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ÚVODNÍ SLOVO, ZÁŘÍ 2021
Vážení Čáslaváci  
a milí spoluobčané,

po prázdninové odmlce máte v ru-
kou nové číslo Čáslavských novin. Je 
toho u nás mnoho nového, ale veřejnost  
i město samozřejmě nejvíce žijí osu-
dem naší Městské nemocnice Čáslav. 
Jejímu stavu jsme věnovali hned dvě 
poslední zasedání zastupitelstva měs-
ta. To červnové i mimořádné zasedání, 

které se konalo 9. srpna. Tíží nás personální potíže po červno-
vých podáních výpovědí lékařů a zdravotních sester. Pan Ing. Ci-
mický, kterého rada města pověřila 3. 6. na dobu do výběru nové-
ho ředitele vzešlého z výběrové řízení řízením nemocnice, se v ní 
velmi zodpovědně snaží zklidnit a stabilizovat atmosféru. Řada 
zdravotních sester vzala své výpovědi zpět. K naší lítosti stejný 
krok neučinila většina lékařů. Jednáme s nimi i nadále s vírou, 
že přehodnotí své stanovisko a zůstanou v nemocnici pracovat  
a poskytovat zdravotní péči širokému regionu Čáslavska.

Nemocnice má velmi dobré ekonomické výsledky, po této 
stránce je naprosto stabilní, veškeré své závazky plní ve lhů-
tách splatnosti. To se samozřejmě týká i všech zaměstnan-
ců. Máme výborné přístrojové vybavení a jsme velmi úspěšní  
v získávání dotací pro rozvoj nemocnice. Současná krize je kri-
zí personálních vztahů, krizí vzájemné komunikace uvnitř ne-
mocnice a řídicích procesů. Po dlouhých vyjednáváních jsme 
dospěli k závěru, že současné problémy musíme řešit formou 
externí pomoci.

Rada města proto přistoupila k zásadnímu rozhodnutí. Po 
dohodě s Ing. Cimickým svým usnesením ze dne 6. 8. schválila 
po projednání žádosti pověřeného ředitele nemocnice smlou-
vu se společností New Dimension, s.r.o. o poskytování služby 
interim managementu. Jedná se o krizové řešení s vymezeným 
časovým úsekem do 31. 12. 2021. Smyslem této smlouvy je 
sestavit širší krizový tým složený nejen ze zaměstnanců ne-
mocnice, ale posílený o externí specialisty, jejichž úkolem je 
pomoci v personální stabilizaci, nastavení řídicích procesů, 
které zklidní atmosféru v nemocnici a nastaví standardní řídicí 
mechanismy.

Nemocnice potřebuje své zaměstnance, občané potřebují 
svou nemocnici. Všichni potřebujeme naději, že se podaří za-
kopat příkopy v mezilidských vztazích a nemocnice bude dál 
fungovat. Pokud by ke konci srpna opustili nemocnici všichni lé-
kaři, kteří jsou ve výpovědích, nemohla by po přechodnou dobu 
poskytovat zdravotní péči v dosavadním rozsahu. Aby k tomu 
nedošlo, je se zaměstnanci neustále jednáno, od 10. srpna i pro-
střednictvím ustaveného krizového týmu. 

Informujeme o aktuálním stavu veřejnost, naše partnery, 
kterými jsou zejména ON Kolín, které děkujeme za pochopení 
a spolupráci, VZP, Záchranná zdravotní služba Středočeské-
ho kraje i Krajský úřad Středočeského kraje. Ze všech těchto  
institucí vnímáme zájem o zachování naší nemocnice v rozsa-
hu dosavadních zdravotních služeb. 

Základním cílem a hlavní prioritou těchto dnů je zvládnout 
personální zajištění chodu nemocnice. Děkujeme všem, kteří 
situaci chápou a jsou nápomocni ve snaze tuto obtížnou krizi 
zvládnout. Velmi přivítáme, když se do společného úsilí zapojí 
všichni, kteří mohou k danému cíli přispět. Zastupitelé, kteří 
v nemocnici pracují, i ti, kterým na nemocnici záleží, a všich-
ni občané uvědomující si, že šíření nepravdivých informací  
a „zaručených“ negativních zpráv poškozuje obraz nemocnice 
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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.



3  Vedení města, rada a zastupitelé

ZPRÁVY Z RM, ČERVENEC–SRPEN 2021
 

Program jednání RM byl v období závěru června a v první po-
lovině prázdnin logicky do značné míry ovlivněn jednáními, kte-
rá se týkala vývoje situace v Městské nemocnici Čáslav. Vedení 
města se k  tomuto tématu opakovaně vyjádřilo, naposledy na 
mimořádném zasedání zastupitelstva města v pondělí 9. 8., kde 
byly veřejnosti prezentovány jak souhrny aktuálního stavu, tak  
i do budoucna plánované kroky, které by měly vést ke stabilizaci 
této pro město klíčové instituce.

Detailně se této problematice věnuje úvodní slovo pana sta-
rosty, které snad lze doplnit o informace týkající se dalších kroků, 
které RM ve vztahu k městské nemocnici učinila. Jedná se kon-
krétně o schválení přijetí dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR 
na lázeňské pobyty zdravotníků ve výši 1 832 000 Kč, která by spo-
lečně s  interním příspěvkem nemocnice měla jejím zaměstnan-
cům pomoci s rekonvalescencí po prodělaných vlnách epidemie 
covid-19. Další úspěšně získaná dotace pak bude do městské ne-
mocnice směřovat z Humanitárního fondu Středočeského kraje 
na rozvoj vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti moderní 
paliativní péče. Rada města vyslovila rovněž souhlas s návrhem 
pověřeného ředitele nemocnice Ing. Cimického, aby byla podána 
žádost i do dalšího z dotačních programů Středočeského kraje 
(Programu 2021 – Zdravotnictví). V případě jejího přiznání by 
nemocnice získala finanční prostředky například na úpravnu 
vody proti legionelle a výměnu střídače pro operační sály a JIP 
chirurgie, či na vybavení oddělení akutní lůžkové péče novými 
lednicemi na léky se systémem monitoringu teploty.  Současné 
vybavení nemocnice rozšíří také nový šokový zmrazovač krevní 
plazmy za 950 000 Kč, který dodá vybraná společnost MEDISTA 
spol. s.r.o. Další dotace, tentokrát ve výši 500 000 Kč, poskytnutá 
opět ze Středočeského Humanitárního fondu, pak díky aktivitě 
ředitele Ing. Šorfa doputuje do čáslavského domova důchodců, 
kam bude současně dodáno několik nových lůžek s laterálním 
náklonem vč. aktivních antidekubitních matrací.

RM schválila vypsání řady zakázek malého rozsahu. Namát-
kou lze zmínit zahájení zadávacího řízení na přípravu Strategické-
ho plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030, zpracování projek-
tové dokumentace pro Městský park Vala či výběru dodavatele 
zimní údržby místních komunikací pro rok 2021/2022 podle měs-
tem předem schváleného plánu. 

Výběrová řízení na dodavatele byla po schválení RM zahájena 
také pro několik stavebních akcí a rekonstrukcí, například na opra-
vu veřejného osvětlení v ul. Pražská či na rekonstrukci vnitřního 
vodovodu v bytovém domě č.p. 440 v ul. Boženy Němcové.

S  dlouholetým partnerem města, společností ELEKTROWIN 
a.s., byla uzavřena nová smlouva o využití obecního systému od-
padového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení.

Vzhledem k průběžně se měnícím cenám energií a možnos-
ti úspor při jejich předstihovém a hromadném nákupu byl RM 
schválen výběr dohodce společnosti PROSPEKSA, a.s. za účelem 
nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro roky 2022 až 2023 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno.

Jako dodavatel technického zajištění a mobiliáře pro kulturní 

akce pořádané městem ve druhé polovině roku 2021 byla vybrána 
společnost MB Agency. Na podporu sezónních kulturních a spo-
lečenských akcí pak RM odsouhlasila spolupořadatelství města 
na akci Města=Galerie a poskytnutí individuálních dotací na akce 
Mezi Garážema, Dožínky a Vinobraní na Kačině a na vydání tradič-
ního katalogu regionální značky KUTNOHORSKO pro rok 2021.

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města

a ztěžuje získávání nových pracovních sil, jimiž bychom mohli na-
hradit ty zaměstnance, kteří by se k naší lítosti rozhodli pracovat 
v jiném zdravotnickém zařízení.

Vlastislav Málek, 
starosta města Čáslavi

Dotazy a připomínky občanů  
a zastupitelů (21. 6. 2021)
Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu té části za-
sedání městského zastupitelstva, v níž je dán prostor dotazům 
veřejnosti i zastupitelů. Přinášíme výběr těch nejzásadnějších. 
Zápis z jednání, stejně jako jeho celý anonymizovaný zvukový zá-
znam, je k dispozici na úřední desce oficiálních webových stránek 
města (www.meucaslav.cz). 

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Náklady na revitalizaci parku J. Žižky
V úvodu tohoto bloku zaznělo poděkování za starost o zeleň 

v Čáslavi. Jednoho z občanů dále zajímalo, kolik stála revitalizace 
kolem pomníku Jana Žižky. Jak uvedl místostarosta Martin Hor-
ský, projektovaná cena se pohybovala ve výši cca 4,5 milionu. Díky 
výborné práci odboru správy majetku a vydatné pomoci ostatních 
zaměstnanců úřadu, kteří přiložili ruku k dílu, se však cena snížila 
na zhruba 1 milion korun.

Banjo Jamboree bude příští rok slavit v Čáslavi
Festival Banjo Jamboree, který se tradičně odehrává v areá-

lu letního kina ve Vodrantech vedle koupaliště, oslaví příští rok  
50. výročí. Pořadatel festivalu byl ujištěn, že areál bude pro 
pořádání oslav významného jubilea festivalu opět připraven. 
Místostarosta Martin Horský také poodhalil, že koupaliště by 
mohlo v budoucnu disponovat zážitkovým bazénem, který by byl 
otevřen například skokům do vody a dalšímu dětskému řádění. 

Obchvat města Čáslavi 
Další z  upozornění se týkalo nerovnosti na obchvatu při ná-

jezdu na mosty, které prošly rekonstrukcí. Ta byla investiční akcí 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Město na tento problém ŘSD 
upozornilo s tím, že pokud z jejich strany dojde k reklamaci, není 
možné opravovat mosty najednou a znovu zavést objížďku přes 
město. 

