistole. „I uchazeči, kteří 
absolvovali přijímací testy do armády nebo k policii, tvrdí, že ty k MP Čáslav 
jsou nejtěžší,“ řekl k tomu velitel čáslavské městské policie Pavel Kratochvíl. 
Mezi strážníky, kteří u jeho jednotky momentálně slouží, je rekordem  
běh na 2 400 metrů za 7 minut a 43 sekund a 15 opakování bench-pressu se  
130 kilogramy. K osvědčení od ministerstva vnitra dále musí strážník absolvovat 
zkoušku ze zvládnutí hmatů, chvatů a kopů. Osvědčení musí být každých pět let 
prolongováno. „Mimo to musí každých pět let absolvovat zdravotní vyšetření  
u obvodního lékaře k získání zbrojního průkazu a u závodní lékařky každé dva 
roky vyšetření, zda může tuto práci nadále vykonávat,“ dodal Kratochvíl.

NATANKOVALI A UJELI BEZ PLACENÍ
Raketově rostoucí ceny pohonných hmot trápí nemálo Čechů. Najdou se mezi nimi 
i tací, kteří spatřují „řešení“ v překračování zákona. Jeden takový případ řešila  
8. března Městská policie Čáslav. Na benzinovou stanici v Jeníkovské ulici přijelo 
černé vozidlo značky Jaguar se světle koženými sedačkami, a hlavně se zakrytými 
SPZ. Zatímco řidič seděl i nadále za volantem, jeho spolujezdec natankoval za  
2 700 korun a bez zaplacení okamžitě ujeli. Městští strážníci i díky poměrně husté 
síti bezpečnostních kamer zjistili, že k zakrytí SPZ došlo až těsně před vjezdem 
na benzinku, a klíčovou registrační značku se jim tak podařilo zjistit. „Následně 
jsme případ předali Policii ČR takříkajíc na stříbrném podnose,“ ocenil pohotovou 
práci svých kolegů velitel MP Čáslav Pavel Kratochvíl. Ukázalo se, že šoférem byl 
21letý mladík z Ledče nad Sázavou, který má na svědomí zřejmě i podobné jednání  
v Kutné Hoře a jeho vůz má navíc propadlou technickou kontrolu.

RODIČE NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA DĚTI
Otec z Čáslavska, ročník narození 1964, neplatí výživné na svou nezletilou dceru, 
a to od září 2021 do února 2022. Celkem tudíž na výživném dluží 6 000 korun. 
Prakticky totožně se ke svému potomkovi staví mladá maminka z Čáslavska, 
ročník narození 1999. Za stejné období dluží na výživném 2 500 korun. Dotyčný 
má na základě soudního rozhodnutí platit 1 200 korun měsíčně, dotyčná 500 korun 
měsíčně. Oběma momentálně hrozí, že stráví až rok za mřížemi.

ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU
Čáslavská policejní hlídka zastavila 24. února kolem 14:50 vozidlo značky Ford Fiesta 
v Chrudimské ulici ve směru na Vrdy. Pomocí odborného měření strážci pořádku 
zjistili, že řidič s ročníkem narození 1979 má v dechu 1,62 promile alkoholu. Šofér  
s naměřenými hodnotami souhlasil a policisté mu další jízdu zakázali. O den později 
mu ve zkráceném řízení sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, za což mu hrozí až rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

IM
Práce na komunikacích  
v ulici Žitenická začaly.

Město plánuje dalších  
16 polopodzemních kontejnerů.

Prostor před infocentrem čekají změny.

MUDr. Jiří Kunášek  
slavnostně obdržel čestné občanství.
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Po roce se opět blíží horké jaro pro matu-
ranty v celé České republice. Výjimkou 
nebudou ani letošní maturanti na Střed-
ní odborné škole a Středním odborném 
učilišti dopravním Čáslav. Zkoušky za-
čnou v dubnu slohovými pracemi, zkraje 
května se budou čtvrťáci potýkat s didaktickými testy 
a v půlce měsíce je „dorazí“ zkoušky ústní. Na dojmy  
a pocity jsme se zeptali dvou našich maturantů.

Ano, padla slova plná obav, ale i odhodlání neprodat 
kůži zadarmo. Závěrem bychom chtěli popřát všem ma-
turantům dopravní školy (samozřejmě nejen jim) byst-
rou mysl a hodně štěstí. 

Jmenuji se Tereza Bártová 
a jsem studentkou oboru Po-
žární ochrana. Obor byl pro 
mě jasnou volbou, v budouc-
nu se chci uplatnit u Hasič-
ského záchranného sboru 
ČR. Čtyřleté studium na naší 
škole mi přineslo plno poznat-
ků, nových přátel, zkušeností, ale 
i zklamání, když nám kvůli covidu ve 
2. a 3. ročníku byly zrušeny praxe u HZS, na které jsem se 
nejvíce těšila. S blížící se maturitou stoupá i moje nervo-
zita. Přibývá i příprav. Z některých předmětů mám větší,  
z některých naopak menší obavy. V tom, co bude po ma-
turitě, ještě nemám úplně jasno. Přemýšlím nad dvěma 
variantami. Tou první je pokračovat v prezenčním studiu 
na vysoké škole se zaměřením na ochranu obyvatelstva, 
druhou dálkové studium při práci.

Jmenuji se Matěj Černý a čtvrtým rokem studuji obor 
Autotronik. Studium je zajímavé a přátelské, což je mi ve-

lice sympatické, člověk to nezažije 
všude. Poslední léta studia byla 

velmi specifická a myslím si, 
že z pohledu studenta je na 
tom náš ročník nejhůře – co 
se týká dopadu pandemie. 
Co se tak bavím s kamará-
dy, nikdo není šťastný z toho, 

že letos maturuje, jak se říká, 
„v plné palbě“. Cítím to stejně. 

Hodně se setkávám s názory, že 
distanční výuka není to samé jako se-

dět ve škole. Možná budu znít podivně, ale stojím si za tím, 
že prostředí školy má na studenta vliv hlavně psychický  
a dostává ho do určitého nastavení, kdy musí něco 
dělat, což doma neplatí. Nejvíce se těším na zkoušku  
z angličtiny, celkově mě tento předmět velice baví a stu-
dium jazyků mám rád – je to něco, čemu bych se chtěl 
věnovat i po škole. Plány do budoucna mám takové, že 
bych chtěl pokračovat ve studiu. Chtěl bych studovat 
co nejdéle, protože si myslím, že je to v dnešní době 
pro mladé lidi důležité. A při škole bych chtěl dělat  
i různé projekty, které jsem dělával dříve, ale na dva roky 
jsem od nich musel upustit.

Maturity klepou na dveře

Kdo by si nechtěl po dlouhé zimě zkrášlit svůj byt nebo vstupní dveře krás-
nou dekorací k tomuto účelu zhotovenou. Šikovné ruce žáků obou oborů 
pod vedením učitelky Lenky Dospivové dokážou vyrobit krásná aranžmá 
(nejen pro jarní období, ale i pro jiné příležitosti – vánoční dekorace, smu-
teční vazba, velikonoční tematika apod.). Samozřejmě nesmíme zapome-
nout ani na ostatní činnosti – předpěstování sadby různých druhů zeleniny 
a okrasných rostlin a samotné pěstování nejrůznějších plodin. Žáci se bě-
hem tří let studia zdokonalují ve svých znalostech a dovednostech, které 
jsou završeny ZZ a získáním výučního listu. Zveme vás zatím prostřednic-

tvím fotografií na malou ochutnávku jejich prací.  

OBORY ZAHRADNÍK  
A ZAHRADNICKÉ PRÁCE  
si vás dovolují pozvat na malou 

exkurzi s jarní tematikou.
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Moje odborná praxe během studia VOŠ
Součástí výuky 3. ročníku VOŠ v Čáslavi je i odborná praxe, 

vykonávaná ve firmách a probíhající v zimním semestru. Já jsem 
měla praxi v příjemném prostředí psí kavárny EmiPet v Čáslavi. 
EmiPet, s.r.o., je spojením chovatelských potřeb a kavárny, kde 
jsou zvířata vítána. Jako jediný takový podnik v Čáslavi spo-
lupracují s iniciativou Běhej se psem a s tím spojenou značkou 
Non-stop. Náplň mé práce byla pestrá. Ráno bylo potřeba doplnit 
lednice, vše připravit k provozu, pak přichází na řadu obsluha zá-
kazníků, pomoc s výběrem zboží, obsluha pokladny a v neposlední 
řadě práce s účetním programem Pohoda, tvorba propagačních 
příspěvků, večer úklid prodejny.

Pro získání potřebných znalostí a zkušeností pro svou ab-
solventskou práci jsem v listopadu přešla na nové pracoviště –  
JK Vše pro vaše čtyřnohé kamarády sídlící rovněž v Čáslavi. I zde 
jsou zvířata vítána. Prodejna je sice prostorově skromnější, ale  
i zde najdete vše potřebné pro své mazlíčky. Dlouholeté zkušenos-
ti s chovem a péčí o zvířata, které naleznete u majitelky obchodu, 
jsou skvělou pomocí při nákupu. Pokud hledáte někoho se srdcem 
na správném místě, zde ho najdete. Paní majitelka ráda pomáhá 
zvířatům, je velmi obětavá a ochotná. Mimo to pomáhá s hledáním 
ztracených mazlíčků, případně jakýmkoli zvířatům v nouzi. Náplň 
mé práce na tomto pracovišti byla velmi podobná jako v EmiPetu.

Na obou praxích jsem využila teoretické znalosti především  
z marketingu při tvorbě propagačního materiálu, dále znalosti tý-
kající se organizace času či psychologie prodeje. 

A co jsem si z praxe na těchto pracovištích odnesla? Především 
asi zkušenosti s osobním prodejem. Jak důležité je umět správně 
komunikovat a příjemně vystupovat. Nezbytné je rovněž správně 
plánovat objednávky, aby nedocházelo ke zbytečně velkým ztrá-
tám. Nepostradatelnou součástí úspěšného prodeje je mít přehled 
a znalosti o tom, co svým zákazníkům prodávám. Orientovat se  
i v novinkách na trhu a neustále se vzdělávat v oboru je v dnešní 
silné konkurenci výhodou.

Na svou praxi budu ráda vzpomínat a nynějším i budoucím stu-
dentům VOŠ v Čáslavi oba podniky pro vykonávání odborné praxe 
vřele doporučuji. 

R. Petrová, studentka V3E

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav hledá
UČITELE/KU ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Požadujeme vysokoškolské technické vzdělání 
se zaměřením elektro, automatizace, robotika, 

mechatronika a elektropneumatika. 
Osvědčení vyhl. 50, § 5, § 11. Pedagogické minimum výhodou.

Kontakt: ředitelka školy Mgr. Věra Szabová

           327 302 235, 739 053 590    szabova@sps-caslav.cz

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

komerční inzerce
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Jako každý rok touto dobou jsme se 
již nemohli dočkat, až to přijde! Pomalu se 
rozloučíme se zimou a oslavíme příchod 
předjaří – a jak jinak než vesele, přímo 
karnevalově! Naše pestře vyzdobené třídy 
čekaly na příchod dětí, ale co to? Přicháze-
jí k nám zvířátka všech druhů, princezny, 
rytířové, hastrmani, pohádkové postavič-
ky, superhrdinové, indiáni, kostlivci a další 
stvoření. Bylo opravdu veselo. Hodně se 
tančilo, zpívalo, hrály se různé pohybové 
hry, soutěžilo se, bubnovalo, ale hlavně byl 
ze všech stran slyšet dětský smích.

Aby těch radovánek nebylo málo, za-
pojili jsme se do karnevalového průvodu, 
který pořádalo Rodinné centrum Kopretina.  
V nápaditých škraboškách, které si děti 
samy vyrobily, jsme se vypravili kolem na-

šeho náměstí a všichni společně s ma-
sopustními maškarami zpívali veselé pís-
ně. Akce se dětem moc líbila.