Otevření vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla
Jeden z  dotazů směřoval také na otevření vyhlídkové věže 

kostela sv. Petra a Pavla, která byla v době jednání zastupitelstva 
uzavřena. V současnosti jsou již dveře vyhlídkové věže otevřeny.  
Do konce září můžete vysoko nad náměstí vystoupat od pondělí do 

JN
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Změny v PID ovlivňují i Čáslavsko 
Hromadná doprava na Čáslavsku prochází od 1. srpna 2021 výraznou změnou.  
Do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje je totiž od 
tohoto dne nově zahrnuta i oblast Kolínska, Uhlířskojanovicka a Kutnohorska,  
pod kterou Čáslav a její okolí spadá. Co přesně to znamená?

pátku v čase od 9:00 do 16:00 a od soboty do 
neděle v čase od 9:30 do 16:00. Věž bude ote-
vřena i následující podzimní a zimní měsíce po 
dohodě s obsluhou v Infocentru Čáslav, s ohle-
dem na aktuální klimatické podmínky.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ZASTUPITELŮ
Opravy vozovek po objízdné trase při uza-

vření obchvatu a oprava přejezdu u Zenitu
Místostarosta Martin Horský vystoupil s prů-

běžnou zprávou ohledně oprav objízdné trasy, 
která byla zřízena během oprav mostů na ob-
chvatu. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(ŘSD) vedení města informoval o tom, že během 
června proběhla diagnostika vozovky, dle níž byl 
zhotoven prvotní návrh oprav. Zahájení výběru 
dodavatele prací by tak již nemělo trvat dlouho. 
Dosavadní průběh jednání ŘSD naznačuje, že 
trasa bude opravena do konce roku. Věřme, že 
na příštím řádném zasedání zastupitelstva 13. 9. 
2021 budeme znát přesný termín zahájení oprav.

Pan místostarosta také přednesl  informace 
o přejezdu u Zenitu, který je dlouhodobě trnem 
v oku všem projíždějícím motoristům. Přejezd je 
ve vlastnictví společnosti Starbright s.r.o. (tedy 
nikoliv ve vlastnictví města), která je v exekučním 
řízení. Exekutorský úřad během dřívějšího jedná-
ní z minulého roku městu sdělil, že 29. 5. 2020 
se společností Starbright s.r.o. proběhne soud  
a s vedením města v tuto chvíli nemohou nic řešit. 

Dalším krokem tedy bylo oznámení havarij-
ního stavu Drážnímu úřadu, který vyzval město 
Čáslav i společnost Starbright s.r.o. k jednání  
o řešení opravy. Z tohoto jednání v lednu 2021 
vyplynulo, že vlastník přejezdů 5. 1. 2021 uza-
vřel „Smlouvu o výpůjčce dráhy – železniční 
vlečky Starbright s.r.o.“ se společností Muzeum 
Technických Zajímavostí z.s. 

Ta se po vzájemné dohodě zavázala, že 
havarijní stav přejezdů v nejkratší možné době 
odstraní a do 31. 3. 2021 dodá Drážnímu 
úřadu zpracovaný elaborát technologie prá-
ce a harmonogram prací spojený s nutnou 
opravou přejezdové konstrukce železničního 
přejezdu. Jelikož uvedené podklady nebyly  
v daném termínu doloženy, zahájil Drážní 
úřad správní řízení. 

Pana místostarostu jsme požádali o ak-
tuální informace z  jednání, které proběhlo 
po zasedání zastupitelstva. „Na posledním 
jednání na KSÚS v  Kolíně se zástupci ŘSD  
a projektantem oprav objízdné trasy jsme při-
pomínkovali prvotní projektový návrh oprav  
a nyní očekáváme finální řešení, soutěž a re-
alizaci.“ 

Martin Horský dále dodal, že na schůzce 
byla otevřena také oprava vlečky u Zenitu. „Do-
hodli jsme se na možném řešení ze strany ŘSD, 
předali jsme panu projektantovi kontakty na 
všechny dotčené osoby z minulých jednání, jako 
jsou vlastník vlečky, zástupci Drážního úřadu  
a spolku, který má nyní vlečku v pronájmu, aby 
mohlo dojít ke shodě v navržené opravě.“

Řečí čísel zavedení 38 nových 
autobusových linek Pražské integrované 
dopravy (PID), úpravu provozu 24 linek 
PID a 6 linek Středočeské integrované 
dopravy (SID) a zrušení jedné linky 
PID a 73 linek SID včetně linek MHD 
Kutná Hora. O rozsahu radikálního 
řezu do dosavadních pořádků vypovídá 
skutečnost, že změny se dotknou 
až 200 středočeských měst a obcí. 
Přesto určitě není důvod k  panice. 
Všechny zrušené linky jsou nahrazeny 
novými nebo upravenými linkami PID 
s  přehlednějším linkovým vedením. 
Cílem je vytvoření atraktivních intervalů 
tak, aby vybrané autobusové linky co 
možná nejlépe navazovaly na vlakové 
spoje. Celkové posílení provozu se 
projevuje v pracovní dny i o víkendech.

Dopad pandemie nového typu koro-
naviru se neblaze podepsal také na vý-
padku příjmů poskytovatelů MHD, což  
s  sebou ve Středočeském kraji při-
náší poprvé po deseti letech zvýšení 
ceny jízdného, a to přibližně o 25 %. 
Tato nemilá skutečnost postihuje jed-
norázové jízdní doklady i předplatní 
kupóny. Ceny jízdného pro jednotlivou 
jízdu na území Středočeského kraje 
jsou odstupňovány po 10 korunách za 
každé další pásmo. Například 3pás-
mové jízdné činí 30 korun, 4pásmové  
40 korun, atd. Časová platnost ovšem 
zůstává stejná jako doposud, je odstup-
ňována po 30 minutách.

Čtenáře Čáslavských novin nejvíc 
zajímá trasa Kutná Hora – Čáslav. Zde 
nově fungují dvě páteřní linky označené 
čísly 381 a 705. Jejich provoz je veden 
v  prokladu, což díky 60minutovému 
intervalu na obou linkách znamená, že 
v  době přepravních špiček činí souhrnný 
interval 30 minut a v  ostatních částech 
dne 60 minut. Mezi nejzajímavější novinky 
pro Čáslaváky jistě patří možnost přímého 
spojení ke kutnohorské nemocnici nebo 
přímé spojení do Čáslavi pro obyvatele 
obcí na trase Zásmuky – Kutná Hora.

Papírové jízdní doklady si cestující 
mohou zakoupit bez přirážky u řidičů auto-
busů na všech linkách PID i u průvodčích 
při nástupu do vlaků, kde není otevřená po-
kladna. Nadále platí, že pro pravidelné ces-
tování třikrát a více týdně se vyplatí časové 
kupóny: měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Vyjmenovat všechny změny, které 
s  razantní úpravou PID souvisejí, není 
v možnostech tohoto článku. 

Zájemci o další informace se však mo-
hou obrátit na tel. linku PID 234 704 560, 
navštívit www.pid.cz  nebo některou  
z jejích sociálních sítí.

Nová scéna Dusíkova divadla

Přenos můžete sledovat 
online na YouTube kanále 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ČÁSLAVI

13. 9. 2021

https://1url.cz/8KlbC

IM

Android downloadiOS download

STÁHNĚTE SI APLIKACI MOBILNÍ ROZHLAS  
A ZAPOJTE SE DO PÉČE O MĚSTO

Jednou z mnoha výhod aplikace je funkce, 
díky které můžete během pár sekund vyfotit 
černou skládku, výmol na silnici, nesvítící 
lampu nebo zničenou lavičku, označit dané 
místo a odeslat. Kompetentní osoba se 
postará o nápravu. Samozřejmě budeme 
rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky – 
povedenou rekonstrukci, opravený chodník 
nebo hezkou květinovou výzdobu.

www.mobilnirozhlas.cz

Důležité zprávy ze samosprávy 
přímo ve vašem telefonu
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Naložte maso, vytvarujte burgery, napí-
chejte zeleninu na špíz, zabalte hermelín-
ky a šup s  tím na gril. Že nemáte žádný 
k dispozici? Žádná starost. Vyrazte na ve-
řejné griloviště k podměstskému rybníku. 

Park R. Těsnohlídka svou atmosférou 
přímo vybízí k vybudování grilu, který pod-
poří piknikové chvíle poblíž centra města. 
Jak jinak si lze dobré jídlo vychutnat lépe 
než při pohledu na vodní hladinu pod ko-
runami stromů se svými blízkými? Své  
o tom vědí také pracovníci města, kteří po 
vzoru jiných moderních měst zařídili stavbu 
veřejného griloviště. To se nachází poblíž 
dětského a workoutového hřiště.

V  současné chvíli lze griloviště použí-
vat bez nutnosti rezervace. Stačí si v oko-
lí posbírat trochu dřeva na podpal, zajistit 
si dřevěné uhlí nebo brikety, jídlo a dobrou 
náladu. Snad není třeba připomínat, že po 
grilování by po sobě měl každý návštěv-
ník uklidit a uvést gril do původního stavu. 
K dispozici je proto jeden koš na odpadky 
a druhý koš s označením „Popel“, který 
využívejte výhradně k odstranění oharků 
z ohniště. Pro údržbu grilu je připraveno 
nářadí k  čištění. Jednou týdně dochází 
k  většímu úklidu, které zajišťuje město ve 
spolupráci s odbornou firmou, aby nedo-
cházelo k poškození grilu. Náklady spojené 
s vybudováním prostoru pro grilování činily 
240 272 Kč vč. DPH.
Provozní řád a základní pokyny k užívání 
na: www.meucaslav.cz

Park na Čeplově, konkrétněji v ulici Na 
Vyhlídce, se dočká úprav. Přestože se jedná 
o změny menšího rozsahu, jistě budou ve 
finále příjemným oživením celé lokality.

Odbor správy majetku města má na sto-
le předběžné návrhy, které v těchto místech 
počítají s vybudováním místa k odpočinku 
uprostřed zeleně. Více k  tématu pohovo-
řila vedoucí odboru Ing. Iveta Motyčková: 
„Návrhy pro město zhotovila Ing. Anna Sto-
česová s autorizací pro krajinářskou práci. 

Paní Stočesová v nich představila celkovou 
revitalizaci parku, ve které je zahrnuto od-
stranění náletových a neperspektivních 
keřů, ošetření stávajících dřevin a nová 
výsadba. Chceme také potvrdit vyšlapaný 
chodníček a vytvořit z  něj mlatovou pě-
šinku. Park bude přizpůsoben maminkám 
s dětmi. Chybět tedy nebude místo k odpo-
činku a asi dva nebo tři hrací prvky.“ 

Finální návrh, který bude spojovat do-
savadní dva, v  těchto chvílích sice teprve 
nabírá jasnější obrysy, ale pokud vše půjde 
podle plánu, práce by mohly odstartovat 
v roce 2022.

PARK MAHENA V NOVÉM KABÁTĚ 
Park v ulici J. Mahena je jedním z míst 

se zvýšenou koncentrací mladých lidí, 
protože spojuje ZŠ Masarykova a gymná-
zium. Charakter parku tomu však neodpo-
vídá, což je jeden z důvodů, proč se město 
rozhodlo pro  jeho revitalizaci. Ta má za 
cíl vybudovat dostatek míst k odpočinku 
během studia nebo procházky městem 
uprostřed květinových záhonů a nové ze-
leně.