I v únoru a březnu na děti čekaly ve 
všech střediscích rozličné akce. Ve stře-
disku R. Těsnohlídka se děti ocitly díky 
sférickému kinu hluboko pod hladinou 
oceánu. Děti ze střediska Masarykova se 
dozvěděly spoustu informací ke správ-
nému třídění odpadů v rámci projektu 
Duchové z popelnic. Svými indiánskými 
bubny a jinými netradičními hudebními 
nástroji rozezněl naše střediska Jaho-
dová a Husova RNDr. David Cháb, Ph.D.  
A kolik našich dětí ze střediska Bojovníků 
za svobodu vyroste v mladé policisty, jsme 
se dozvěděli při návštěvě městské policej-
ní stanice.

Přejeme Vám všem mnoho radostných  
a slunečných dní!

MŠ Čáslav

Karnevalové veselí v MŠ Čáslav

Noc s Andersenem
1/4 2022

Knížku Do Nepaměti napsali a nakreslili Tomáš Končinský a Daniel Špaček.

pořádají již 22. ročník pohádkového nocování.

Klub dětských knihoven SKIP ČR

220208_A1_tisk.indd   1220208_A1_tisk.indd   1 16.02.2022   13:3016.02.2022   13:30
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Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl  
Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a na stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení,  

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
Požadujeme:
• Schopnost empatie – ochotu laskavě pečovat o staré lidi
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou 

Všeobecná zdravotní sestra  
bez odborného dohledu a praktická sestrá na 

plný úvazek, popř. na DPP nebo částečný úvazek
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
Požadujeme:
• Schopnost empatie – laskavý přístup ke starým lidem
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou

Únor 2022
35 dětí, 15 holčiček, 20 chlapečků

nejnižší váha: 1 410 g, nejvyšší: 4 000 g
nejčastější jména: Anežka a Vít

♡V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz

Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

HC ČÁSLAV  
PRO UKRAJINU
HC Čáslav věnoval výtěžek ze vstupného na po-
slední domácí utkání v této sezóně 5. 3. 2022 na 
pomoc Ukrajině. Před zahájením zápasu zazněl 
krátký projev pedagoga a velkého fanouška čá-
slavského hokeje p. Bartoně a poté byla zahrána 
státní hymna Ukrajiny.  
Podařilo se vybrat 33 300 korun.
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Možná jste o tomto dni nikdy neslyšeli 
a překvapilo vás, že takový den existuje. 
Zároveň jste však možná někdy zazname-
nali budovy svítící modře. A právě modrá 
barva na budovách v tento den vyjadřuje 
připojení lidí po celém světě ke Světové-
mu dni porozumění autismu. Návrh na 
jeho ustanovení vzešel ze zasedání OSN 
v listopadu roku 2007 od zástupkyně stá-
tu Katar. Návrh byl podpořen všemi člen-
skými státy a valným shromážděním byl  
v prosinci téhož roku oficiálně přijat. První 
Světový den porozumění autismu byl sta-
noven na 2. dubna 2008.

Každý člověk má právo a potřebu plno-
hodnotného života a právo a potřebu být 
společností přijat. Touží po tom i lidé s au-
tismem a jejich rodiny. Cesta k tomu však 
není vždy jednoduchá. Veřejnost má o li-
dech s autismem různé představy, koluje 
spousta mýtů. Někdo si spojuje autismus 
s genialitou, někdo naopak s postižením, 
podivínstvím. Každý člověk s autismem 
má přitom specifické projevy, specifické 
potřeby a nelze je házet do jednoho pytle. 
Někteří lidé s autismem mohou být vel-
mi inteligentní, jiní mohou mít mentální 
postižení. Někteří bez problémů navazují 
kontakt, jiní jsou uzavření. Takto bychom 
mohli pokračovat. Obecně lze říct, že lidé  
s autismem mají potíže v komunikaci, so-
ciální interakci a představivosti. Informa-
ce, které k nim přicházejí, vnímají a proží-
vají jinak. To pak ovlivňuje i jejich chování. 
Reagují dle toho, jak rozumějí světu. 

V odborné literatuře je autismus ozna-
čován jako vývojová porucha, ale to nezna-
mená, že na člověka s autismem nahlížíme 
jako na někoho „porouchaného“. A nezna-
mená to, že člověk s autismem se nemůže 
rozvíjet a posouvat. Velmi často však po-
třebuje naši pomoc, porozumění. A k tomu 
přispívají osvětové a vzdělávací akce, jako 
jsou různé přednášky či workshopy, které 
bývají i součástí Světového dne porozu-
mění autismu.

Bc. Stanislava Solařová
vedoucí služeb péče pro osoby  

s mentálním postižením a autismem  
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Mateřská škola speciální, Základní 

škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čá- 
slav, jejímž posláním je výchova a vzdělá-
vání žáků s lehkým, středním i těžkým men-
tálním postižením, souběžnými vadami  
a autismem, Vás v rámci Světového dne 
porozumění autismu srdečně zve na ver-
nisáž děl žáků školy, která se uskuteční  
v sobotu 2. 4. 2022 od 16.00 v Galerii 
Středočeského kraje v Kutné Hoře. 

Výstava s názvem Život na křídlech 
představuje projekt Lektorského centra 
GASK a Mateřské speciální školy, Základní 
školy a Praktické školy Diakonie ČCE Čá- 
slav. Malíř Stanislav Diviš, keramička Lucie 
Trojanová a malířka Julie Kopová provedli 
děti s poruchou autistického spektra svým 
tvůrčím světem, aby společně vytvořili díla, 

která 29. dubna poputují do benefiční auk-
ce na podporu Speciální školy Diakonie 
ČCE v Čáslavi. Aukce započne v 17.00. Do-
provodný program akce sledujte na strán-
kách Galerie Středočeského kraje. 

AKCE K SVĚTOVÉMU DNI  
POROZUMĚNÍ AUTISMU 

Neděle 3. dubna 2022 od 9.00 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S PO-
RUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA I PRO 
JEJICH RODINY, PŘÁTELE A PEČUJÍCÍ 
(Evangelický kostel)
Čtvrtek 7. dubna 2022 od 18.00 
VEČER O AUTISMU pro veřejnost s odborní-
ky z oboru (Evangelická fara – Komenského 
síň), hosté: Bc. Stanislava Solařová, vedoucí 
služeb péče pro osoby s mentálním postiže-
ním a autismem z Diakonie ČCE – středisko 
Střední Čechy, a Marek Šmidt, asistent pe-
dagoga ZŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav, autor 
učebnic pro děti s poruchami autistického 
spektra. V rámci večera bude také malá 
„ochutnávka“ knížek s tématem autismu  
a prostor pro vzájemné sdílení. 

Srdečně Vás zveme na všechny akce  
a k většímu porozumění autismu a lidem  
s poruchami autistického spektra. 

Evangelický sbor v Čáslavi, Dobročin-
ný spolek Marta, Diakonie ČCE a Česká 

křesťanská akademie Čáslav

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

DOKUMENT TV ČÁSLAV  
PŘIBLIŽUJE NÁVRAT KULTURY 

I kultura byla zasažena pandemií co-
vidu-19. Téměř veškerý společenský ži-
vot utichl. Přes všechny těžkosti se událo 
mnoho krásných momentů prozářených 
radostí, štědrostí a hlaholem smíchu. O ty 
se s vámi podělí dokument z dílny TV Čá- 
slav Návrat kultury. 

Připomeňte si okamžiky z Čáslavských 
slavností, Dvorků, rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí, adventního dobročin-
ného koncertu vlídného písničkáře Pavla 
Helana a mnoho dalších… 

Pohodlně se usaďte a vychutnejte si 
plnými doušky kulturní zážitek. 
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Ve l i k o n o č n í  
a n k e t a

Co pro vaši Církev znamenají velikonoční svátky  
a jak se je letos v čáslavi Chystáte oslavit?

Františka Tichá,  
farářka Církve československé husitské

Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenní-
ho postního období, ve kterém se všichni křesťané, tedy 
i věřící Církve československé husitské, připravují na nej- 
významnější svátky z celého liturgického roku, kterými 
jsou Velikonoce. Připomínáme si závěr Ježíšova pozem-
ského života, jeho oběť na kříži, která vyvrcholí Ježíšovým 
zmrtvýchvstáním pro spásu všech lidí, kteří v něj uvěřili. 

A jak se chystáme oslavit Velikonoce v Čáslavi? Při boho- 
službách a při hudebním večeru (Květná neděle od 9:00, 
Zelený čtvrtek od 10:00, Velký pátek čtení pašijního příbě-
hu od 16:30, Hod Boží velikonoční od 9:00).

Na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 se od 19:00 v našem 
Husově sboru uskuteční hudební večer. Zazní skladby připo-
mínající velikonoční období, ale i obecně známé dílo třeba 
Antonína Dvořáka nebo W. A. Mozarta, v provedení sopra-
nistky Jany Veberové za doprovodu varhaníka Michala Ha-
nuše. Velké poděkování patří Radě města Čáslavi, která ten-
to hudební večer plně podpořila. Vstupné bude dobrovolné 
a bude v plné výši věnováno Diakonii ČCE v Čáslavi. Srdečně 
zveme všechny, kdo se chtějí v tomto čase zastavit, ztišit…

Dmytro Romanovský, katolický kněz
Velikonoce pro nás katolíky znamenají vítězství 

života nad smrtí, radosti nad smutkem. Na Velikonoce se 
připravujeme postním obdobím, ve kterém chceme objevo-
vat skutečnost, že jsme byli stvořeni ke svobodě dětí Božích, 
a právě tuto skutečnost slavíme o Velikonocích, slavnosti 
smrti a Vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. V naší farnosti 
se připravujeme společnou modlitbou a četbou Písma sva-
tého v rodinách.

Drahomíra Dušková Havlíčková,  
evangelická farářka

Pro evangelickou církev, stejně jako pro ostatní církve, 
patří Velikonoce k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 
Připomínáme si Ježíšovu cestu kříže, která souvisí s bolestí, 
agresí, opuštěností, se vším, co nyní v souvislosti s válkou 
na Ukrajině prožíváme, ale připomínáme si také Ježíšovo 
vzkříšení, povstání k novému životu, naději a radosti. Veli-
konoční poselství zní jasně: Láska je silnější než smrt a ne-
návist.

Letos budeme slavit Velikonoce ve stínu války, týden 
před Velikonoci organizujeme se ZUŠ Čáslav benefiční 
koncert pro Ukrajinu, na Zelený čtvrtek připravíme tradiční 
sederovou hostinu a připomeneme si Ježíšovu poslední ve-
čeři s učedníky, na Velký pátek budou bohoslužby ráno a ve-
čer zveme na tradiční velkopáteční hudební nešpory (letos 
hudbou provede s největší pravděpodobností violoncellista 
České filharmonie Jan Keller) a Velikonoční neděle bude ra-
dostnou slavností vzkříšení a naděje.

Do našeho kostela zveme širokou veřejnost i všechny, 
kdo do našeho města přišli z Ukrajiny. Požehnané velikonoč-
ní svátky a více naděje a radosti než násilí a bolesti.

Neděle 20. února 2022 se zapsala zlatým písmem do historie čá- 
slavské atletiky. Toho dne se běželo finále závodu v běhu na 800 metrů 
v rámci Mistrovství ČR dorostu v hale v Ostravě. A titul získal s časem 
1:57,41 František Malina (* 2005), svěřenec trenérek Jany Červenkové 
a Ludmily Formanové.

Mladík ve službách oddílu AC Čáslav, z.s., nejprve vyhrál předcho-
zího dne rozběh a podobně suverénně si vedl také v hlavním závodě. 
Netaktizoval, od začátku diktoval tempo a pro zlatou medaili si doběhl 
v čase, kterým si téměř o dvě sekundy vylepšil vlastní dosavadní maxi-
mum.