Realizace projektu je sice na začát-
ku, ale první kroky už mají vedení města  
a odbor správy majetku za sebou. Ve dru-
hé polovině července proběhla schůzka  
s  architekty, na níž byly odprezentová-
ny dvě studie. O tom, s  jakými změna-
mi můžeme v  parku počítat, pohovořila 
vedoucí odboru Ing. Iveta Motyčková: 
„Nechali jsem vyhotovit dendrologický 
a fytopatologický posudek. Jejich výsle-
dek zní, že se bohužel budeme muset roz-
loučit s  jednou z  douglasek. Jedná se 
o strom, který se nachází dál od hlavní 
silnice. Dle posudku je vyosený, nesta-
bilní, a tudíž nebezpečný. Počítáme ale 
s  výsadbou nových stromů a květin. Za-

chována budou přilehlá parkovací stání  
i vjezdy do škol. Nejen studenti uvítají také  
pokrytí lokality wi-fi signálem, elektrickou 
přípojku například pro nabití mobilního te-
lefonu, stojan na kola a nové pítko.“

POMNÍK OBĚTÍ V PARKU ZŮSTANE

Paní Motyčková k  tématu dále sdělila, 
že celý park bude posunut o kus dál od 
hlavní silnice tak, aby vznikl dostatek pro-
storu pro bezpečné zastavení řidičů od-
vážejících děti do přilehlých škol. Pomník 
obětí se z  parku přesouvat nebude. Své 
místo najde v jeho horní části. Práce budou 
zahájeny i dokončeny v příštím roce. 

VE MĚSTĚ BUDE VYMĚNĚNO VÍCE 
NEŽ 200 ODPADKOVÝCH KOŠŮ

V  rámci obnovy městského mobiliáře 
budou v čáslavských ulicích vyměněny od-
padkové koše. Jeden druh odpadkových 
košů nahradí zelené plastové koše spo-
lečnosti AVE CZ odpadové hospodářství  
s. r. o., druhý se bude shodovat s historic-
kým rázem centra a jeho přilehlých ulic. 

„Odpadkové koše od společnosti AVE 
jsou v ulicích mimo centrum již několik let 
za hranicí své životnosti. Rozhodli jsme se 
proto najít nového dodavatele košů. Stala 
se jím firma CONTENUR Česká republika 
s.r.o., která nám dodá 160 odpadových 
nádob za 511 588 Kč vč. DPH. Instalovány 
budou nejpozději do konce září,“ pohovo-
řila vedoucí odboru správy majetku města  
Ing. Iveta Motyčková.

Nové koše se objeví také přímo v  his-
torickém centru města, tedy na náměstí  
a přilehlých ulicích. Jedná se o zhruba  
60 betonových odpadkových košů, které 
budou korespondovat s historickým rázem 
Čáslavi. Kdo bude jejich dodavatelem, jaká 
bude jejich podoba a kdy budou nainstalo-
vány, zatím není známo. Můžeme poodhalit, 
že půjde o betonové koše s názvem města.

NA KOSTELE SV. PETRA A PAVLA  
PROBÍHÁ DRUHÁ ETAPA  
RESTAUROVÁNÍ NÁHROBNÍKŮ

Na péči o historické dědictví, které nám 
zanechali naši předkové, by neměla zapo-
mínat žádná generace. Vždyť jejich díla do-
tvářejí jedinečnou atmosféru měst a formují 
jejich tvář. V Čáslavi mezi ně patří například 
kostel sv. Petra a Pavla, jehož náhrobníky 
procházejí restaurátorským zásahem. 

K  opravám pohovořila vedoucí od-
boru školství, kultury a památkové péče 
Bc. Jiřina Kožená: „Kamenosochařské  
a restaurátorské práce na obnově ná-
hrobníků navazují na první etapu z loň-
ského roku. Minulý rok práce probíhaly 
na západním průčelí kostela a letos při-

JN

JN

JN

GRILOVÁNÍ ZDAR,  
U RYBNÍKA ZVLÁŠTĚ!

PARK NA VYHLÍDCE SE DOČKÁ OŽIVENÍ

KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN DŘÍV GRILUJE
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Odbor správy majetku města ve spolupráci 
s Čáslavskou servisní, s.r.o. začal s výměnou plotu 
na zdi spojující skatepark a fotbalové hřiště s umě-
lou trávou. Při instalaci nového plotu byla zjištěna 
nepříjemná skutečnost. Nosná zeď není v  dobré 
kondici, což svým posudkem potvrdil také statik, 
který jasně doporučil její okolí uzavřít, zeď zbourat 
a postavit novou. 

Ing. Iveta Motyčková, vedoucí odboru správy 
majetku, uvedla: „Zeď je v havarijním stavu. Vymě-
řili jsme tedy potenciálně nebezpečné plochy a je-
jich okolí zabezpečili. Žádáme uživatele hřiště, aby 
v rámci své bezpečnosti nevstupovali do prostoru 
ohraničeném páskou.“

Paní Motyčková doplnila, že práce budou pro-
bíhat ve dvou na sobě bezprostředně navazujících 
etapách. V  té první bude zeď kompletně zbourána. 
V  etapě druhé bude postavena zeď nová. Tým od-
boru správy majetku začíná podnikat první admini-
strativní kroky, jako jsou výběr projektanta nebo vy-
hlášení výběrového řízení na realizační firmu s cílem 
postavit novou zeď v první polovině příštího roku.

U vlakového nádraží byla bě-
hem prázdnin vybudována parkova-
cí plocha pro téměř 30 automobilů. 
Posledním krokem k  jejímu užívání 
bude rozhodnutí stavebního úřadu  
o kolaudaci, která proběhne v září.

Řidiči budou moci své vozidlo za-
parkovat v  ulici Tyršova na nově polo-
žené asfaltové ploše, která je umístěna 
po levé straně od vchodu z čelního po-
hledu na nádražní budovu. „Stavba je 
již dokončena. V současnosti probíhá 
měření hlukové zátěže, které slouží jako 
jeden z podkladů pro následnou kolau-
daci. Ta by měla být hotova v průběhu 
září,“ uvedl Jan Šulc z  odboru inves-
tic. Náklady spojené s realizací činily  
1 130 000 Kč vč. DPH.

BEZPEČNĚJŠÍ VÝJEZD RZS  
BUDE DOKONČEN BĚHEM ZÁŘÍ

Cenné vteřiny při výjezdu rychlé 
záchranné služby ušetří nový výjezd 
opatřený závorou a světelným signali-
začním zařízením. Realizace bude do-
končena během září.

Investice byla vzhledem k  finanční 
náročnosti rozdělena na dvě etapy. Prv-
ní proběhla na přelomu let 2019/2020 
a nesla s sebou rekonstrukci chodníku 
propojujícího ulice Filipovskou a Je-
níkovskou a přilehlé zdi, která oddě-
luje garáže rychlé záchranné služby. 
V těchto dnech probíhá dokončení dru-
hé, závěrečné etapy, kterou je instala-
ce závorového systému a světelného 
signalizačního zařízení, jež bude upo-
zorňovat účastníky silničního provozu. 
Sanita při výjezdu překonává i chodník. 
Součástí projektu je tedy také vybudo-
vání jakéhosi přechodu pro chodce na 
chodníku se semaforem. Jan Šulc z od-
boru investic doplnil, že zhotovitelem 
se stala firma se zkušenostmi v oblasti 
dopravní techniky JTS CZ s.r.o. z Bran-
dýsa nad Labem. Náklady se vyšplhají  
k částce 890 000 Kč vč. DPH. 

Město Čáslav pomáhá posilovat bezpečnost  
v rámci ORP 
Vážení občané města a ORP, 

městský úřad v Čáslavi zmodernizoval své IT vybavení a může tak pokračovat  
v rozvíjení svých činností, včetně podpory v rámci ORP Čáslav (území obce  
s rozšířenou působností). V Čáslavi jsou instalovány informativní měřiče rych-
losti, které nám předávají data o projíždějících vozidlech a případném překračo-
vání rychlosti v jednotlivých úsecích. 

Po vyhodnocení informativního měření v obci Horky bylo přistoupeno k in-
vestici do nákupu technologie umožňující úsekové měření rychlosti. Věříme, 
že instalací této technologie dojde k výraznému posílení bezpečnosti na velmi 
vytížené silnici I/38. 

Zhotovitelem je společnost CAMEA Technology, a.s. s hodnotou zakázky 
664 900 Kč bez DPH.    

Zařízení bylo uvedeno do provozu a těší nás, že již samotná instalace kamer 
na sloupech veřejného osvětlení viditelně zpomalila rychlost projíždějících vozi-
del v měřeném úseku.  

O dalších činnostech úřadu v jednotlivých oblastech vás budeme informovat. 

šla na řadu jižní část. Dodavatelem restaurátorské  
a kamenosochařské práce je Josef Pospíšil, akade-
mický sochař z Kutné Hory.“

Jiřina Kožená dále doplnila, že na financování 
se podílejí tři složky, kterými jsou finance vlastníka 
(římskokatolické církve), státní příspěvek z  Progra-
mu regenerace MKČR a finanční podpora města. 
Celkové náklady spojené s realizací druhé etapy činí 
330 000 Kč, 132 000 Kč zaplatí církev, 33 000 Kč měs-
to a příspěvek z Programu regenerace MPZ 2021 se 
vyšplhal na 165 000 Kč. PLOCHU S NOVÝMI PARKOVACÍMI MÍSTY  

U NÁDRAŽÍ ČEKÁ KOLAUDACE

Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník 

SKATEPARK A HŘIŠTĚ S UMĚLÝM  
TRÁVNÍKEM BUDE SPOJOVAT NOVÁ ZEĎ
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PROŘÍZL VŠECHNY PNEUMATIKY
Čáslavští policisté šetří případ poškození 
pneumatik, ke kterému došlo zřejmě v noci na 
23. dubna 2021 v čáslavské ulici Jeníkovská. 
Dosud neznámý pachatel na zdejším parkovišti 
poškodil u zaparkovaného vozidla značky 
Opel Corsa brzdovou hadičku u předního kola  
a prořízl všechny čtyři pneumatiky. Svým jedná-
ním způsobil škodu ve výši 8 000 korun.
Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Po-
kud by občané mohli poskytnout jakoukoli infor-
maci vedoucí k dopadení tohoto pachatele nebo 
pachatelů, nechť se obrátí na čáslavské policejní 
oddělení na telefonním čísle 974 875 710 nebo 
na bezplatnou telefonní linku 158.
To samé platí i pro následující případy.

VYBRAL KASU V ZÁSILKOVNĚ
Dosud neznámý pachatel v době od 24. do 26. 
července 2021 vypáčil vstupní dveře do jedné 
prodejny-zásilkovny v ulici Jana Roháče z Dubé 
v Čáslavi. Zloděj následně vnikl dovnitř a z kasy 
odcizil finanční hotovost. Svým jednáním způ-
sobil škodu přesahující částku 23 000 korun.