František trénuje v Čáslavi už od svých 11 let. „Dopředu se sice 
nedá nic plánovat, ale do závodu šel s myšlenkou na jednu z medai-
lí,“ řekla Jana Červenková. Atletův úspěch považuje za motivaci pro 
ostatní členy jeho tréninkové skupiny. František se sice občas věnuje  
i jiným disciplínám, ale běh na 800 metrů je pro něj stěžejní. „Rozhodně 
má potenciál prosadit se i mezi dospělými. Letos si mezi nimi vyzkouší 
start za Sokol Kolín, kde bude hostovat. Velkým cílem je pro něj Mistrov-
ství ČR na dráze, kde se pokusí vybojovat reprezentační dres na mezis-
tátní utkání této kategorie,“ prozradila pyšná trenérka.

Úspěchů čáslavské atletiky přibývá. Tereza Havlíčková si na stej-
né akci vytvořila osobní rekord v běhu na 3000 metrů a doběhla na  
13. místě, Vojtěch Boháč skončil v běhu na 800 metrů patnáctý. O týden 
později se navíc konalo Mistrovství republiky žáků, kde shodně na čtvr-
tých místech skončily čáslavské naděje Tereza Lapáčková a Viktorie 
Machová, pátý pak byl ve svém závodě Adam Pernica.

MLADÝ ATLET 
ZÍSKAL ZLATO! IM

Nabízíme 
pronájem obchodních 
prostor o velikosti 59 m² 
v přízemí domu čp. 1191, 
ul.Boženy Němcové, Čáslav. 
Pronájem je možný 
od 1. 5. 2022. 
Více informací na 
tel.: 603 733 634.
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA DUBEN 2022

2. 4. sobota PODÉL CIDLINY 
Trasa: Libice n. Cidlinou, Opolany, Sány, Dobšice 
Odjezd: Čáslav 7:51                  návrat: 16:00 
Vedoucí: Julie a Jiří Kučerovi

9. 4. sobota HORNOPOŽÁRSKÝ LES 
Trasa: Kamenný Přívoz, Horní Požáry, Panská Skála, Krhanice 
Odjezd: Čáslav 6:51  návrat: 17:06 
Vedoucí: Zdena Šrámková

16. 4. sobota ZA DYMNIVKAMI  
Trasa: Velký Osek, Libický luh, Kolín 
Odjezd: Čáslav 8:01   návrat: 15:06 
Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

23. 4. sobota PŘÍRODNÍ REZERVACE PRATURŮ 
Trasa: Lysá n. L., Šibák, ital. vojenský hřbitov, Milovice, milo-
vická rezervace divokých koní a praturů 
Odjezd: Čáslav 8:01  návrat: 15:06–17:06 
Vedoucí: Markéta Štěpinová, Zuzka Vohnická

30. 4. sobota CHOLTICKÝ ZÁMEK 
Trasa: Veselý, Choltice, Heřmanův Městec 
Odjezd: Čáslav 8:51  návrat: 17:06 
Vedoucí: Miloslava Poštová

11 km

14 km

10 km

10 km

Děti čeká cesta do Říše divů
Stále nemáte program na první dva týdny v červenci? Nevadí, 

přesně pro Vás je tábor Říše divů.
Sice v něm nenajdete televizi, internet ani mobil, ale to vůbec 

nevadí. Je totiž ideální příležitostí si alespoň na chvíli od toho 
všeho odpočinout uprostřed lesů Hostýnských vrchů.

A co nabízíme? Nová kamarádství, krásnou, tichou přírodu 
místo hlučných měst. Prožití nádherných letních dnů v lese pod 
stanem a s partou nadšených lidí, která se po hlavě vhrne do 
každé akce. Vším nás bude provázet celotáborová hra plná na-
pětí, ale taky se něco naučíme. Zkrátka, děti nebudou vědět dne 
ani hodiny.

Ručíme Vám za to, že se dětem nebude chtít z tábora odjet 
domů, naopak – budou si všechno chtít prožít ještě jednou.

Chcete se s námi seznámit ještě před táborem? Není pro-
blém. Už v pátek 29. dubna pořádáme v areálu naší klubovny  
v Břízkách pálení čarodějnic. Celé odpoledne bude možné zú-
častnit se různých soutěží o ceny.

Máte raději něco akčnějšího? Proč ne. Přijďte 7. května na 
Paintballovou ligu, opět do naší klubovny. Turnaj je otevřen pro 
každého od 8 let, stačí jen sestavit pětičlenný tým. 

O dalších akcích nebo schůzkách se dočtete na 
www.pscaslav.cz a na Facebooku.
 S dotazy se můžete obrátit na voja@pscaslav.cz.

Těší se na Vás Pionýrská skupina Čáslav

Pionýr, z. s.

14 km

POUKAZY NA LET NAD ČÁSLAVÍ  
UŽ ZNAJÍ SVÉ MAJITELE 

V minulém čísle Čáslavských novin jsme ve spoluprá-
ci se společností FOR FREE DAYS připravili pro naše čte-
náře soutěžní křížovku o let nad Čáslaví. Ze správných 
odpovědí jsme vylosovali dva šťastlivce, kteří obdrželi 
voucher pro dvě osoby na let vrtulníkem. Všem soutěží-
cím děkujeme za účast a slibujeme, že soutěžní křížovku 
o atraktivní ceny najdete i v některém z příštích vydání.

ŠANCE STÁLE EXISTUJE
Proleťte se 16. dubna vrtulníkem Bell 206B přímo nad 

svým domovem.
Využijte skvělou možnost, jak vidět Čáslav a její oko-

lí z ptačí perspektivy. Povzneste se na chvíli do nebes  
a vychutnejte si neopakovatelné zážitky. Let můžete také 
darovat svým blízkým a přátelům formou dárkového po-
ukazu. O bezpečnost vaši a vašich blízkých se postara-
jí špičkoví piloti společnosti HELI CZECH, s.r.o., kteří od 
roku 2007 splnili sen více než deseti tisícům spokojených 
klientů po celé České republice. 
Více na www.forfreedays.cz.

JN, TZ
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NA ČÁSLAV SE ŽENE  

STO ZVÍŘAT 
Rozhovor s pozounistou kapely 
a čáslavským rodákem  

MARTINEM LÍSKOU

Martine, pocházíte z Čáslavi. Pů-
sobil jste na zdejší ZUŠ a jste zakla-
datelem dechového orchestru Bře-
zovanka. Jak vzpomínáte na hudební 
léta v rodném městě?

V Čáslavi jsem se v roce 1975 narodil  
a v osmi letech jsem začal chodit do hu-
debky ke Zdeňku Lauterbachovi. Poté 
jsem působil i v Mládežnickém decho-
vém orchestru Čáslav, který na začátku 
90. let převzal právě Zdeněk Lauterbach. 
Zde jsem zažil krásná hudební léta. Vo-
zili jsme významná ocenění ze soutěží 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vše bylo vy-
koupeno častými zkouškami, pětkrát týd-
ně včetně sobot. Ale díky charismatické 
postavě Zdeňka Lauterbacha a jeho ob-
rovskému zápalu to všechny členy bavilo  
a zkoušky orchestru byly plně obsazené. 

Na jednom soustředění v Hraběticích 
v roce 1992 vlastně vznikl základ pro Bře-
zovanku. Je zajímavé, že den po našem 
chystaném čáslavském koncertu, tedy 
10. dubna 2022, to bude 30 let od vzni-
ku Březovanky. Prožil jsem s ní spoustu 
let hraní na tanečních zábavách, plesech  
a koncertech, což pro mě byla velká hu-
dební praxe. I když v kapele už asi sedm 
let nehraji, přeji kolegům z Březovanky, 
dnes vystupující pod názvem B-dance 
BAND, jen to nejlepší.

Jaké vazby máte na Čáslav nyní? 
Už jen minimální, můj táta již bohužel 

nežije a máma bydlí v Říčanech. Městem 

spíše jen projíždím na chalupu do Březí, 
občas se stavím v Čáslavi nakoupit nebo 
zajedu na návštěvu za svým kamarádem  
a bývalým kolegou z Březovanky Jirkou Di-
višem.

V roce 2017 tehdejší baskytarista 
Wilco Versteeg Čáslavským novinám 
prozradil, že soustředění Zvířat kaž-
doročně probíhá právě u vás na cha-
lupě v Březí. Stále tato tradice platí?

Je sice pravda, že když má zkoušku je-
nom naše dechová sekce, tak se většinou 
scházíme v Březí, ale zkoušky s celou kape-
lou probíhají ve zkušebně v Praze. S kape-
lou se u mě na chalupě scházíme v létě na 
mých červencových narozeninách. To ale 
zkoušíme jiné dovednosti než ty hudební. 
Mimochodem, náš kapelník Honza Kalina, 
který je vystudovaný výtvarník, mi nakreslil 
na zeď živě hrající kapelu. Tato kresba je 
nyní dominantou prvního pohledu při pří-
jezdu na chalupu.

Jste členem dechové sekce kape-
ly, která se vyznačuje energickými 
koncerty v rytmu ska, rocku, reggae, 
ale i swingu, blues nebo šansonu. 
Jako muzikant máte blízko také k de-
chovce. Lze říct, v jakých hudebních 
vodách se cítíte nejlépe?

Na dechovce jsem vyrostl, moc rád ji 
hraji a nestydím se za to. Ale tento druh 
hudby poslouchám minimálně. Takže ve 
zvířecích „skavodách“ se asi cítím nejlépe.

Jak je těžké pro kapelu, která ne-
únavně koncertuje a vydává alba více 
než třicet let, udržet dobré vztahy 
mezi jednotlivými členy?

Do kapely jsem nastoupil 24. srpna 
2001 a za tu dobu se v ní vystřídalo několik 
muzikantů. Se všemi, kteří v kapele již ne-
jsou, mám dodnes výborné vztahy. Samo- 
zřejmě, že to občas trochu „zajiskří“, ale to 
je naprosto normální. Kdyby někdo odpově-
děl na stejnou otázku, že nikdy nic nebylo, 
tak mu to nebudu věřit.

Dvacet let v jedné kapele je poměr-
ně dlouhá doba. Co pro vás po tolika 
letech znamená živé hraní? Máte před 
vystoupením nějaký kapelní rituál?

Hrát živé koncerty se Zvířaty je pro mě, 
i po více jak dvaceti letech, to nejlepší. Rád 
hraji, když je v publiku co nejvíce lidí. Baví 
mě hrát jak v naplněných klubech, tak i na 
velkých festivalech, kde bývá několik tisíc 
lidí. Před každým vystoupením máme tako-
vý malý kapelní pokřik.

Jak jste jako kapela prožívali covi-
dovou pauzu? 

My jsme několik týdnů před covidem 
vydali album 30 let testováno na lidech, 
aniž bychom tenkrát tušili, jak tento název 
může být aktuální. Odehráli jsme dva onli-
ne koncerty a koncert v Holešovicích, kde 
lidi museli sedět v autech jako třeba v auto-
kinech. Já na tu dobu nevzpomínám v dob-
rém a doufám, že už ji nikdy nezažiji.

Jedna z největších hudebních stálic českých fes-
tivalových a klubových akcí míří po pěti letech 
za posluchači do Čáslavi. Jejich nejznámější 
hity Nikdy nic nebylo, Nejkratší cesta nebo 
Dáma s čápem zazní 9. dubna v Grandu  
v rámci akce Votvírák na cestách, která láká 
i na další zvučná jména. Skalní fanoušky  
z našeho města jistě nepřekvapí, že jedním ze 
Zvířat je pozounista a čáslavský rodák Martin 
Líska. O jeho působení v Čáslavi a životě kapely 
Sto zvířat se dočtete v následujícím rozhovoru.

JN 
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Dne 2. 4. 2022 zahajuje Muzeum zemědělské 
techniky Čáslav návštěvnickou sezónu. Pro tuto 
příležitost si připravilo mimořádnou podívanou. 
Jednu z hal svěřilo vedení čáslavského muzea 
do rukou sprejerských mistrů, kteří halu ozdobí 
tematickými graffiti. Tuto akci ocení i nejmenší, 
kteří dostanou možnost si graffiti vyzkoušet.

Muzeum si pro sezónu 2022 připravilo několik 
nových akcí, ale zpět po covidové situaci se na-
vrátí i k akcím tradičním. 