POSPREJOVAL ŽELEZNIČNÍ VOZY
V  noci na 11. července 2021 došlo k  pospre-
jování železničních vagónů. Dosud neznámý 
pachatel na  čáslavské železniční zastávce na 
5. staniční koleji posprejoval různobarevnými 
neidentifikovatelnými obrazci boční část skří-
ně dvou železničních vozů na ploše 6×1 metr 
a 7×1,5 metru. Svým jednáním způsobil škodu 
přesahující 9 000 korun. Věk pachatelů, kteří se 
věnují sprejerství, se nejčastěji pohybuje mezi 
17 a 24 lety. Sprejerství přitom naplňuje skut-
kovou podstatu trestného činu, a to bez ohledu 
na výši způsobené škody. Pachatelům za takové 
jednání hrozí mimo pokuty až rok vězení.

KRADLA SPODNÍ PRÁDLO
Čáslavští policisté šetří případ krádeže 
oblečení, kterého se dopustila 57letá žena. 
Podezřelá si 19. července 2021 v odpoledních 
hodinách v  jednom obchodě v ulici Jeníkov-
ská dala do kabelky dva kusy spodního prádla 
a různou bižuterii. Následně chtěla přejít bez 
zaplacení pokladnou obchodu, ale tady ji zasta-
vila prodavačka. Uvedeného jednání se pacha-
telka dopustila opakovaně a v  minulosti byla 
za stejný trestný čin odsouzena. Zboží bylo na 
místě vráceno zpět nepoškozené.

POŠKODIL VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V době od 5. června do 9. července 2021 na že-
lezniční zastávce ve Skovicích dosud neznámý 
pachatel rozbil 10 kusů parkového výboj-
kového světla LIRA. Svým jednáním způ-
sobil škodu ve výši 50 000 korun.

VYTÁHL MU Z MIKINY PENĚŽENKU
Dále čáslavští policisté šetří případ krádeže 
peněženky, k níž došlo 11. července 2021 v 21:55 
v prostorách místní železniční stanice. Dosud ne-
známý pachatel využil nepozornosti poškozené-
ho a z přední kapsy mikiny mu odcizil peněženku 
s doklady, penězi a platební kartou. Svým jedná-
ním zloděj způsobil škodu ve výši 500 korun.

POLICIE ČR INFORMUJE

NEUSNADŇUJTE KAPSÁŘŮM PRÁCI! 
V  souvislosti s  posledním případem poli-
cisté znovu upozorňují na nebezpečí, které 
kapsáři představují. Ti vyhledávají mís-
ta, kde se pohybuje větší množství osob. 
Využívají nepozornosti lidí a nedbalého 
zacházení s majetkem a osobními dokla-
dy. Někteří kapsáři maskují svou rychlou 
ruku bundou, kterou přes ni mají hoze-
nou. Samotná krádež bývá bleskově rychlá  
a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kra-
dou tak dokonale a nepozorovaně, že se 
okradený o chybějících dokladech či pe-
něžence dozví často až mnohem později 
a na zcela jiném místě, než kde k  činu 
došlo. O pachateli a jeho popisu nemá 
obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, 
abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? 

• muži, vše důležité noste v náprsních, případ-
ně uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních 
kapsách u kalhot

• ženy, nenechávejte peněženku ani jiné 
cennosti navrchu tašek či kabelek

• nenoste své osobní doklady v peněžence
• nemějte při sobě větší finanční hotovost
• čtyřmístné identifikační číslo platební karty 

(PIN) mějte zásadně odděleně od karty 
samotné

• v případě krádeže platební karty okamžitě 
volejte pobočku banky, krádež oznamte  
a kartu zablokujte

• tašky a batohy, kde máte peníze nebo jiné 
cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte

• ženy, noste kabelku pokud možno u těla  
a využijte různá zapínání a zdrhovadla

• uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního 
koše, mějte jej neustále na očích

• nenechávejte v restauracích svá zavazadla  
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen  
k baru či na toaletu

• zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
• při ukládání zboží do zavazadlového prosto-

ru vozidla mějte své věci neustále na očích 
 
Stanete-li se svědky kapesní krádeže, 
neváhejte s pomocí spoluobčanům, 

například podáním svědectví 
Policii ČR.

IM

Stavba nové části cyklostezky, která 
spojí okruh Čáslav–Koudelov–Fili-
pov–Čáslav, beží jako na drátkách.  
Její otevření je naplánováno na pod-
zim letošního roku. 

3. etapa rekonstrukce divadla je v pl-
ném proudu. V polovině prázdnin byly 
z historického hlavního sálu odvezeny 
sedačky na kompletní repasi a začala 
oprava podlahy. 

Kompletní rekonstrukcí prošla ulice 
Jana Roháče z Dubé. Investice byla 
realizována od května do července.

Do bytového domu v ulici Masary-
kova 288, který byl vybudován pro 

osoby s nižšími příjmy,  
se již nastěhovali první nájemníci.
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kpt. Mgr. Hana Havrdová, pplk. Vlastimila Cyprisová

V pořadí pátým display pilotem letounu JAS-39 Gripen se stal ka-
pitán Ondřej Španko, který prošel úspěšnou certifikací. Jeho pří-

prava na roli display pilota začala již v minulém roce, kdy měl vystřídat 
majora Iva Kardoše. Nácvik a případné ukázky na veřejnosti však zkom-
plikovala pandemie koronaviru. Letos, zdá se, bude situace jiná.

Ondřej Španko je absolventem Univerzity obrany. Jeho letecká karié-
ra začala na letišti v Pardubicích a poté v Náměšti nad Oslavou, kde ab-
solvoval základní, pokračovací a bojový výcvik v letounech Z-142  
a L-39C/ZA. V Náměšti nad Oslavou měl příležitost létat s letou-
nem L-39 poprvé jako display pilot a své letecké umění předvedl na 
CIAFu v Hradci Králové a Dnech NATO v Ostravě.

Po převelení jeho kariéra pokračovala na čáslavském letišti  
v letounu L-159A LCA. Poslední rok, který strávil obsluhou tohoto 
letounu, se stal display pilotem podruhé. K nejzajímavějším tehdej-
ším vystoupením patřila účast na leteckých dnech v  Holandsku, 
Dánsku a na Maltě. 

Po úspěšném tříměsíčním přeškolení na letoun JAS-39 Gripen 
ve Švédsku se stal pilotem prestižní 211. taktické letky. Kapitán 
Španko je absolventem Squadron Officer School v  americké Alabamě. 
V roce 2019 se zúčastnil mise Baltic Air Policing v Estonsku. Jeho celkový 
nálet činí více jak 1 800 letových hodin, z toho v JAS-39 Gripen cca 650 ho-
din, 500 hodin v bitevníku L-159 a zbylých cca 650 hodin v letounech L-39. 

Mezi leteckou sestavou, kterou létal v Alce, a připravovanou ukázkou 
na Gripenu je velký rozdíl. Letoun JAS-39 je vybaven delta křídlem s kach-
ními plochami, mnohem silnějším motorem s přídavným spalováním a vro-
zenou nestabilitou. „To vše umožňuje provádět dynamické manévry, které 
jsou ve stabilním letounu s přímým křídlem nemyslitelné. Během ukázky 
tak můžete vidět manévry běžně dosahujících přetížení od -3 do +9G při 
rychlostech v rozmezí 200–1 100 km/h,“ vysvětluje kapitán Španko.

Display pilot letounu JAS-39 Gripen 211. taktické letky obvykle stráví na 
této pozici tři roky. Nový display pilot zpravidla přebere sestavu po jednom 
z předchozích display pilotů, kde už je vyzkoušeno, jak na sebe jednotlivé 
prvky navazují, a ukázka je atraktivní a líbivá pro diváky. V dalších letech si 
pak letovou ukázku předváděcí pilot tvoří a upravuje sám. Nicméně letošní, 
převzatá ukázka doznala už nyní drobných změn.

Na samém počátku výcviku display pilota je pozemní účelová přípra-
va. Pilot si nastuduje předpisy, ve kterých jsou stanoveny výškové limity, 
limity bezpečných rozestupů od diváků a další zásady bezpečnosti. Ná-
sledují hodiny výcviku strávené na simulátoru a poté reálné lety nad leti-
štěm. Během letové ukázky jsou výkruty a vertikály prováděny ve výšce 
500 ft, zatáčky na 300 ft a rovné průlety ve 100 ft, což je cca 30 metrů. 
S  tímto druhem výcviku je spojena zvýšená hluková zátěž. Vždy však  
o něm s předstihem informujeme městské a obecní úřady, stejně tak in-
formaci uveřejňujeme na našich webových a facebookových stránkách.

Na letecké ukázky nového display pilota se můžete těšit na Dnech 
NATO a Dnech Vzdušných sil v Ostravě či na leteckých dnech na Slo-
vensku, v Lotyšsku a Maďarsku. Dále je na září plánován letecký den  
v Belgii spjatý s oslavou šedesátého výročí tygří asociace, jejímž čle-
nem je i čáslavská „tygří“ letka.

Vojáci zranění při výkonu  
služby se opět setkali,  
tentokrát na čáslavském letišti

Stává se tradicí, že jednou za rok se sejdou na vybra-
ném vojenském útvaru vojáci, kteří se zranili při výkonu 
služby. Tentokrát se veteráni potkali ve čtvrtek 15. červen-
ce na čáslavském letišti. Mezi vojáky zavítal náčelník Ge-
nerálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata.

„Vážíme si našich válečných veteránů a jsme na ně hrdí. 
Za to, co udělali pro Českou republiku, na ně nikdy nezapo-
meneme,“ zhodnotil generál Opata.

Setkání inicioval vrchní praporčík Armády České repub-
liky štábní praporčík Peter Smik. V projektu, který poprvé 
zorganizoval minulý rok, hodlá pokračovat. „Moc mě těší, že 
tento projekt plní svůj účel. Vloni se nás sešlo patnáct, letos 
o čtyři víc,“ uvedl Smik.

21. základna taktického letectva připravila pro veterá-
ny bohatý program, jehož součástí byla návštěva vnitřního  
a venkovního muzea. Neobvyklým zážitkem byla prohlíd-

ka trenažéru letou -
nu L-159, zájemci si  
dokonce mohli vy -
zkoušet pilotování  
a usednout do kabiny 
bitevníku L-159 ALCA. 

Součástí programu byla ukázka letounů L-159 ALCA a JAS-
39 Gripen a na závěr průlet gripenů.

„Je to pro nás čest, že jsme mohli veterány u nás na zá-
kladně přivítat a ukázat jim alespoň malou část našeho běž-
ného života,“ řekl vrchní praporčík 21. základny taktického 
letectva nadpraporčík Martin Jašek.

Všichni účastníci si setkání pochvalovali. „Škoda, že 
jsme se nezačali scházet už dřív. Jsem rád, že se podařilo 
zrealizovat už loňský první ročník. Věřím, že v této tradici 
budeme pokračovat a bude se nás potkávat víc a víc. Jsou 
tady známé tváře, ale také kluci, se kterými jsem se viděl 
poprvé,“ uvedl Miroslav Lidinský.

Také válečnému veteránovi praporčíku v. v. Lukáši Hir-
kovi udělalo setkání radost a potěšilo ho, že se mohl sejít  
s lidmi, které znal už z dřívější doby.

 „Většina lidí tady jsou mí kamarádi, je příjemné si s nimi 
popovídat. Měl jsem možnost proletět se v trenažéru, což 
pro mě byla první zkušenost tohoto typu. Byl to moc pěkný 
zážitek. Celý den na letišti jsme si užili,“ dodal.

Kapitán Ondřej Španko 
trojnásobný display pilot 

Veteráni si setkání na letišti v Čáslavi užili.

kpt. Mgr.  Hana Havrdová
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Ing. Klára Bednářová

Žáci SOU Čáslav oborů cukrář, prodavač a kuchař-
číšník se v červnu zúčastnili výletu do Prahy, pod vedením 
Ing. Jany Vaníčkové a Ing. Kláry Bednářové. Součástí výletu 
byla odborná exkurze do muzea čokolády Choco-story a dále 
prohlídka muzea voskových figurín, které obsahuje směsici 
světových a českých hvězd z oblasti filmu, zábavy a politiky.

V muzeu čokolády byla možnost zhlédnout výukové video, 
přečíst si různé zajímavosti o čokoládě z její historie i součas-
nosti a ochutnat ručně vyrobené belgické pralinky a další druhy 
čokolád. V rozsáhlé prodejně, která je součástí muzea, si žáci 
mohli prohlédnout ručně zpracované výrobky a zakoupit si je 
domů. Těm, kteří mají možnost ubytování v Praze, byla nabídnu-
ta možnost letní brigády.

Obě muzea provozuje česko-belgická rodinná firma Cho-
cotopia, která má dlouholetou tradici v čokoládovém průmyslu 
a je spoluvlastníkem kakaové plantáže v Mexiku. Tato společ-
nost otevřela minulý rok nové čokoládové zážitkové centrum 
v  obchodní zóně Průhonice-Čestlice, které nabízí vzdělávání, 
zábavu, workshopy a mnoho dalšího. Žáci SOU Čáslav se tak 
mohou příští rok těšit nejen na další odbornou exkurzi do Cho-
cotopie, ale také na praktický workshop, kde si sami vyzkouší 
ruční výrobu čokolády.

Ve škole se učím  uežitečné věci 

 

 

 

 

 

 
Chtěli byste pro své dě� také takovou školu? Nemůžete si ze současné nabídky ZŠ vybrat? 

Přidejte se k dalším takovým rodičům, ať s vaší pomocí může vzniknout 

KOMUNITNÍ ŠKOLA V ČÁSLAVI 
 Úvodní setkání se koná 

23. září 2021 od 17:00 

v zahradě Diakonie Čáslav (vedle evangelického kostela). 

Cílem setkání je dát dohromady skupinu rodičů, kteří se shodnou na základních principech výuky 
svých dě� a společně ji zorganizují (ideálně od září 2022). 

Své dě� můžete vzít s sebou – zábavné 
ak�vity pro ně budou zajištěny. 

Setkání proběhne i v případě 
nepříznivého počasí. 

Více detailů naleznete na 

 komunitni-skola-caslav.cz  Komunitní škola Čáslav

 

Se spolužáky 
i s učiteli máme 

super vztahy.  

Moje dě� se ve škole 
naučí dovednos� do 

života. 

Způsob výuky 
ve škole můžu 

ovlivnit. 

Učení mi dává 
smysl, takže 

mě baví. 

Exkurze Choco-story – červen 2021
Do Prahy za čokoládou!

Dům dětí a mládeže Čáslav 
 

Aktuální informace o nabídce 
zájmových kroužků pro školní 

rok 2021/2022 naleznete  
na www.ddmcaslav.cz  

od 31. 8. 2021. 
Zde také najdete aktuální nový 

postup při přihlašování. 

Těšíme se na vás.
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Autorské čtení
Jan Žižka:
Život a doba husitského
válečníka

30. 9. 2021 od 14.30 hodin
v budově Gymnázia a SOŠPg Čáslav.

Přihlášky na kundeliusova@gymcaslav.cz
 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Na konci června uspořádala Základní škola Čáslav náměstí ve 
spolupráci s Dobročinným spolkem Marta a Diakonií ČCE benefiční 
výstavu, jejíž výtěžek byl věnován obyvatelům tornádem zničených 
oblastí na Hodonínsku a Břeclavsku. Na výstavě, která se zčásti ko-
nala na čáslavském náměstí a zčásti přímo před budovou základní 
školy, si procházející mohli za libovolný příspěvek zakoupit výtvarné 
výrobky našich žáků. Řada výrobků vznikala přímo na místě, svými 
pracemi přispěli také rodiče a vyučující. Zájem a solidarita veřej-
nosti předčily všechna očekávání a během dne se podařilo vybrat 
neskutečných 50 880 korun. Tato částka okamžitě putovala na kon-
to humanitární sbírky Diakonie ČCE určené pro pomoc postiženým 
oblastem. Všem zúčastněným srdečně děkujeme.

Benefiční výstava

Mgr. Tomáš Hasík, ředitel ZŠ Náměstí    

GaSOŠPg pokračuje  
v pořádání akcí k rozvoji 
pedagogů

Od loňského září je Gymnázium a Střední odborná škola pe-
dagogická Čáslav zapojena do tříletého projektu Implementace 
Krajského akčního plánu II (IKAP II), jehož cílem jsou podpora 
prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků a podpora 
zvyšování kvality výuky. 

I ve školním roce 2021/22 budeme pokračovat v aktivitách 
centra kolegiální podpory za účelem vzájemného sdílení příkla-
dů dobré praxe a dalšího rozvoje pedagogických pracovníků  
v regionu. Naše aktivity se soustředí na tři oblasti: digitální, čte-
nářskou a přírodovědnou gramotnost. 

V oblasti digitální gramotnosti jsme se na jaře uplynulého 
školního roku zaměřili na praktické využívání Google nástrojů 
pro zkvalitnění výuky a nyní máme v plánu realizovat workshopy 
zaměřené na efektivní práci s tabletem ve vzdělávacím procesu, 
virtuální realitu a kroužky robotiky pro pedagogy i žáky. 

Besedy čtenářské gramotnosti jsme na jaře zahájili tématem Vy-
užití prvků dramatické výchovy při interpretaci textu. Už v září pokra-
čujeme dalšími setkáními, mimo jiné se ve čtvrtek 30. září uskuteční 
autorské čtení s prof. PhDr. Petrem Čornejem, DrSc. a jeho knihou 
Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka. Na toto setkání by-
chom tímto rádi pozvali kromě pedagogů i širokou veřejnost. Ve 
čtvrtek 7. října pak proběhne v budově čáslavského gymnázia bese-
da s Mgr. Petrou Kobelovou k tématu současné beletrie, která byla 
napsána pro dospělé čtenáře, ale čím dál více přitahuje zájem žáků 
již na 2. stupni základních škol. Setkání s názvem Současná beletrie 
pro dospělé jako alternativa young adult je určeno pro všechny pe-
dagogy se zájmem o toto téma. V případě zájmu o kteroukoliv akci 
se prosím neváhejte obrátit na koordinátorku Petru Kundeliusovou 
na e-mailu kundeliusova@gymcaslav.cz. 

Pro zájemce o rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti přírodo-
vědné gramotnosti máme připravena setkání, kde se seznámí  
s bezdrátovým měřicím přístrojem Pasco, představení možností 
využití fauny k oživení školních tříd a další akce nejen pro učitele 
biologie, fyziky a chemie.

Přehled nabízených aktivit naleznete také na webových strán-
kách www.gymcaslav.cz, v sekci O škole – Projekty ESF, nebo na 
našem Facebooku IKAP II-Gymnázium a SOŠPg Čáslav.
Budeme se těšit na setkání!

Mgr. David Tichý a realizační tým IKAP II GaSOŠPg Čáslav

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA V ČÁSLAVI NABÍZÍ STUDIUM  
Managementu a personalistiky nebo Účetnictví a financí podni-
ku pro školní rok 2021/2022 v denní i kombinované formě studia. 

Přihlášky do oboru Výrobní a řídící systémy podniku je možné 
podat do 30. září 2021. Informace na  

www.sps-caslav.cz nebo e-mailu sekretar@sps-caslav.cz. 
Studium je zaměřené na firemní praxi. Studenti získají informace 

z oblastí personalistiky, vedení lidí, marketingu, práva, psycho-
logie, ale také z logistiky, výroby a cizích jazyků. Prakticky si 
vyzkouší vedení své firmy formou projektu „Fiktivní firmy“.  

Součástí studia je půlroční odborná praxe v ČR  
nebo v zahraničí v rámci programu ERASMUS. 

Staňte se studentem a zároveň získejte odbornou praxi.

mailto:kundeliusova@gymcaslav.cz
http://www.gymcaslav.cz
http://www.sps-caslav.cz
mailto:sekretar@sps-caslav.cz
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Diakonie ČCE v Čáslavi  
letos oslaví 30. narozeniny

Začátek října bude v  čáslavské Diakonii patřit nejen akcím, 
které se uskuteční v rámci celostátního „Týdne sociálních služeb“, 
ale také oslavám 30 let od obnovení diakonické práce v Čásla-
vi. Stávající organizace Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 
sice vznikla k 1. 1. 2015, ale ve svém působení plynule navázala 
na práci svého předchůdce. Tím byla Diakonie ČCE – středisko 
Marta, která vznikla v  roce 1991 při čáslavském evangelickém 
sboru. Historie péče o chudé a potřebné v Čáslavi ovšem sahá 
do mnohem vzdálenější historie a je dobré si ji stále připomínat. 
Původní Dobročinný spolek Marta byl založen již v  roce 1889 
čáslavským evangelickým farářem Františkem Kozákem a jeho 
ženou Zdeňkou. Pozdější komunistická éra 20. století bohužel 
veškeré snahy o diakonickou práci postupně utlumila. Až politic-
ká situace po  roce 1989 umožnila znovuzaložení Diakonie ČCE  
a v České republice začala vznikat první střediska poskytující so-
ciální služby, později se z nich začaly vyčleňovat i speciální dia-
konické školy.

Oslavy budou probíhat ve dnech od 3. do 8. 10. 2021. Na 
programu budou jak kulturní, tak vzdělávací akce; propagace  
a osvěta diakonické práce v sociálních službách. Chybět nebudou 
ani dny otevřených dveří. Vše začne v čáslavském evangelickém 
kostele bohoslužbou vděčnosti za 30 let Diakonie v neděli 3. 10. 
dopoledne. Celý program oslav bude zveřejněn v průběhu září na 
plakátech, letácích a Facebooku Diakonie Střed a také v říjnovém 
vydání Čáslavských novin.

Součástí oslav bude také vyhlášení soutěže o nejlepší návrh na 
logo pro Diakonii ČCE – středisko Střední Čechy. Osloveni budou 

především žáci základních, středních a uměleckých škol, zapojit se 
však může každý, kdo bude chtít ke vzniku nového loga Diakonie 
Střed přispět.