Muzeum si pro své návštěvníky připravilo  
i několik nových výstav. Na své si přijdou milov-
níci vojenské tematiky díky výstavě Klukovský 
sen – Vojáci v krajině. Nová je též výstava kočá-
rů nebo výstava hraček od společnosti Kovap, 
s.r.o. Nebude chybět ani venkovní panelová vý-
stava, tentokrát s tématem Agrolesnictví – pří-
ležitost pro krajinu a zemědělství.  

Do muzea se dostanou i pěší z městské čás-
ti – díky nově vybudované lávce, která navazuje 
na cyklostezku.

Těšíme se na vás!
Bc. Adéla Čapková, 

produkční a koordinační pracovník

Přehled akcí pro rok 2022: 
2. 4. Zahájení návštěvnické sezóny – Graffiti

21. 4. Den bezpečnosti 6. ročník

13. 5. Autokino

15. 5. Den otevřeného depozitáře

4.–5. 6. Pradědečkův traktor

30. 7. Sraz veteránů

27. 8. Dožínky – pivní slavnosti

24. 9. Muzejní noc – noční jízda II. 

15. 10. Domádo – spanilá jízda

Lenka Peremská vystudovala 
historii na Masarykově univerzi-
tě v Brně, kde také vedla v rámci 
doktorského studia několik semi-
nářů. Kromě toho na téže půdě 
získala bakalářské diplomy z kla-
sické archeologie a žurnalistiky. 
Následně působila jako historička 
a kurátorka sbírek v kladenském 
muzeu a podílela se na přípravě 
výstav. Mnoho let také publikova-
la v populárně vědeckých časo-
pisech Živá historie a Tajemství 
české minulosti. Nyní se se svým 
týmem zabývá sestavováním ro-
dokmenů, vytvářením rodinných 
kronik a historií domů.

Genealogie – dejte  
svým předkům jména 
Ještě před pouhým stoletím byla znalost 
našich předků nedílnou součástí rodinného 
dědictví. Během 20. století však jako bychom 
ztratili paměť. Kdo byli lidé, bez nichž byste 
tu nebyli? Jaké byly jejich osudy, kde žili, čím 
se živili a jak umírali? Lenka Peremská Vás 
zve na setkání s minulostí, jejíž kontury již 
dávno smyl déšť i z náhrobních kamenů. 

• rodokmeny • hledání příbuzných • 
• dějiny domu • 

přednáška přední české genealožky 
ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17 hodin 

v Městské knihovně Čáslav 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ  
KALENDÁŘ NA PRVNÍ POLOLETÍ  
JE PLNÝ K PRASKNUTÍ
Kde se o tom můžete přesvědčit?
• na infopanelech a vývěskách ve městě
• v elektronické podobě ke stažení na webu města nebo na FB
• v infocentru, kde si jej můžete odnést v tištěné podobě
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Co tomu, že jste se stala no-
vou jednatelkou Čáslavské servisní, 
předcházelo?

I když jsem v minulém zaměstnání byla 
spokojená, cítila jsem potřebu kariérního 
růstu. Čáslavská servisní, s.r.o., mě oslo-
vila především svým technickým zaměře-
ním, které je mi velmi blízké.

Jaké jsou vaše dosavadní pracov-
ní zkušenosti?

Odbornou praxi v oblasti těžké kolejo-
vé mechanizace a silničního stavitelství 
jsem získala již během studia stavební-
ho inženýrství na vysoké škole. Znalosti  
a zkušenosti odborných praxí získané bě-
hem studií a vystudovaný obor byly per-
fektním předpokladem k získání mé býva-
lé pracovní pozice investičního manažera 
pro dopravní stavby pro Pardubický kraj.

Čekají Čáslavskou servisní v do-
hledné době nějaké zásadní novinky?

Prozatím se s kolegy věnujeme zjiš-
ťování stavu zařízení a soupisu běžných 
drobných oprav a revizí, osobně se se spo-
lečností teprve podrobně seznamuji a na-
vazuji na práci mých předchůdců.

Dokázala byste lidem popsat, co je 
náplní vaší práce?

Náplní mé práce je především zajištění 
vzájemné kvalitní kooperace mezi měs-

tem Čáslav a odvedenými službami, které 
Čáslavská servisní, s.r.o., pro město a ob-
čany zajišťuje.

A co všechno má na starosti Čá- 
slavská servisní jako taková?

Globálně vzato má zajistit především 
technický servis pro některé městské 
nemovitosti a zařízení. ČS má na sta-
rosti městská sportoviště, jako jsou 
městské lázně, letní koupaliště, zimní  
a atletický stadion, fotbalová hřiště, uby-
tovací zařízení a provoz a servis kotelen, 
a další.

Nejen v Čáslavi se teď hodně řeší 
prudké zdražení energií. Obracejí se 
na vás lidé s obavami, zda nepřijdou  
o jejich základní dodávku?

Prozatím jsme se s těmito obavami  
v naší společnosti nesetkali.

Může se stát, že se kvůli rus-
ké invazi na Ukrajinu všechno ještě 
zkomplikuje?

V tuto chvíli nejsem schopna odhad-
nout vývoj současné situace (rozhovor 
vznikl na počátku března; pozn. red.).  
V minulosti, poměrně dlouhou dobu, hýbaly 
světem trendy zaměřující se především na 
elektrifikaci dopravy a green deal, který po-
měrně úspěšně děsil mnoho lidí. Následně 
byly tyto teze zavrhnuty a během jednoho 
dne vystřídány enormním nárůstem cen 

paliv z důvodu otevření válečného spo-
ru mezi Ukrajinou a Ruskem, v nějž jsem 
osobně do posledního dne reálně nevěřila. 
V současné situaci proto nejsem schopna 
predikovat další fáze vývoje.

V nedávné době se udály změny  
v čáslavských lázních. O co přesně 
šlo a jak se nová pravidla osvědčila?

Ony změny se týkaly úpravy časové-
ho harmonogramu lázní pro určité skupi-
ny návštěvníků, především vyhrazených 
hodin plavání pro naturisty, muže, ženy  
a rodiny. Na základě různých opakovaných 
žádostí obyvatel došlo k úpravě tohoto 
harmonogramu, který se prozatím osvěd-
čil a doufáme v jeho kladný vliv na fungo-
vání našich lázní.

Máte vy sama ke sportu kladný 
vztah?

Samozřejmě. Sport je pro mě druh za-
ručeného duševního odpočinku, mezi mé 
nejoblíbenější patří hiking a tenis.

Co obecně ráda děláte ve svém 
volném čase?

Svůj volný čas se vždy snažím přizpů-
sobit náladě – miluji vaření pro rodinu, 
někdy čtu nebo maluji, v případě krásné-
ho počasí se snažím ke sportu využívat 
venkovní sportoviště nebo formou výletu 
navštívit nějakou krásnou českou kulturní 
či technickou památku.

ROZHOVOR: 

ANNA BORKOVCOVÁ, 
nová jednatelka Čáslavské servisní, s.r.o.

Čáslavská servisní, s.r.o.,  
mě oslovila svým zaměřením,  

které je mi velmi blízké.

Čáslavská servisní, s.r.o., určitě patří mezi nejdůležitější společnosti 
ve městě. V nedávné době došlo ke změnám v jejím vedení. 
Novou jednatelkou ČS se stala Ing. Anna Borkovcová.

IM



Jak na ni? Mám lahev a prostě ji 
vyhodím? Třiďme efektivně!

Není pravdou, že zálohování PET lahví zvýší recyklaci PET 
lahví v ČR.  Naopak, daleko více zatíží obce, třídicí linky 
a zkomplikuje celý proces třídění a využití zejména ostatních 
plastů ze žlutých kontejnerů.  Právě tyto plasty tvoří 
většinový podíl ve žlutých kontejnerech (cca 75 % !)

PET LÁHVE,

SÁČKY, FÓLIE,

KELÍMKY OD JOGURTŮ,

PLASTOVÉ NÁDOBY,   

VÝROBKY Z PLASTU,

OBALY OD CD, POLYSTYREN

NE
OBALY SE ZBYTKY POTRAVIN,

OD CHEMIKÁLIÍ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,

NOVODUROVÉ TRUBKY, PODLAHOVÉ 

KRYTINY

Plasty

Víme kam

Čistá budoucnost  

je společný cíl

➡ Vylij, vysyp!
Vylij všechnu zbývající tekutinu z lahve. Vysyp všechny drobnosti, 
nevhazuj do PET lahve jiné plasty, kovové části, nepoužívej ji jako 
„odpadkový koš“. Zásadním způsobem tak snižuješ možnost její 
recyklace. Zpracovávat se může pouze prázdná lahev.

➡ Nevymývej!
Vymývat ji nemusíš, při procesu recyklace je umyta účinnějším způsobem.

➡ Sešlápni!
Zmenši objem lahve (sešlápni/zmáčkni). Vleze se jich do 
žlutého kontejneru víc, a tak snížíš náklady na transport.

➡ Víčko nech!
Naopak, víčko je vhodné na lahvi nechat. Díky němu 
se do lahve nedostane jiný materiál, který by ji 
znehodnotil, a zabraňuje znovu nafouknutí lahve. 
Víčko se v procesu recyklace bezproblémově odstraní.

⇒

➡ Sundej!
Etikety - malé etikety jsou většinou recyklovatelné spolu 
s PET lahví. Sundej ty velké! Lahve s celoplošnými etiketami do 
recyklačního procesu nesmějí, takže jsou vytříděny na spálení.

➡ Sundej!
Tzv. rukávky poznáš tak, že po ponoření do vody 
klesají. Stačí sundat etiketu a lahev je recyklovatelná.

➡ Sundej!
Hliník, gumové části ve víčku – jiné části lahve znehodnocují 
výsledný produkt. Sundej kovové návleky na hrdle, hliníkové 
převleky, kovová víčka, gumové části ve víčku.
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IMOsobnosti Čáslavska
Antonín Barák 2. 4. 2022 – 105 let od narození

Stanislav Kasparides 2. 4. 2022 – 130 let od úmrtí

 

Antonín Barák se v Čáslavi nejen narodil, ale 
také zde o 19 let později odmaturoval. Táhlo ho 
to za katedru. Učil například v Břežanech u Veli-
mi nebo v Zásmukách. Jeho druhým osudovým 
městem se staly Lovosice. Odsud se sice před 

vypuknutím 2. světové války do Čáslavi vrátil, ale 
po jejím skončení zamířil opět opačným směrem. 

Když koncem šedesátých let z politických důvodů při-
šel o místo ředitele školy, začal se naplno věnovat malování. Patří 
mezi nejvýraznější umělce, kteří svou tvorbu věnovali Českému 
středohoří. Používal temperu, akvarel, pastel a uhel. V Lovosicích 
dnes stojí po něm pojmenovaná základní škola.

Narodil se do čáslavské rodiny uznávaného 
chirurga, sám se ovšem profesně vydal úplně 
jiným směrem. Řeč je o akademickém malíři 
Stanislavu Kasparidesovi (někdy psáno jako 
Casparides). Po absolvování litoměřického 
gymnázia studoval na akademiích v Praze  
i Vídni. Působil především v dnešním českém 
hlavní městě, kde se věnoval hlavně portrétům. 
Modelem mu na svých zámcích seděla nebo stála řada zá-
stupců domácí šlechty. Mnoho jeho děl je dodnes součás-
tí soukromého majetku obyvatel rakouské metropole. Není 
přesně známo, za jakých okolností, ale v Čáslavi Kasparides  
v nedožitých 83 letech i zemřel.

V Čáslavi se samozřejmě narodila velká spousta legend 
svých oborů. Pro málokoho to ovšem platí tak jako pro dost mož-
ná nejvýznamnějšího českého scénografa Josefa Svobodu. Vy-
učený truhlář se po válce zapsal na architekturu na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové. To už měl za sebou první úspěchy na diva-

delním poli. Kdybychom měli vypíchnout jediný  
z jeho zápisů do historie umění, nabízí se lví 
podíl na vzniku slavné Laterny Magiky, velmi 
zjednodušeně popsatelné jako spojení diva-
dla a filmu. Svoboda spolupracoval s mnoha 

špičkovými divadelními režiséry a choreogra-
fy, domácími i zahraničními.