Tímto zveme všechny současné i bývalé zaměstnance 
čáslavské Diakonie, kolegy, partnery, přátele, zástupce města, 
žáky, studenty a učitele i celou širokou veřejnost. Přijďte s námi 
oslavit to, že Diakonie v Čáslavi již 30 let tvoří společenství, kte-
ré v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

 
za DSČ Radka Štroblová, manažerka služeb pro osoby se ZP

PORODNICE ČÁSLAV
červen 2021
Narodilo se 40 dětí

18 holčiček, 22 chlapečků
1 dvojčátka

nejčastější jména:
SStela, Anna, Nela a Tomáš

červenec 2021
Narodilo se 49 dětí

31 holčiček, 18 chlapečků
nejčastější jména:

Rozálie, Eliška, Anna
Martin, Patrik, Tadeáš

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 603/2020 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 – ochota laskavě pečovat o staré lidi
– Ochotu učit se novým věcem
– Základní znalost práce s PC výhodou

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 

Domov důchodců Čáslav přijme do hlavního pracovního poměru: 

Všeobecnou zdravotní sestru bez odborného dohledu

Nabízíme:

– Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
– Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-
   ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 603/2020 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

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 
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Škola čar a kouzel už i v Čáslavi
I v Čáslavi se hraje Magic: The Gathering. A i ty se k nám můžeš 

přidat! Rádi bychom přivítali do našich řad nováčky, kterým ochotně 
vysvětlíme pravidla hry a pomůžeme jim získat karty pro hru samot-
nou tak, aby s námi mohli plnohodnotně hrát.

O čem vlastně Magic: The Gathering – zkráceně Magic – je? Je to 
karetní hra, která obsahuje prvky strategie, logického myšlení a také 
anglického jazyka a je určena pro dva a více hráčů, kteří se spolu utkají 
v souboji svých karetních balíčků. Karty představují nejrůznější kouzla, 
mocné příšery a rozličné magické předměty, které ti pomohou porazit 
protihráče. Na rozdíl od běžných karetních her nemusíš hrát stále se 
stejným balíčkem, ale můžeš jej upravovat podle vlastních preferencí 
do posledního detailu. Základy hry jsou jednoduché a dají se naučit 
během pár desítek minut.

Scházíme se obvykle na pravidelných turnajích v prostorách stře-
diska Zálesák nebo v čáslavské Gumárně. Spousta z nás hraje kromě 
pravidelně pořádaných turnajů také doma s rodinou nebo s kamarády. 
V Čáslavi hrajeme převážně dva formáty této hry. Jeden spočívá ve 
stavbě vlastního kouzelnického balíčku doma a jeho následném hraní 
na turnaji, druhou variantou je stavba balíčku z náhodných karet přímo 
na turnaji. Na turnajích můžeš vyhrát karty, které ti pomohou vylepšit 
tvůj vlastní balíček, případně takto získané karty můžeš vyměnit za jiné 
s kamarády, protože Magic není jen o hraní a sbírání karet, ale také  
o jejich výměně. Tím, že hrajeme více formátů, zlepšujeme své znalos-
ti a dovednosti daných karet, taktik a způsobů hry. 

Doufáme, že epidemiologická opatření v letošním roce nepozna-
menají naši činnost tak, jako tomu bylo v roce předchozím, a my se 
tak budeme moct i nadále setkávat osobně a trávit spolu čas při hra-
ní Magicu. 

Každý, kdo by měl zájem dozvědět se o této hře více, může navští-
vit naše facebookové stránky: Čáslav – Herní klub Zálesák nebo přímo 
kontaktovat pana J. Hlavína na tel. čísle 725 638 886, případně e-mailu 
MTGCaslav@seznam.cz. 

Budeme se těšit, že k  nám zavítáte a užijete si s  námi spoustu 
legrace a společné zábavy.

Zálesák v Čáslavi rozšiřuje své řady

Zálesácký oddíl Modřinka, který působí v Čáslavi již devátým 
rokem, otevírá v novém školním roce nábor nových členů. Rádi ve 
svých řadách přivítáme holky a kluky ve věku od 12 do 14 let.

Co můžeme nabídnout? Pravidelné schůzky oddílu se konají 
každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Kromě spousty her a sportovních 
aktivit se na schůzkách zabýváme širokým spektrem dovedností: 
zdravovědou, znalostí přírody, tábornickými dovednostmi, tvůrčí-
mi aktivitami či třeba brannou výchovou. Schůzky slouží taktéž  
k přípravě na akce oddílu, které se konají cca jedenkrát měsíčně 
buď jako jednodenní, nebo víkendové. Na akcích se věnujeme 
aktivitám, jako jsou turistika, vodáctví, paintball, táboření, zimní 
sporty, cyklistika, horolezectví... a mnoha a mnoha dalším. V zimě  
a v létě pořádáme pro své členy zimní a letní tábory. Zkrátka, po-
kud pro své děti hledáte nové kamarády a opravdu všestranně za-
měřený oddíl, tak se za námi neváhejte přijít podívat. 

A co od dětí naopak očekáváme my? Hlavně ochotu učit se 
novým věcem, nebát se vyzkoušet si širokou škálu netradičních 
sportů a zážitkových programů.

Loňský rok byl vzhledem k různým omezením náročný na pří-
pravu akcí a oddílových schůzek, ale i tak se nám povedlo několik 
zajímavých akcí připravit. V nadcházejícím školním roce očekává-
me normální provoz střediska. Plně se vrátíme k činnostem, ať už 
v klubovně, na oddílových výpravách, nebo na akcích pořádných 
jinými zálesáckými středisky.

Pokud by vás zajímalo blíže, kdo jsme a co děláme, navštiv-
te naše webové stránky caslav.zalesak.org, kde je kronika plná 
fotek z akcí, novinky ohledně našich plánů i něco o nás jako  
o Zálesáku a o našich kořenech a principech naší práce.

Jan Hlavín, ZálesákJan Hlavín, Zálesák
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Někdejší úspěšný fotbalista a pozdě-
ji ještě úspěšnější trenér – mimo jiné  
i českého reprezentačního výběru – Karel 
Jarolím momentálně pracuje jako lodivod 
ambiciózního prvorepublikového týmu  
FK Mladá Boleslav. Koncem letošního srp-
na oslavil 65. narozeniny, a jelikož se jedná  
o čáslavského rodáka, rozhodli jsme se 
jej při té příležitosti vyzpovídat. Z násle-
dujícího rozhovoru se dozvíte mimo jiné 
to, že na své kořeny určitě nezapomněl.

Na úvod nám dovolte, abychom 
vám za Čáslavské noviny pogratulo-
vali k půlkulatému životnímu jubileu. 
Profesně jste vždycky kladl důraz 
na fyzickou kondici. Na kolik let se 
v tomto směru vy sám cítíte?

Jak který den. Ale teď, když jsem za-
plaťpánbůh vytížený prací, se to odvíjí od 
toho, jak se mi daří profesně, respektive jak 
se daří mužstvu. Ale je pravda, 
že abych úplně nezlenivěl, sna-
žím se udržovat.

Jak konkrétně?

Jezdím na kole, venku 
nebo doma na rotopedu či 
spinningovém kole. A když to 
umožňuje počasí, tak hraji te-
nis a golf.

Jste rodákem z Čáslavi. 
Vyrůstal jste tady?

Ano, vyrůstal jsem v Železných horách. 
Už tam bohužel nemám rodiče, takže jez-
dím akorát na hřbitov. Ale když už se tam 
objevím, tak se vždycky zastavím za svým 
kamarádem z dětství. Vyrůstali jsme spo-
lu, dokonce jsme spolu vykouřili první ci-

garetu. Znám se i s jeho manželkou. Zrov-
na nedávno jsem si říkal, že až budu mít 
trochu volněji, tak tam zase vyrazím.

Máme za sebou v mnoha směrech 
velmi netradiční mistrovství Evropy 
ve fotbale. Kolik jste stihl vidět zápa-
sů? Byl na to v přípravě čas?

Byl, protože zápasy se naštěstí ode-
hrávaly většinou večer nebo v  podvečer. 
Ale kolik jich bylo, to vám přesně neřeknu.  
Každopádně jsem si vybíral takové, které 
se mi předem zdály zajímavé.

Na pořadatele se snesla především 
kvůli nedomyšlenému cestování na-
příč různými, často velice vzdálenými 
státy vlna kritiky. Souhlasíte s ní?

Naprosto. Některá mužstva tím byla 
velmi znevýhodněná. Navíc bych řekl, že 

se kvůli tomu tak trochu vytratil 
duch mistrovství jako takového.

Jak se vám líbily výkony 
českého týmu?

Abych řekl pravdu, tak ty 
jsem vlastně pořádně neviděl. 
Možná sem tam část, ale už 
vám ani nepovím, s  kým jsme 
zrovna hráli.

Když nepočítáme Čechy, 
komu jste fandil? Vyhrál 

podle vás nejlepší tým?

Od prvního momentu na mě dobře za-
působila právě Itálie. Myslím si, že vyhráli 
zcela zaslouženě. Celkově se mi občas 
zdálo, že někteří hráči byli po sezóně una-
vení a hráli raději tak trochu na jistotu, aby 

nemuseli moc běhat. Pro Italy to neplatilo, 
ti na soupeře od začátku vletěli, bylo na 
nich vidět, že se jim chce pracovat, nebyli 
skoupí na krok.

Náš rozhovor se téměř kryje se 
začátkem nové fotbalové sezóny,  
do níž vstupujete coby trenér Mladé 
Boleslavi. V té minulé jste dlouho bo-
jovali o udržení se v prvoligové sou-
těži, nakonec z  toho bylo 11. místo. 
Jak vysoko míříte tentokrát?

Pevně věřím, že loňská sezóna, kdy 
jsme dlouhou dobu hráli prakticky o holý 
život, se opakovat nebude. Rozlosování 
sice není jednoduché, ale rádi bychom 
dobře odstartovali a usadili se v první po-
lovině tabulky. 

Nejzvučnější posilou je příchod 
velezkušeného obránce Marka Su-
chého, opřít se můžete například  
i o Jiřího Skaláka a samozřejmě Mar-
ka Matějovského. Dá se tedy říct, že 
kostru týmu máte hotovou?

Dá se říct, že ano.

V  posledních ročnících bylo o ví-
tězi ligy rozhodnuto už řadu kol před 
koncem. Myslíte si, že Slavia Praha 
bude znovu dominovat?

Těžko říct. Záležet bude i na ostatních 
mužstvech, v  jaké budou formě a jak se 
jim bude dařit bodovat. Myslím si, že letos 
by to mohlo být vyrovnanější.

Máte za sebou angažmá ve Spo-
jených arabských emirátech nebo 
v Saúdské Arábii. Láká vás podobná 
exotika i nadále?

Nevím, momentálně o tom vůbec ne-
přemýšlím. Kdyby se něco objevilo, samo-
zřejmě bych zvážil, do jaké míry je to pro 
mě zajímavá nabídka. S  jistotou teď ale 
na tuto otázku odpovědět neumím. Určitě 
nepotřebuji někam odcházet za každou 
cenu.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat 
čáslavským čtenářům?

Hlavně to, že na rodný kraj rád vzpomí-
nám a rád se tam vracím. Koneckonců se 
tam narodil i David (mladší syn Karla Jaro-
líma, bývalý český fotbalový reprezentant; 
pozn. red.). Čáslav ani není moc daleko od 
Mladé Boleslavi, takže kdybychom v Čáslavi 
našli nějaké spřízněné duše, které nám bu-
dou fandit, budu jen rád.

IM

„ “NA SVŮJ RODNÝ KRAJ RÁD VZPOMÍNÁM
Rozhovor s naším úspěšným fotbalovým trenérem 

KARLEM JAROLÍMEM
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Nevíte, kam s dětmi na výlet? 
Vydejte se na jeden z nejkrás-
nějších zámků u nás.  
Zámek Žleby leží necelých  
10 kilometrů od Čáslavi.  
V jeho zahradě najdete oboru 
se zvířaty a ukázkou dravců.

Věděli jste, že ve vesnici Štrampouch 
najdete pamětihodnost zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR? Jedná se o větrný mlýn 
holandského typu. Postavit jej nechal 
tehdejší majitel panství Žáky markýz 
Karl de Trasegnies kolem roku 1822. 
Mlýn sloužil k výrobě krup, lisování 
oleje, šrotování obilí nebo se zde 
mlela mouka.

Kostel svatého Václava a odpočinek 
u vodní hladiny. To nabízí malebná 
vesnice Přibyslavice. Přibyslavice 
jsou součástí obce Vlkaneč a na-
cházejí se necelých 12 kilometrů od 
Čáslavi. Doporučujeme jako skvělý 
tip na rodinný výlet v přírodě.

Obec Potěhy, se může pochlubit kostelem sv. Gotharda.  
Rozsáhlá raně gotická stavba z 2. pol. 13. stol. 

se řadí mezi významné kulturní památky. 
V sousedních Tupadlech najdete zámek  

a pivovar se skvělým pivem. 

Historie a krásný výhled na jednom místě.  
Tím se může pyšnit pahorek nad hřbitovem  

ve Schořově, s kaplí Nanebevzetí Panny Marie.  
Koncem 17. stol. ji zde postavila Marie Barbora z Pöttin-

gu. Pöttingové v osmiboké stavbě postavené do tvaru 
 lucerny umístili svou rodinnou hrobku. 

Vydejte se naučnou stezkou Tisí skála  
a nechte se pohltit specifickou náladou to-
hoto místa. Převážná část cesty je vedena 
po žluté turistické značce a začíná i končí 
nedaleko obce Bratčice. Zlatý hřeb pro-
cházky, kterým je samotný výstup na Tisí 
skálu, je okořeněn špetkou adrenalinu.  
No tak, polezte!
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Zastupitelstvo obce Starkoč se rozhodlo zrekonstruovat dlouho-
době nevyužívané prostory v budově bývalé školy do podoby šesti 
obecních bytů. Starkoč se k jejich vybudování rozhodla na základě 
dlouhodobé poptávky ze strany svých občanů, ale i přespolních, 
po cenově dostupných bytech přímo v  obci. Rozšíří tak nabídku  
a kvalitu obecní infrastruktury a současně se tímto způsobem sna-
ží bránit vylidňování obce.

Podmínky pro bydlení v  obecních bytech byly stanoveny pře-
dem. Nárok na přidělení bytu mají zájemci po vyplnění žádosti, obec 
se ale rozhodla upřednostňovat mladé rodiny s dětmi a zvýhodnit 
například občany v životní nouzi, sociálně slabé rodiny, občany ži-
jící v nevyhovujících podmínkách nebo ty, kteří si nemohou zajistit 
vlastní plnohodnotné bydlení. Měsíční nájemné bylo stanoveno pod-
le velikosti podlahové plochy bytu, a to ve výši 70 Kč/m2.

Přízemí budovy bývalé školy bylo zrekonstruováno již minulý 
rok z obecních prostředků a nabídlo tři byty o velikosti 3+kk, 2+kk 
a 1+kk s celkovou kapacitou 7–8 osob. Díky dotačnímu programu 
Ministerstva financí se podařila i II. etapa rekonstrukce objektu, 
při níž vznikly další tři byty stejných dispozic jako v přízemí. V tuto 
chvíli je již všech šest bytů hotových a obsazených. Zájem byl veli-
ký, a tak se při výběru nových nájemníků muselo dokonce i losovat. 
Finální kolaudace proběhla 2. července 2021.

Dne 15. září 2021 uplyne 1100 let od zavraždění kněž-
ny Ludmily, nejstarší české světice, zemské patronky  
a zakladatelky přemyslovské dynastie.

O jejím životě vypráví řada legend, které se ve svých údajích 
často rozcházejí. Víme, že se narodila někdy v  roce 860, snad  
v Mělníce, jako dcera pohanského knížete Slavibora. Coby pat-
náctiletá byla provdána za knížete Bořivoje, prvního historicky 
doloženého panovníka z rodu Přemyslovců. Z rukou moravské-
ho kněze, snad samotného arcibiskupa Metoděje, přijala spolu 
se svým manželem křest. Tím byly položeny základy christiani-
zace našeho území, což nepochybně vedlo k upevnění českého 
státu pod vládou Přemyslovců, třebaže tito uznávali až do roku 
894, kdy zemřel kníže Svatopluk, svrchovanost Velkomoravské 
říše.

Legendy uvádějí, že Bořivoj zemřel ve věku 36 let někdy 
v roce 889 nebo 890. Ludmila tak poměrně brzy ovdověla. Bě-
hem čtrnácti let však svému manželovi stihla porodit šest dětí. 
Po Bořivojově smrti se české země staly de facto součástí Vel-
ké Moravy. Když velkomoravský kníže Svatopluk zemřel, někdy 
v  roce 895 se ujímá vlády je j í  nejstarší syn Spytihněv, po 
jeho smrti je do čela českého státu postaven nejmladší Vrati-
slav. Ten umírá roku 921. 

Rozhodnutím sněmu byla vláda v zemi rozdělena mezi Lud-
milu a její snachu Drahomíru, Vratislavovu manželku a matku 
Ludmiliných vnuků, Václava a Boleslava. Vzájemné soupeření 
obou žen ukončila ještě téhož roku Drahomíra, která vyslala 
na Tetín, kam Ludmila z Prahy odešla, své družiníky Gommona  
a Tunnu. Ti na hradiště pronikli a Ludmilu zavraždili. Drahomíra 
pak nechala Ludmilin dům přestavět na kostel zasvěcený sva-
tému Michalu. Když se v roce 923 nebo 924 ujal vlády Václav, 
byly Ludmiliny ostatky přeneseny do kláštera sv. Jiří. Kněžna 
byla prohlášena za svatou a klášter se stal centrem jejího kultu. 

Svatá Ludmila byla od počátku vnímána jako patronka uči-
telů a vychovatelů, školy nesoucí její jméno najdeme i na ame-
rickém nebo australském kontinentu. V době panování Karla IV. 
se stala patronkou vinařů. Často bývá zobrazována společně 
se svatým Václavem. Jejím atributem je šál (závoj), kterým byla 

údajně uškrcena. Sochu této české světice 
můžete spatřit například v  kutnohorském 
chrámu svaté Barbory nebo před tamní je-
zuitskou kolejí. Pro mělnický kostel ji v roce 
1914 ztvárnil čáslavský sochař Jaromír 
Čermák. K  nejznámějším vyobrazením 
patří dílo Mistra Theodorika nacházející se 
v karlštejnské kapli svatého Kříže.

Profesor Petr Sommer, přední odborník 
na počátky českého státu, připravil pro Mu-
zejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská 
v tomto roce o svaté Ludmile přednášku, jejíž 
záznam najdete na YouTube kanále muzej-
ního spolku. V muzejní knihovně se nachází 
nejznámější monografie o této významné 
postavě českých dějin z pera dr. Nadi Profan-
tové Kněžna Ludmila. Objednána je i nejno-
vější publikace Svatá Ludmila: Žena na roz-
hraní věků, která prezentuje studie předních 
českých odborníků působících v  různých 
oblastech výzkumu a je tak výjimečná svým 
interdisciplinárním přístupem. K  vydání ji 
připravili Jan Mařík, Martin Musílek a Petr 
Sommer.

Jan Jiskra, starosta obce Starkoč

OD ÚMRTÍ SV. LUDMILY UBĚHLO 1100 LET

sv. Ludmila před jezuitskou kolejí 
v Kutné Hoře, dílo F. Bauguta

Ve Starkoči mají nové bytové  
jednotky v budově bývalé školy

SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA ZÁŘÍ 2021

1/ 4. 9. sobota KOLEM KAČINY 
trasa: Hlízov, Kačina, Nové Dvory /oběd/,  
Kutná Hora 
odjezd: Čáslav 7.57 /os.vlak/ návrat: 15.06  
vedoucí: Zdeňka Matysová

2/ 11. 9. sobota KÁCOVSKÝ OKRUH 
trasa: Kácov, Chobotský mlýn, Polipsy,  
Koutský mlýn, Račíněves, zastávka Kácov 
odjezd: Čáslav 7.07/Světlá n. S./ návrat: 16.49 
vedoucí: Zdena Šrámková 

3/ 18. 9. sobota VELKÁ, MALÁ AMERIKA 
trasa: Karlštejn, Dub sedmi bratří,  
V. a M. Amerika, Srbsko 
odjezd: Čáslav 7.51 návrat: 16.03, 19.06
vedoucí: Matysová, Šrámková

4/ 25. 9. sobota KLOBÁSA FEST  
ŽLEBSKÉ CHVÁLOVICE 
trasa: Závratec, Žl. Chvalovice, Ronov n. D.  
odjezd: Čáslav 9.13 návrat: 14.44 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

12 km

10 km

13 km

10 km
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Historie čáslavského četnictva
Královské město Čáslav mělo ve svém vedení 

úředníky zodpovídající za chod města – purk-
mistra a voleného rychtáře. Ten měl ve své 
jurisdikci fortnýře, biřice, ponocné, městskou 
stráž a metodicky vedl „osobu nečistou“ – 
kata, který „ordinoval“ v  městské šatlavě. Po 
roce 1783 vzniká městská policie, respektive 
policie města Čáslav, která řeší trestnou čin-
nost apod. v katastru obce.

V  roce 1851 přichází do města četnictvo, 
na základě císařského dekretu č. 272/1849 Sb.  
a org. statutu č. 19/1850 Sb. s dislokací na Náměs-
tí (Jana Žižky z Trocnova), radnice čp. 197, o síle 30–35 
mužů a cca 20 koní. Roku 1870 se stěhuje (již bez koní) 
do ul. Kutnohorská č. 15. Odtud roku 1882 putuje zpět na Ná-
městí č. 73. Jelikož stěhování je v  našem zeměpisném pásmu 
národním sportem, sbalili si roku 1890 četníci svých „pět šavlí“  
a šli o dům, spíše o pár ulic dále, tentokráte do budovy soudní na 
Husově třídě čp. 329, odkud se stěhují 31. 3. 1933. Od 1. 4. 1933 
mají stanici v ul. Pražská čp. 297/15, kde pobudou rok, a 25. 6. 
1934 se stěhují do budovy okresního úřadu – Náměstí čp. 75. 