V Souňově už se sucha nebojí
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Malá vesnička Souňov si v posledních letech ukousla opravdu 
velké sousto, když se pustila do realizace projektu s finanční nároč-
ností mnohonásobně převyšující obecní rozpočet. Dlouhá a trnitá 
cesta nyní dospěla do svého cíle: k vlastnímu vodovodu a kanalizaci. 

Nemalé úsilí stálo získat na celou akci peníze. Kombinací dotací 
z různých zdrojů a úvěrů se to nakonec podařilo, a tak mohly v roce 
2020 začít stavební práce. Ty byly zakončeny novým asfaltovým po-
vrchem silnice. Dodavateli celé stavby vodovodu s ATS a kanalizace 
s ČOV, společnosti VPK Suchý, s.r.o., a firmě SWIETELSKY STAVEB-
NÍ Kolín, s.r.o., děkujeme za skvělou práci. 

Život v obci po dobu trvání stavebních prací nebyl jednoduchý, 
a proto patří velký dík také všem obyvatelům i návštěvníkům Sou-
ňova za trpělivost. V roce 2021 se vše řádně zkolaudovalo a nyní 
začínáme se zkušebním provozem. 

Aktuálně vyzýváme obyvatele, aby své domy připojili na kana-
lizační řad. Připojení alespoň 30 % objektů je totiž podmínkou pro 
spuštění ČOV, aby vše fungovalo, jak má. Současně lidem připomí-

náme, že jde o splaškovou kanalizaci, určenou pouze pro odpadní 
vody z domácností, kam nepatří dešťová voda – pro tu je určena 
dešťová kanalizace, která je v obci stále funkční. Do kanalizace také 
v žádném případě nelze vypouštět staré septiky, s jejichž obsahem 
by si bakterie v ČOV neporadily. Opětovná aktivace čističky je ná-
kladná, proto se vše bude pravidelně kontrolovat.

Dle podmínek dotace ze Státního fondu životního prostředí bude 
nyní kanalizace 10 let v majetku obce. Dodávky vody a také údržbu 
vodovodu zajistí společnost VHS Vrchlice-Maleč, a. s. 

A kolik že to všechno stálo? Celkové investice dosáhly cca  
44 milionů korun, zhruba 65 % této částky pokryly dotace. Spo-
lečnost VHS Vrchlice-Maleč poskytla obci pětimilionovou půjčku 
s velmi nízkým úrokem a banka ČSOB úvěr čtyři miliony se splat-
ností na 15 let. Všem patří naše velké poděkování. Domácnos-
ti se podílely na financování přípojek, a to 35 tisíci korun, a dále 
částkou 8 500 korun za šachtu. Ta však bude občanům nakonec 
prominuta – díky díky další dotaci, kterou se podařilo získat. 

NOVA FORMA V GUMÁRNĚ v dubnu, Karla Pazderského 2045, Čáslav
Přednáška O houbách a lidech – tajemné houby • 13. dubna od 18:30
Houby jsou fascinující organismy. Nám známé hříbky a muchomůrky 
jsou jen vrcholem ledovce celé říše hub. Další z nich se v roztodivných 
formách a velikostech vyskytují téměř ve všech prostředích včetně 
lidského těla nebo několikakilometrových lesních ploch. Člověk má 
s houbami bohaté historické zkušenosti. Lidé je po staletí sbírají 
kvůli jídlu, ale také pro jejich léčivé nebo psychoaktivní účinky. Není 
se tak čemu divit, že se houby staly i zájmem vědeckého bádání.  
O houbách bude přednášet odborník – mikrobiolog doc. RNDr. Jiří 
Gabriel, DrSc. Pro čáslavské publikum bude odpovídat mimo jiné na otáz-
ky: Co jsou houby vlastně zač? Jaké trable a historky skýtá vědecké řemeslo? 

Výstava – mycelium/NOVA FORMA 2 – vernisáž • 23. dubna od 17:00 
Projekt mycelium/NOVA FORMA 2 je ojedinělý v mnoha ohledech. V duchu té-
matu výstavy se propojila čáslavská Gumárna s pražskou Pragovkou – a sítě 
mycelia provázaly a vytvořily prostor pro komunikaci dvou nezávislých kultur-
ních lokalit. V pořadí třetí kolektivní výstava v industriálním prostoru Gumárny 
vznikala jako proces, k němuž vyzvala Kamila Ženatá osm vizuálních umělců 
a jednoho fyzika. Koncept výstavy se plynule napojil na téma nabízené umě-
leckým vedením Pragovky „digitální a morfická pole“, čímž vznikla poprvé  

v historii obou institucí nadregionální spolupráce. 

PROGRAM VERNISÁŽE:
17:00–17:45 – KOMBAJN QUARTET 18:00 – úvodní 

ceremoniál a komentovaná prohlídka výstavy
19:30 – Zrní – koncert na dvoře Gumárny

27. května – Noc muzeí a galerií – na dvoře Gumárny
25.–26. června – Dernisáž výstavy – 2 dny v Gumárně 

KONCERT LEGENDÁRNÍ KAPELY ZRNÍ 
Čtyři Honzové a jeden Ondřej spolu hrají už od roku 2001. Mezitím poslali 

Hrdinu počítačové hry do světa, Následovali kojota, složili Soundtrack ke konci 
světa a důvěrně popsali Jiskřící, co nevymyslíš. Někde tam polétává i cena An-
děl za objev roku 2012, nominace na další Anděly v roce 2014 nebo mohutný 
koncert po Björk na Colours od Ostrava v roce 2017. Není mnoho kapel, které 
by překvapovaly tolik jako právě Zrní. Intimitu a pokoru z desek dokáží na kon-
certech přetavit v obrovskou energii, kdy se jde na dřeň hudebního i osobního 
zážitku. Hýbou hranami i niterními pocity, vzývají k tanci i pozornému poslechu. 
Právě proto jsou stále vyhledáváni i novým publikem, jejich koncerty bývají často 
událostí v širokém okolí. 

Přijďte se pobavit na dvůr Gumárny!
Podrobný program všech akcí naleznete na www.novaforma.art.

Jiří Beneš, starosta obce

= amk =

Josef Svoboda 8. 4. 2022 – 20 let od úmrtí
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kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě zámek Filipov

SETKÁNÍ Setkání a beseda s inspirujícími osobnostmi z různých oborů lidského konání
 Hosté: Jaroslav Kmenta, Eugenio Percossi a Alberto di Stefano, Martin Řezníček, Michaela Severová,…
 Každý měsíc, vybraný úterní večer, Nová scéna Dusíkova divadla 

 Začínáme 8. 2. 2022 v 19 hod. s Jaroslavem Kmentou…

VÝSTAVY Jakub Špaňhel — Má vlast
  Jeden z nejvýznamnějších současných českých malířů představí několik pláten, která jsou namalovaná speciálně 
 pro Čáslav a slavnostní znovuotevření divadla. V průběhu výstavy se můžete těšit na komentované prohlídky s autorem.
 (spolupořádáme s Dusíkovým divadlem, Městem Čáslav a GASK)

 12. března – 21. června 2022, Foyer Svobody, Dusíkovo divadlo

FESTIVAL Festival Formanova Čáslav 2022 — 1. ročník nového kulturního festivalu
 k nedožitým 90. narozeninám světově proslulého režiséra, scenáristy a čáslavského rodáka Miloše Formana

  Program:
 zahajovací koncert České fi lmové fi lharmonie
 promítání fi lmů Miloše Formana a besedy s aktéry jejich natáčení
 premiéra nového dokumentu o Miloši Formanovi
 besedy s pamětníky a rodinou Miloše Formana
 koncert Paula Batto
 koncert Kvartetones: Vlasy
 výstava ilustrací Matěje Formana a maleb Pavla Formana
 čtení z knihy Miloše Formana
 Tereza Frodlová: Co ve Formanovi nakonec nebylo (přednáška o restaurování fi lmů)
 Jiří Grygar: Slavní Češi ve vesmíru (přednáška slavného astrofyzika)
 workshopy tvorby animovaného fi lmu
 workshop fi lmového herectví
 výtvarně-dramatické dílny pro děti
 happening v ulicích Čáslavi
 … a další

 20. – 22. května 2022
 Kino Miloše Formana, Dusíkovo divadlo, náměstí Jana Žižky z Trocnova

DVORKY 3. ročník multižánrového kulturního open-air festivalu
  Víkend nabitý koncerty, představeními, workshopy, komentovanými prohlídkami, výstavami 
 a mnoha dalšími příležitostmi k setkání s druhými, s uměním i se sebou samými
 Hosté: Bachtale Apsa s Bárou Hrzánovou, Jaroslav Rudiš, Miloš Urban, Jana Machalíková,
 Studio Damúza, Divadlo DNO
 ... a mnozí další

 2. – 4. září 2022
 dvorky, zahrady i interiéry soukromých domů i institucí v Čáslavi a blízkém okolí

ADVENT Čáslavská adventní dílna
  dílna vánočních věnců, drobných dekorací a tvůrčí setkání na prahu adventního času 

 27. listopadu 2022, Nová scéna Dusíkova divadla

  24 oken adventu
  každodenní krátké koncerty a vystoupení doprovázené hrou světel a postupným rozsvěcením adventních vloček 
 v oknech čáslavské radnice

 1. – 23. prosince 2022, vždy v 17 hod., radnice, náměstí Jana Žižky z Trocnova

Pro aktuální verzi sledujte web a sociální sítě Formanovy Čáslavi. 
www.formanovacaslav.cz
https://www.facebook.com/FormanovaCaslav/

CELOROČNÍ PROGRAM 2022
FORMANOVA ČÁSLAV



Mgr. Stanislava Šindelářová, ředitelka školy

23  ORP a  Okolní obce

Pod Železnými horami stojí už 120 let v srdci městysu Bílé Po-
dolí okenatá budova ve žlutavém kabátě. Každé ráno vítá s otevře-
nou náručí malé človíčky. Svými zdmi chrání rozlehlou travnatou 
plochu s hřištěm a venkovním odpočinkovým respiriem před po-
hledy zvědavců. Školní zahradu prozrazuje pouze dětské výskání. 

Naši malotřídní základní školu pravidelně navštěvuje do  
30 žáků. Podle ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Složení tříd se 
každoročně upravuje v závislosti na individuálních potřebách dětí. 
Nižší počet školáků v hodinách umožňuje pedagogům přistupovat 
ke každému z nich individuálně. Díky tomu dochází k brzkému od-
halení nadání či specifických poruch učení nebo chování a včasné-
mu nastavení vhodných podmínek.

Výchovně-vzdělávací proces uskutečňujeme dle školního vzdě-
lávacího programu Naše škola. Vzdělávání žákům pomáhá utvářet 
si a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje jim spoleh-
livý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situa-
ce blízké životu a na praktické jednání. Umožňujeme jim osvojit si 
strategie učení a motivujeme je pro celoživotní vzdělávání. V tomto 
školním roce také prostřednictvím ročního projektu „Díky, už vím, 
čím můžu být“. Jedná se o pravidelné besedy s odborníkem. Do 
besed o vlastním povolání jsou zapojeni bývalí žáci, rodinní přísluš-
níci i široká veřejnost. Díky nim získají žáci větší povědomí o náplni, 
povinnostech a kompetencích různých profesí. Cílem projektu je 
podpora profilace a budoucí volby povolání u malých školáků. Do 
projektu se již zapojila redaktorka TV Nova, autorka dětských knih, 
zdravotní sestra nebo muzejník-archivář. 

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování  
i k řešení problémů. Vedeme je k všestranné, účinné a otevřené ko-
munikaci. Rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat 
práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravujeme je na to, aby se proje-
vovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali 
svá práva a plnili své povinnosti. V této snaze nám pomáhá řada 
projektů nebo bloků tematického vyučování, které do výuky pravi-
delně zapojujeme. Neméně důležitou složkou jsou skupinové práce, 
ranní komunitní kruhy nebo činnosti v centrech aktivit (inspirace pro-
gramem Začít spolu). Základem je fungující kooperace a malotřídní 
škola pro ni vytváří optimální podmínky. Uplatňujeme princip otevře-
né třídy, kde mohou vznikat skupiny s rovnocennou úrovní vědomos-
tí a dovedností v některém předmětu, a to bez ohledu na věk nebo 
ročník. Přirozeně se tak žáci mohou učit společně, což má výrazně 
pozitivní vliv na vzájemné vztahy. Posilujeme u nich větší sounáleži-
tost, toleranci a ohleduplnost k ostatním. 

Velký důraz klademe rovněž na přirozený přechod dětí před-
školního věku do prvního ročníku. Druhým rokem naplňujeme pro-
gram pro předškoláky a jejich rodiče. Ten zahrnuje cyklus pravi-
delných prožitkově interaktivních setkání s názvem Školákův den.  
Z malého předškoláka se na den stává aktivní žáček, který poznává 
nové kamarády, seznamuje se s prostředím, programem a aplikuje 
již získané dovednosti. Druhá část programu cílí na jejich rodiče 

a nabízí formou otevřených hodin možnost seznámit je s naším 
způsobem výuky. Poskytujeme jim příležitost zúčastnit se sou-
běžně probíhajících vzdělávacích činností více ročníků najednou  
a zhlédnout efektivnější metody a formy práce, které se mnohdy 
liší od věkově homogenních tříd v běžných základních školách. 
Nelze opomenout ani individuální řešení vzdělávacích zvláštnos-
tí. Pro školní rok 2022/2023 je určen termín zápisu na čtvrtek  
7. dubna 2022 a bude opět probíhat v pohádkovém duchu se zapo-
jením všech současných žáků.

V posledních dvou letech vyvolala pandemie covidu-19 reformu 
školství. Slovní spojení „distanční výuka“ se stalo velmi často sklo-
ňovaným. Ve společnosti vyvolává velké emoce. V praxi vypadá růz-
ně, ne vždy bývá zcela funkční, a zejména proto se část lidí staví do 
opozice. Distanční výuku mají lépe zvládnutou menší školy. Díky niž-
šímu počtu žáků ve třídách jsou pedagogové zvyklí pracovat s nimi 
dle jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností a zároveň 
častěji využívají individualizovanou práci se vzdělávacím obsahem. 
Na zmíněné výuce jsme maximalizovali kontakt s žáky a eliminova-
li zapojení rodinných příslušníků. Z toho důvodu jsme se také před 
samotným začátkem důsledně věnovali tréninku žáků v samoob-
sluze školní IT techniky. Pracovali jsme s nimi na tvorbě přihlašova-
cích údajů, zasvětili je do problematiky hesel, učili je zorientovat se  
v novém online prostředí a v neposlední řadě trénovali pořizování  
a vkládání příloh. Cílem bylo připravit žáky na distanční výuku, aby 
bez ohledu na věk nebyli při plnění školních povinností závislí na 
pomoci rodičů. Díky Šablonám (dotaci EU) disponuje škola 30 table-
ty, což je při počtu žáků 24 vysoký nadstandard. Vyhověno tak bylo 
všem zájemcům o zapůjčení školní IT techniky na distanční výuku.

Dá se říct, že právě změna pojetí výuky a rozšíření obzorů v ob-
lasti vzdělávání v období pandemie nám otevřela možnost zúročit 
zkušenosti a aplikovat osvojené dovednosti v implementování další 
formy vzdělávání, jakou je individuální vzdělávání, které školský zá-
kon umožňuje od září 2016. Nejen ze zpráv České školní inspekce 
vyplývá, že v posledních letech stále narůstá počet žáků, kteří jsou 
vzděláváni v domácím prostředí. Nejčastější důvody pro tuto vol-
bu bývají zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou 
docházku do školy, časté pracovní cesty rodičů, mimořádné nadá-
ní nebo speciální vzdělávací potřeby. Takzvaní „domškoláci“ se učí 
doma dle vlastních potřeb, tempa a zájmů asynchronně se školou, 
avšak v souladu s ŠVP školy. Ta dle zájmu rodiny poskytuje učebni-
ce, výukové materiály, metodické vedení a vzdělávací podporu. Sle-
dování a průběžná kontrola plnění individuálního vzdělávání probíhá 
v rámci konzultací a posezení nad vytvářenými portfolii. 

Od následujícího školního roku rozšíří řady našich prezenčně 
vzdělávaných žáků i domškoláci. V současné době se chystáme 
na zápis do 1. ročníku, který proběhne 7. dubna 2022, rozšiřujeme 
školní webové stránky o interaktivní výukové materiály, které tvoří-
me nejen pro naše školáky, a připravujeme další příměstský tábor, 
tentokrát s názvem Cykloprázdniny.

ZŠ Bílé Podolí – naše škola 
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO KLUB 
DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Středa 13. 4. 2022

ZAJÍČKOVY VELIKONOCE 
Čtvrtek 14. 4. 2022 
výroba jarních dekorací na velikonoční 
stůl, další aktivity
pro děti od 1. tříd
8:00–13:00 Klubovna DDM Čáslav
cena 220 Kč 
uzávěrka online přihlášek 8. 4. 2022

ZATOULANÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
Neděle 18. 4. 2022 
13:00–16:00 
pro děti od 1. tříd
Trasa začíná u Městských lázní Čáslav.

ČÁSLAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK
Sobota 23. 4. 2022
Celorepubliková taneční soutěž
8:00–18:00 ve sportovní hale BIOS
Vstupné dobrovolné.

KLUB INSPIRACE – DOMEK 1
Sobota  23. 4. 2022
Společnými silami si vyrobíme vysoký 
domek na svíčku ve francouzském stylu.
Pro SŠ + dospělé
Účastnický poplatek: 450 Kč
Přihlášení na akci do 20. 4. 2022

KLUB INSPIRACE – DOMEK 2
Pátek 29. 4. 2022
17:00–23:00 v keramické dílně DDM 
Čáslav – zadní vchod Hotelu Grand
Společnými silami si vyrobíme vysoký 
domek na svíčku ve francouzském stylu.
Pro SŠ + dospělé
Účastnický poplatek: 450 Kč
Přihlášení na akci do 25. 4. 2022.

Na všechny příležitostné akce se můžete 
přihlásit přes náš online systém. 

www.ddmcaslav.cz.

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

PROGRAM
• NOC S ANDERSENEM
 KDY: 1. 4. 2022 
 KDE: knihovna, Kostelní náměstí 197 
 Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17
• ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA
putovní výstava Památníku Karla Čapka 
KDY: 5. 4. – 1. 5. 2022 
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17
• BITVA U CHOTUSIC
KDY: 1. 4. – 30. 9. 2022
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17
• OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA – co se do kalendáře vešlo 
i nevešlo... – výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi pod vedením Renaty Janouškové
KDY: 8. 4. – 31. 10. 2022 
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17
•  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ GALERIE
KDY: 7. 4. 2022 v 17 h
KDE: galerie, Jeníkovská 222
•  SÁZAVSKÝ KLÁŠTER
vlastivědný výlet Včely Čáslavské
KDY: 12. 4. 2022 
Sraz účastníků před vlakovým nádražím v ul. Tyršova. 
Odjezd v 15 h. Předpokládaný návrat kolem 20 h.
CENA: 100 Kč
• BESEDA S PŘEDNÍ ČESKOU GENEALOŽKOU  
LENKOU PEREMSKOU
KDY: 21. 4. 2022 od 17 h
KDE: knihovna, Kostelní náměstí 197
• PTÁCI A BUDKY
Program pro MŠ, ZŠ 
Délka programu: 45 minut pro MŠ
                                     60 minut pro ZŠ
CÍL PROGRAMU: Seznámíme se s různými typy ptačích 
budek a řekneme si, které druhy ptáků je obývají. 
Dozvíte se, kdy je vhodné je vyvěšovat, kde a proč.
Součástí programu bude hra na dané téma.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.

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

www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

IG @mestskemuzeumcaslav

Akce v dubnu 
v DDM

čtvrtek 7. dubna 2022 od 17 hodin
• nově upravená expozice Jindřicha Pruchy

• výstava prací žáků  výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka  

pod vedením Renaty Janouškové

• první výstava z cyklu Výtvarníci Čáslavska  

ve sbírkách městského muzea – Zdeněk Sejček



Změna programu vyhrazena. Kompletní program na 
http://www.divadlocaslav.cz.

Neděle 3. 4. 2022 v 17:00 
Velký divadelní sál Dusíkova divadla
VĚNOVANKA / JARNÍ KONCERT 
S FRANTOU UHREM
Přeložený koncert místní oblíbené de-
chové hudby Věnovanka z prosince 2021. 
Tentokrát s hostem Frantou Uhrem. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Vstupné: 290 Kč
Středa 6. 4. 2022 v 19:00 
Velký divadelní sál Dusíkova divadla 
VLADIMÍR HRON  
ABECEDA HVĚZD PO 20 LETECH 
Inovovaná Vladimírova nejžádanější RETRO 
one man show, kterou si pamatujete z tele-
vizních obrazovek. V roce 2020 oslavila svou 
již dvoutisící reprízu. Show vedle dokonalých 
hudebních imitací nepostrádá ani vtipně vystavěné 
mluvené slovo a náznakové rychlopřevleky, které 
se odehrávají přímo před zraky diváků. Nenechte 
si ujít pořádnou porci inteligentní a vkusné zábavy  
a spousty retro pop písniček, které všichni známe.
Hraje, tančí, zpívá a imituje: Vladimír Hron
Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
Vstupné: 250 Kč
Úterý 19. 4. 2022 v 19:00 
Velký divadelní sál Dusíkova divadla
Peter Quilter – Tak já letím!  
předplatné „A“ JARO
Vynikající Anička Polívková ve zbrusu novém
britském komediálním monodramatu ze života.
Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
Vstupné: 400 Kč
Neděle 24. 4. 2022 v 15:00 
Velký divadelní sál Dusíkova divadla
Rudyard Kipling – O zvědavém slů-
něti aneb Jak sloni k chobotu přišli
Výpravné představení pro děti již od 3 let na 
motivy bajky R. Kiplinga Sloní mládě. Děti  
v krásném příběhu uvidí i další členy jeho afric-
ké rodiny – sloní rodiče, žirafu, hrocha, krokodýla, 
opici, pštrosa, papouška… a mnoho jiných. Budete 
svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se 
touží dozvědět, co mívá krokodýl k obědu. Nádher-
nou výpravu doprovází hezká hudba  
a nechybí ani písničky.
Hrají: Sylva Malinková a Stanislava Kočvarová
Délka představení: 55 minut bez přestávky
Vstupné: 120 Kč
Úterý 26. 4. 2022 v 19:00 
Velký divadelní sál Dusíkova divadla
Jean Poiret Veselé Velikonoce  
předplatné „A“ JARO
Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře, 
chystá bezva fintu. V hlavní roli slavné fran-
couzské komedie exceluje Martin Hofmann!
Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
Vstupné: 500 Kč

	 Ivo Šmoldas

DUSÍKOVO DIVADLO 
PROGRAM – DUBEN 2022

Pivo, nebo víno?
Obojí. Pivo nejlépe s kamarády, 
jako patriot mám rád Chotěboř, ob-
líbil jsem si piva z Malešova. Dobré 
víno volím k večeři s mou ženou.

 Matematika, nebo dějepis?
Rozhodně mě baví více dějepis, 
především 20. století a souvislos-
ti se současností.

Kniha, nebo film?
Obojí. Kniha, protože je v ní mno-
hem více než ve filmu a podněcu-
je vlastní fantazii. Velmi rád jsem 
předčítal svým dětem před spaním, 
když byly malé. Film mám nejraději 
takový, kdy Vás režisér svým umem 
dokáže vtáhnout do děje tak, že jej 
„prožíváte“ naplno s hlavním hrdi-
nou. Film má výhodu, že může být 
společnou aktivitou s blízkými.

Slané, nebo sladké?
Raději slané, ale jsou výjimky – tře-
ba ořechový koláč od naší Aničky 
nebo martinské rohlíčky od babič-
ky Boženky.

Hory, nebo moře?
Na hory mě to odjakživa táhlo. 
V dětství letní turistické tábory  
v Krkonoších, později zimní hory 
s lyžováním a partou kamarádů. 
Na horách jsem i bydlel, když jsem 
před lety provozoval horský hotýlek 
Kladenka v Krkonoších, kde jsem 
potkal kamaráda Václava Baucha, 
s nímž v současnosti podnikám  
a provozujeme spolu mimo cate-
ringu Hotel Grand.

Kino Miloše Formana, nebo 
Dusíkovo divadlo?
Raději mám divadlo, čáslavské je 
opravdu krásné, po rekonstrukci 
ještě krásnější. Dlouho jsem v di-
vadle nebyl, teď to musím napravit 

a zažít Dusíkovo divadlo v novém. 
Do kina chodím nejraději na sci-fi 
nebo fantasy filmy. V kině v Čáslavi 
jsem byl zatím jen jednou, příznač-
ně na dokumentu o Miloši Forma-
novi, kam mě pozval pan starosta. 
Jsem moc rád, že vznikl spolek 
Formanova Čáslav. Aktivity tohoto 
směru jsou pro město rozhodně 
přínosem, a to jak pro Čáslavany, 
tak pro návštěvníky města, kde se 
světoznámý režisér narodil. 

Kočka, nebo pes?
Určitě pes. V tomto roce čekáme 
na psí mimi slečnu zlatého retrívra. 
Už se na přírůstek do rodiny těší-
me, ke třem lidským přibude i psí 
mládě.

 Pop, nebo rock?
Rozhodně rock, mám rád klasický 
rock, jako jsou Pink Floyd, Dire Stra-
its, Queen nebo „tvrdší“ Metallica  
a Helloween. Rád si poslechnu  
i pop, nejlépe takový, na který se dá 
tancovat (smích).

 Po Čáslavsku autem, nebo 
pešky?
Bohužel autem. Do Čáslavi jezdím 
skoro každý den do práce 30 km 
z Chotěboře, kde s rodinou bydlím. 
Raději bych chodil pěšky nebo jez-
dil na kole, ale vzdálenost je příliš 
velká. V Čáslavi mám rád procház-
ku podél hradeb u Podměstského 
rybníka a ve Vodrantech.

Čáslav v létě, nebo Čáslav 
v zimě?
Čáslav raději v létě, neboť zima 
v Čáslavi je téměř bez sněhu  
a k zimě patří sníh. Jinak nejraději 
mám jaro, kdy vidíte a cítíte tu ne-
skutečnou sílu přírody, která se 
dokáže každý rok probudit do nád-
herných barev a tvarů.

MARTIN SLANINA
jednatel společnosti  
Catering Chotěboř, s.r.o.

Čáslavský zpovědník 

V sobotu 9. dubna bude mít v Hote-
lu Grand zastávku putovní festival 
Votvírák na cestách. Vystoupí zde 
například Sto zvířat, Voxel nebo 
Medvěd 009. My jsme při té příle-
žitosti vyzpovídali Martina Slani-
nu, jednatele společnosti Catering 
Chotěboř, s.r.o., která Hotel Grand 
provozuje.
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Petra HrubišováNOVINKY V knihovně – únor 2022
Nokturna – Kazuo Ishiguro

Soubor novel, pět příbě-
hů o hudbě a soumraku. 
Pětice volně propojených 
příběhů, odehrávajících se 
v Benátkách, Londýně, zá-
padoanglickém Hereford-
shire a Beverly Hills, vyprá-
ví o lásce, hudbě, úspěchu 
a životních selháních.

Výpravy pro den i noc – Jiří Peňás
Příznivci cestovních zápisků Jiřího Peňáse, 
které můžete znát z příslušné rubriky Týde-
níku Echo, se loni dočkali v pořadí již třetí 
knihy. Tentokrát nás autor zavede např. na 
dobrodružné výpravy do Kouřimi, do Břez-
nice, do Tochovic nebo na lipanské bojiště.

Šarlatán – Josef Klíma a Marek Epstein
Strhující životopisné dra-
ma Jana Mikoláška, muže 
s léčitelskými schopnost-
mi. Příběh vznikl podle 
skutečné události, na Mi-
koláška se obracely tisíce 
lidí s žádostí o pomoc, 
včetně osobností politic-
kého a kulturního života. 

Knižní podobu vtiskl scénáři Marka Eps-
teina Josef Klíma.

Někdy prostě prší – Michel Faber
Opětovné vydání veleúspěšné sbírky poví-
dek, za kterou byl autor oceněn Cenou on-
dřejského kříže za nejlepší prvotinu. Jeho 
povídky jsou hravé a zároveň hluboce do-
jemné, satirické, a přitom upřímně lidské. 
Setkáme se v nich s Bohem, který najde 
Zemi na skládce, s láskou v sexshopu  
i s rybami, které plují ve vzduchu a číhají  
v uličkách. Michel Faber bývá přirovnáván 
k Ianu McEwanovi či Roaldu Dahlovi.

Severní vody 
Ian McGuire
Devatenácté století a vel-
rybářská loď plující do 
Arktidy s vrahem na palu-
bě v drsném a velmi origi-
nálním příběhu – čtení pro 
zocelené muže! 

Žít lehce 
Janek Sedlář, Lucie Sedlářová
Inspirativní příběhy lidí, kteří odešli z měs-
ta a vybudovali si svůj domov v souladu  
s přírodou a jejími cykly. 

Čekání na spoušť – Lidmila Kábrtová
Nový román úspěšné 
české autorky se ode-
hrává v osmi příbězích  
o špatných rozhodnutích, 
nepochopení a také o na-
ději. Je kronikou míjení 
se, prostírající se na plo-
še sedmdesáti let. Kniha 
v koncentrované podobě 

ohledává, jak zdánlivě nedůležitá rozhod-
nutí jedněch ovlivňují životy druhých a jak 
se nenápadná událost může dotknout ně-
koho, o kom to vůbec netušíme. 

Pobřežní cesta – Raynor Winnová
Teprve před několika dny se Raynor dozvě-
děla, že její manžel Moth trpí nevyléčitel- 

nou nemocí. A k tomu 
právě přišli o dům a s ním 
i o práci. Nezbývá jim sko-
ro nic – ani čas. A tak se 
rozhodnou vydat na pouť 
dlouhou tisíc kilometrů. 
Román o putování, kde se 
z prosté pěší výpravy stá-
vá životní pouť.

Patrick Melrose I – Edward St. Aubyn
Vítěz ceny Magnesia Litera 2020 za pře-
klad. Svazek Patrick Melrose I přináší první 
tři romány z pětidílného, částečně au-
tobiografického cyklu románů o Patricku 
Melroseovi z let 1992–2011. Autor nám  
v nich prostřednictvím mistrných črt nabízí 
pohled nejen do pro-
středí britské spole-
čenské smetánky, ale 
i do odvykacích center 
a newyorské drogové 
scény. Mravy vyšších 
středních vrstev a niž-
ší šlechty ještě nikdo 
neukázal v tak krutém 
a šokujícím světle!

Série Kepler62 
kniha první: pozvánka 
Timo Parvela a Bjørn Sortland
Z knih pro teenagery představujeme první 
díl ze šestidílné sci-fi série Kepler62. Napí-
navá finsko-norská série vesmírného dob-

rodružství z budoucnosti. 
Všichni o ní mluví. Každý 
by ji chtěl. Tajemnou hru, 
kterou se ještě nikomu ne-
podařilo dohrát do konce. 
Kepler62. V oddělení pro 
děti a mládež již najdete 
všech šest dílů.

Rok na venkově  
Magdalena Koziel-Nowaková
Další z oblíbené série dět-
ských knih „Rok na…“. Dva-
náct bohatě ilustrovaných 
dvoustran zachycuje, co 
se v hospodářství děje  
v průběhu celého roku. 
Kniha podněcuje zvída-
vost, rozvíjí postřeh, pod-
poruje představivost i lo-
gické myšlení.
 
Smolný den – Moritz Petz
Knížka o jezevci, kterému 
se lepí smůla na paty. Za 
devaterými řekami a hus-
tými lesy, v jednom vel-
kém stromě žije jezevec. 
Je moc milý a má spoustu 
kamarádů, ale zrovna dnes-
ka nemá svůj den. Poučná 
kniha o síle přátelství pro 
nejmenší čtenáře.
 
Slídil – Tana French
Cal Hooper je po životě stráveném u poli-
cie unaven a chce mít na důchod konečně 
klid. A kde jinde by ho mohl najít, když ne 
v zapadlé irské vesnici? Nová detektivka 
čtenářům dobře známé irské spisovatelky 
Tany Frenchové.
 
Winterbergova poslední cesta  
Jaroslav Rudiš
Jan Kraus je pečovate-
lem v Berlíně, který se 
stará o umírající. Jed-
ním z nich je i téměř 
stoletý stařík Winter-
berg, rodák z Liberce, 
jenž celý život pracoval 
jako tramvaják a nikdy 
nestudoval, ale přesto 
toho ví hodně o historii. 
Jednoho dne Krause požádá, aby s ním 
vyrazil na poslední cestu střední Evropou.

Teribear Tajemství modré krabice 
Alena Mornštajnová 
Vyprávění, které pomáhá. Teribear je 
méďa hrdina a také maskot Nadace Te-
rezy Maxové už dlouhé 
roky, ale teprve nyní ožívá 
v příbězích Aleny Morn-
štajnové. Během svých 
napínavých dobrodružství 
navštíví zoologickou za-
hradu, les nebo třeba cir-
kus. Pro děti od 6 let. 
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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 dubnu?
2. dubna 
Mezinárodní den dětské knihy
Vzpomenete si, která kniha byla 
v dětství vaše nejoblíbenější? Je 
sice dost dobře možné, že vaší 
ratolesti už by dnes připadala za-
staralá, neřkuli divná, ale takový je 
život. Nejdůležitější stejně je, aby 
knížky schopné zaujmout nejmlad-
ší generaci i nadále vycházely. 
4. dubna 
Den vitamínu C 
Život bez vitamínu C neboli kyse-
liny askorbové by nebyl k žití. Pro-
vázely by ho zkažené zuby, defor-
mace kloubů nebo nepřekonatelná 
únava. Určitě neprohloupíte, když 
si v tento den pochutnáte na šíp-
cích, citrusech, případně alespoň 
zelí. A ani brokolicí nic nezkazíte.
10. dubna
Mezinárodní den sourozenců
O sourozeneckém poutu už toho 
bylo napsáno mnohé. Někteří bra-
try a sestry na sebe nedají dopus-
tit celý život, jiní k sobě pod vlivem 
různých okolností ztratili cestu  
a staré křivdy jim brání v jejím opě-
tovném nalezení. Právě 10. dubna 
k tomu mohou mít o motivaci na-
víc.

17. dubna
Světový den hemofilie
Lékařská skripta popisují hemo- 
filii jako genetikou podmíněné 
onemocnění spočívající v poruše 
srážlivosti krve. Důsledkem jsou 
krevní výrony do svalů či kloubů. 
V Česku trpí hemofilií zhruba ti-
sícovka lidí. Potýkal se s ní také 
slavný herec Richard Burton.
22. dubna
Národní den bíglů
U nás sice nepatří k nejběžnějším 
plemenům, ale hlavně v Anglii, 
kde mají své kořeny, nedají na bí-
gly dopustit. Z původně loveckých 
psů se v průběhu staletí stali přítulní 
společníci. Na jedné (páníčky po-
řádané) akci se jich sešlo 1029, což 
je považováno za světový rekord.
27. dubna
Den Morseovy abecedy
Dnes už se sice s „morseovkou“ 
setkává drtivá většina lidí pouze 
prostřednictvím dobových filmů, 
to jí však na historickém význa-
mu neubírá. Nadále se jí věnují 
především amatérští radiotele- 
grafisté, kteří s její pomocí údaj-
ně dokážou vytvořit až 250 zna-
ků za minutu.

IM

Dne 4. 4. 2022 uplyne dlouhých 
23 let, kdy nás opustil náš  
milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček, 

pan 

Miloslav Štefec 
z Čáslavi. 

Dlouhá léta promítal v čáslavských 
kinech. Stále s láskou vzpomíná manželka 

Jiřina, dcera Míla a vnučka Michaela  
s rodinou. ,,Dědečku moc nám chybíš  

a stále žiješ v našich srdcích“.

Dne 6. dubna 2022 uplyne  
6 smutných roků od chvíle,  

kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček,

pan 

Josef Sedláček 
z Vlačic

Moc mně chybíš, s láskou  
a úctou vzpomíná manželka Jarča.

Dne 10. 2. 2022 uplynuly 
2 roky od chvíle,

kdy nás navždy opustil 
pan 

Jaroslav Vyhlídal 
z Filipova

Stále vzpomíná syn Lukáš.

Dne 3. 3. 2022 oslavil významné  
životní jubileum 90 let 

pan 
Ladislav Janouch  

z Čáslavi.  
Přejeme ti tatínku hodně moc zdra-

víčka, štěstí a síly do dalších let. 
Přejí dcery Jana s manželem, 
Ivana a Jitka a také vnoučata  
Jana, Šárka, Martina, Simona 

a Vladimír a pravnoučata Verunka, 
Vojtíšek, Radímek a Ctirádek.  

Krásné narozeniny. 

Dne 2. dubna 2022 uplynou 
3 smutné roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní 

Hana Pirná
Stále vzpomínají manžel Bedřich, 

dcera Lenka s rodinou, synové 
Bedřich a Stanislav s rodinami.

Dne 27. dubna 2022 uplyne  
osm let od chvíle, kdy nás po těžké 

nemoci opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a muzikant 

pan 

Milan Rut
S bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Blanka, děti Ivana 

a Honza s rodinami.

Dne 12. 4. 2022  
uplyne 21 let od úmrtí 

pana 

Josefa Mrázka  
Stále vzpomíná manželka.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky na tebe však stále bolí.

,,Utichl trubky hlas, trubač už musel jít spát. 
Vězte ale, že všechny vás měl rád.“

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 23. 4. 2022  
uplyne 1 rok od úmrtí  

syna

Petra Mrázka
Nikdy nezapomene maminka.



Dne 5. 4. 2022  
uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Luboš Michalec 
S láskou vzpomínají maminka, 

sourozenci s rodinami 
a přítelkyně a kamarádi. 

Dne 7. 1. 2022 uplynuly 2 roky 
od chvíle, kdy nás opustila 

paní 

Věra Linhartová 
z Čáslavi

Vzpomíná Jana a Marie.

Milý tatínku,
rádi bychom ti touto cestou vyjádřili náš velký obdiv 

nad tvou pílí a velkým pracovním nasazením,  
se kterým jsi svoji práci vykonával úctyhodných 48 let. 

Nyní budeš mít spoustu času na vše,  
co máš rád a co tě baví. 

Přejeme ti hodně zdraví, pohody a radosti!
rodina Hoškova (od rybníka)

Dne 29. března 2022 uplynul 1 rok  
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, 

paní 

Jana Jandová 

S láskou vzpomínají dcera Radka 
s rodinou a Růžena s manželem. 

Dne 22. března 2022 
uplynul jeden smutný rok,  

kdy nás ve věku 85 let opustila 
naše milovaná maminka, 

babička a prababička, 
paní 

Marta Vališová 
z Čáslavi 

Stále vzpomínají dcera Martina 
a syn Jan s rodinami.

3. dubna 2022 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás opustila 

naše milovaná
manželka, maminka a babička,

paní 

Marie Kočová
Stále vzpomínají manžel Václav,

děti s rodinami a vnoučata. 

Dne 14. 4. 2022 
je to již 10 let, co nás opustil 

ve věku 80 let 
pan 

Miroslav Heřmanský 
z Čáslavi 

Vzpomíná rodina.

Dne 2. dubna 2022 uplynou tři 
nejbolestnější roky od chvíle, co 
dotlouklo srdíčko naší milované 
maminky, babičky a prababičky, 

paní 

Soničky Kopřivové  

V našich srdcích, maminko, 
zůstaneš navždy. S láskou 

dcery Ála a Jára s rodinami.

Dne 21. 4. 2022 uplyne 
1. smutný rok, co jsi nás opustila. 

Není den, abychom si 
na Tebe nevzpomněli. 

Moc nám chybíš, navždy zůsta-
neš v našich srdcích uzamčená, 
milovaná maminko a babičko. 

Stále vzpomíná se zármutkem  
v srdci dcera Jitka s rodinou.

Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Vše nejlepší k 16. narozeninám, 
které oslavila 1. 3. 2022,  

přeje  

Barunce Němcové  
 

Jirka

Dne 14. dubna 2022 
uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Jaroslav Bohatý 
z Čáslavi 

 
S láskou stále vzpomínají  

manželka s dětmi a vnoučaty. 

Očím jsi odešel, ale v srdcích jsi zůstal.

Moje maminka je nejsilnější na světě.

Srdce bolí, nelze zapomenout, 
zůstáváš s námi a my zůstáváme s Tebou.

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvoji milou tvář, jen 
na chviličku sevřít tvoji dlaň a pošeptat, jak moc chybíš nám.

11 435

(Čáslav 2)

Statistika
Únor
2022 (Čáslav 4)

Kytičku květů na tvůj hrob dáme, 
se slzami v očích stále vzpomínáme. 
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Parfém na prádlo

DOSTUPNÉ V PRODEJNĚ 
i na e-shopu zeniteshop.cz

Parfém na prádlo

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

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
Montér technologií čističek
na montáže technologií čističek odpadních vod (ČOV)
Požadujeme: Technické myšlení - orientace v technické dokumentaci, 
schopnost samostatné práce, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s 
montážemi výhodou.

Elektromontér
na elektroinstalace ČOV a výrobu rozvaděčů
Požadujeme: Vzdělání v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978 Sb. min. §5, 
technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost 
samostatné práce, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s elektroinstalacemi 
a montážemi výhodou.

Servisní technik
na servisní zásahy u zákazníků domovních čističek odpadních vod
Požadujeme: Výuční list, technické myšlení, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost samostatné práce, ochota učit se, řidičský 
průkaz sk. B,  osvědčení z §5, 6 výhodou.vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Mistr / vedoucí výroby
na organizaci a vedení práce 40 - 50 pracovníků ve výrobě ČOV
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost samostatné práce, schopnost nastudovat 
odpovídající legislativu, zkušenosti na obdobné pozici.

Vedoucí provozování
na provozování obecních a průmyslových ČOV 
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost nastudovat odpovídající legislativu, 
pečlivost, schopnost organizace a administrativní činnosti.

Projektant - kreslič vodohospodářských staveb
na tvorbu projektové a realizační dokumentace
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru,  znalost práce v CAD 
programech, znalost technického kreslení, schopnost samostatné 
práce, základní znalost AJ, popř. RJ, praxe výhodou. Možnost práce
na HPP, IČ, částečný úvazek i práce z domova.

Nabízíme: 
Dlouhodobé perspektivní zaměstnání v prosperující �rmě s možností profesního a kariérního růstu. 

Moderní technické zázemí a vybavení pracovišť. Možnost pracovních cest do zahraničí. 
�ene�ty: Stravenky v hodnotě 150 Kč, příspěvek na penz�ní pojištění 5� z hrubé mzdy, 

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 

+

+

+

+

+

+
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EKOL s.r.o., Ledeč n. S., 
přijme pracovníka do provozovny 

v Golčově Jeníkově na pozici 
 

administrativní a konstrukční 
práce 

 

 Požadavky: 
 vzdělání SŠ nebo VŠ (technické 

zaměření) 
 práce na PC, MS Office (grafické 

programy zaškolíme) 
 základní znalost (AJ, NJ nebo RJ) 

 
Nástup dle dohody. 

 
 

V případě zájmu piště na: hhorakova@ekol.cz nebo 
volejte 602393913. 

AKCE
eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH

ZÁSOB
PVC - KOBERCE

ROHLÍKUJTE
I V ČÁSLAVI!
OTEVŘETE DVEŘE
3× VĚTŠÍMU VÝBĚRU
NEŽ V SUPERMARKETU

KDE ROHLIK
POINT NAJDETE? 

Více na www.rohlik.cz/tema/rohlikpoint

Jeníkovská 2001, Čáslav

NEŽ V SUPERMARKETU

Doprava je vždy 
zdarma

Vyzvednutí
v Rohlik Pointu

Objednávky
už od 100 Kč

Jídlo vydrží
chlazené i mražené
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

 

285 63 Tupadly 50 

Hledáme nové kolegy na pozice: 

• svářeč 
MAG sváření v ochranné atmosféře 

 
• obráběč kovů 

soustruh, vrtačka, frézka, pila 
 

• dělník v kovovýrobě 
 

• dělník v práškové lakovně 
přípravář povrchu, lakýrník 

 
Vyrábíme strojní součásti a svařované sestavy   

včetně povrchové úpravy pro zemědělské stroje. 
 

Neváhejte nás kontaktovat: 
e-mail: sts@sts-tupadly.cz 

tel. kontakt: 327 371 495 
 

 

RENAULT 
CLIO

renault.czRenault doporučuje

ihnedk odběru

zvýhodnění až

40 000 Kč 
zimní pneumatiky zdarma při financování 
vozy ihned k odběru
v benzínové i E-Tech hybridní verzi
nabídka obsahuje zvýhodnění v podobě výkupního bonusu až 40 000 Kč. nabídka zimních pneumatik při financování platí pouze při využití akce Renault Easy v rámci značkového financování Renault Financial Services. 
Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.. nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. uvedené zvýhodnění platí při 
pořízení nového vozu. Renault Clio E-Tech hybrid: spotřeba 4,3 l / 100 km, emise co2 98 g/km. Renault Clio: spotřeba 3,6–5,2 l / 100 km, emise co2 94–118 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou 
stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Hrnčířská 218, Kutná Hora  – www.vvauto.cz Tel.: 327 523 623
VV Auto, s.r.o.



www.meucaslav.cz

Kde nás najdete:
Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, tel: 327 300 228,
e-mail: noviny@meucaslav.cz. Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Mgr. Ivo Michalík (IM) – externí redaktor a korektor. 
Za obsah a grafické zpracování příspěvků komerční inzerce zodpovídá objednavatel. Redakce si vyhrazuje právo případného 
krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. Grafické zpracování: Jana Heilová.
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Jakub Novák, DiS., Bc. Adéla Váňová, DiS. 
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN05|22 je 5. 4. 2022. 

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

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

 

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

Dopřejte svému vozu servis v autorizovaném servisu 

ŠKODA AUTO, než jaro vypukne naplno. 

Poctivou jarní servisní prohlídku teď máme  

za výhodnou cenu, a to včetně diagnostiky, kontroly 

podvozku, stavu oleje, brzdové a chladicí kapaliny 

a mnoha dalšího.

 POCTIVÁ 

PŘÍPRAVA NA JARO 
    PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Přijeďte se přesvědčit. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

2100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_SERVIS_D2_180x120-01mh.indd   12100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_SERVIS_D2_180x120-01mh.indd   1 24.01.2022   10:20:5724.01.2022   10:20:57

Nabízené pozice: 

• obchodní zástupce 
• pracovník obchodního oddělení

Kontakt: v 602 322 060, a     moravec@adriacz.cz
Webové stránky: https://www.adriacz.cz/

PRODÁM  
pozemek 43 000 m² 

č.p. 1088  
v Močovicích, přímo  

u zástavby, pří-
stup ze dvou stran, 
žádná ochr. pásma, 
zatím nestavební.

Cena: 100 Kč/ m²
 

Tel.: 603 442 474
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	Obec Brambory

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.