Ve městě sídlil jak soudní, tak politický okres. Obvod ČS 
Čáslav měřil 71,5 km2 s nejvzdálenějším dohlédacím objektem 
Horní Dubina – Hájenka 10 km. Toto vše bylo nutné zvládnout  
v pěti mužích. V obvodu žilo cca 16 000 obyvatel ve 13 obcích,  
24 osadách, samotách a ostatních objektech. 

V  Čáslavi fungovala dle četnických záznamů veřejná 
všeobecná nemocnice, s odděleními chirurgickým, gynekologic-
kým a pro plicně choré. Je zde dislokován pěší pluk 21 maršála 
Focha a dvě roty telegrafního praporu. Dále si četnictvo vedlo zá-
znamy o průmyslu, kdy největší je továrna Kosmos – majitel Pick, 
k dispozici dvě parní pily atd. Z politických stran jsou nejsilnější 
národně socialistická s  republikánskou, lidová, živnostensko-
-středostavovská, národně demokratická, sociálně demokratická 
a nejslabší komunistická. Toto vše uvádí četnické záznamy. 

Z obchůzkových obvodů jsem vybral následující:
I. Třebešice, Pucheř, Hájek, Úmonín, Souňov, Třebonín, Lomec,  
Horní Dubina. 
II. Krchleby, Hraběšín, Štrampouch, Drobovice, Filipov, 
Markovice, Skovice.
III. Horní Bučice, Vlačice, Druhanice, Chotusice, Vrabcov, Lo-

chy, Kalabousek
Obchůzky měřily 5–40 km, časově 5–16 hodin s odpočinkem 

o délce přibližně tři hodiny, vše pěšky.
Jaká trestná činnost čáslavské četníky trápila? Jelikož byla ve 

městě okresní nemocnice, veškerá úmrtí šla za nimi. Dále samo-
zřejmě krádeže, podvody, defraudace, živnostenské přestupky 
atd. Zvláštní kapitolou jsou „andělíčkářky“ – porodní báby, kte-
ré byly v  hledáčku všech četníků a čelily tvrdým sankcím. 
V rámci dopravních přestupků řešili četníci jízdu na neosvět-
leném kole, ponechání povozu bez dozoru před hostincem, 
vypouštění močůvky do „škarpy“ či jiné nešvary. Všechno 
hlásili okresnímu úřadu v Čáslavi, který stálé přestupce po-
sílal do pracovního tábora, a pokud ani to nepomohlo, tak o 
pár ulic dál k okresnímu soudu, kde ve dvoře stála hlídaná 
budova s efektními mřížemi. 

Problémy dělaly i potulné tlupy, byť měly vstup do města 
zakázán. Podobně mohl četník rozhodnout o podomních 
prodejcích.

V  říjnu 1918 se četníci podílí na zabezpečení kli-
du a pořádku, když pomáhají odstraňovat říšské znaky.  

Již 31. 10. 1918 zatkli na rozkaz Národní-
ho výboru velitele vojenské posádky  

mjr. Gräbnera, který chtěl povolat ma-
ďarské vojsko z Kutné Hory na potla-
čení oslav a tím rušit klidný vývoj 
situace. 

Četníci dohlíželi na policejně 
zdravotní nařízení při epidemii 
slintavky a kulhavky, která vypukla 
10. 7. 1938 v celém obvodu, a za-

pojili se do bezpečnostních opat-
řeních v období září–říjen. Po 15. 3. 

1939 dostávají úkoly již od německé 
správy. Akcí gestapa se čáslavští četníci 

nezúčastňují, vedou pouze evidenci zadrže-
ných, protože většinu předvádí gestapo nejprve 

na četnickou stanici k ověření totožnosti. 
I když byla proti četníkům vedena restriktivní opatření, většina 

z nich se zapojila do odboje, což se projevilo v květnu 1945. Ve 
štábu odboje byl velitel stanice a zároveň zástupce velitele okre-
su vrch. strážm. Jaroslav Matoušek, který se  škpt. v.v. Janem 
Hackerem vedl jednání s velitelstvím maďarské divize dislokova-
né v okolí Čáslavi o vyzbrojení čs. četnictva, vojska a policie. Čet-
nické stanice jsou informovány o úkrytech zbraní, které byly tajně 
dodány na stanice Vrdy a Žleby. Velitel stanice Golčův Jeníkov 
si měl vyzvednout zbraně v obci Potěhy u npor. Sörösiho, velite-
le tamního útvaru maďarské armády. Dne 5. 5. 1945 se četníci 
v Čáslavi podílí na odzbrojení „reichsgendarm“, spolu jednotkou 
tzv. Einsatzkommand. Ještě v dopoledních hodinách téhož dne 
rozhodl polní soud o zastřelení devíti vojenských zběhů. Exekuce 
je vykonána v „Břízkách“ při cestě do Potěh. 

Obrana Čáslavi je organizována s jasnými rozkazy – ostřelovat 
ustupující německé jednotky a nepustit je do města. Tento rozkaz 
byl splněn. Por. Antonín Smolík, vrch. strážm. Jaroslav Matoušek 
a zástupci vojenské sekce NV domluví klid zbraní s německým 
velitelem čáslavské posádky výměnou za nerušený odchod. Slib 
je splněn a vojenská kolona 8. 5. 1945 opouští město po trase Le-
deč nad Sázavou, Chýnov, Tábor, Milevsko, Písek-Podolský most 
(demarkační čára) do americké zóny. Rudá armáda dle hlášení 
četníků vstoupila do města 9. 5. 1945 v 8:15. Od této chvíle udr-
žují četníci klid a pořádek v obvodu jako jediná uznávaná bezpeč-
nostní složka. 

Organizují úklid techniky a věcí zanechaných Němci při útěku, 
zabavují zbraně atp. Zatýkají kolaboranty, konfidenty, udavače  
a osoby spolupracující. Mezitím je lustrována jejich činnost za 
protektorátu a na základě kladné prověrky jsou 1. 7. 1945 převzati 
do řad SNB. 

Mgr. Aleš Christ, Muzeum Policie ČR
čáslavský rodák

nám. Jana Žižky z Trocnova
25. 9. 2021 od 10:00 do 19:00 h
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ZÁHADY ČÁSLAVSKÉHO PODZEMÍ
Pod mnoha českými městy se nacházejí podzemní prostory  
a ani Čáslav není v  tomto směru výjimkou. Jedná se o téma, 
kterým už se zabývalo několik odborníků, celá řada otázek 
přesto zůstává nezodpovězená. Ale co přesně už víme? Kde 
všude se jednotlivé chodby nacházejí? Je mezi nimi i nějaká 
obzvlášť záhadná? O tom všem jsme si povídali s dvojicí „nad-
šenců“ do dané problematiky, radním a archeologem Filipem 
Velímským a místostarostou města Martinem Horským. Pře-
devším na základě informací od prvně jmenovaného vznikl  
i následující článek.

V případě Čáslavi mají podzemní prostory nejčastěji po-
dobu sklepů či lochů pod zástavbou městských domů. 
Doplňují je různé vstupy, schodiště, propojovací chodby, 

odvodňovací kanály či odvětrávací komíny. Tyto sklepy, zakláda-
né obvykle už v první fázi výstavby města, tedy ve druhé polovině 
13. století a v navazujícím 14. století, mohou být tvořeny jak jed-
noduchými solitérními prostorami, tak i větším počtem suterén-
ních místností, rozprostřených na několika etážích – patrech.
„V  případě Čáslavi jsou svrchní patra sklepů obvykle vykopána
a následně vyzděna, zatímco nižší patra jsou tesána hornickým
způsobem přímo do pod-
loží a jsou v  současnosti 
velmi často nepřístupná 
(zatopená). Řada skle-
pů byla také v  minulosti 
z  různých důvodů zazdě-
na nebo zasypána a s od-
stupem let se tak o jejich 
přesné pozici a rozsahu 
již neví,“ popsal Velímský.

Souvislost s pivem

Obyvatelům města 
sklepy sloužily zejména 
jako skladovací prostory, 
občas ale našly využití 
také jako zázemí pro řemeslnou výrobu, i v Čáslavi populární vaře-
ní piva, ubytování čeledi atp. Často také zajišťovaly majiteli přístup 
k  privátnímu vodnímu zdroji, buď ke studním napájeným spodní 
vodou, nebo sběrným jímkám a cisternám zadržujícím stékající 
vodu dešťovou.

Kromě sklepů se v  čáslavském podzemí můžeme setkat 
také s pozůstatky starých podzemních systémů odvodňovacích  
a kanalizačních stok, které nejčastěji vedou směrem ke hradeb-
nímu pásu a následně ven z  města (ústily do Podměstského 
rybníka nebo hradebního příkopu). A písemnými prameny máme 
doloženo, že i na území města proběhly pokusy o hornický prů-
zkum a těžbu, patrně ale bez většího úspěchu. „Další specifickou 
kategorií suterénních prostor pak jsou hrobky a krypty v kostele 
sv. Petra a Pavla a v dalších zdejších sakrálních stavbách nebo 
v období druhé světové války a po ní budované protiletadlové kry-
ty a kryty civilní obrany,“ připomněl Velímský.

Role Včely Čáslavské

Obecně nadále platí, že historické podzemí Čáslavi nebylo ni-
kdy kompletně prozkoumáno, a neexistuje proto ani jeho celkový 
plán. První četnější poznámky k výskytu podzemních prostor pod 
městem si ve druhé polovině 19. století zapisoval zdejší známý  

muzejník a archeolog Kliment Čermák. Řadou údajů z  písem-
ných pramenů pak přispěl historik August Sedláček. Na jejich 
aktivitu navázal v 50. letech 20. století stavební historik Dobro-
slav Líbal a po něm i další památkáři provádějící na území města 
stavebně-historický průzkum v 70. a 80. letech. Po roce 1989 se 
významnou měrou o průzkum čáslavského podzemí zasloužila 
pracovní skupina Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čás-
lavská pod vedením Jiřího Starého, které se podařilo zmapovat  
i řadu do té doby neznámých prostor. 

„Rozsáhlé čáslavské báňské podnikání dodalo peníze a kvali-
fikované pracovníky, čilý obchod (…) vytvářel požadavky na skla-
dovací prostory. Protože středověké parcely byly velice malé, ne-
zbývalo nic jiného než se orientovat na podzemí. Také pro účely 
obranné byly bezesporu podzemní prostory velmi důležité,“ napsal 
k tématu Jiří Starý v roce 1995. Zároveň apeloval na to, aby se té-
matu věnovala i v budoucnu zvýšená pozornost. Vedlo ho k tomu 
mimo jiné přesvědčení, že stav podzemních prostor ovlivňuje po-
vrch dnešních komunikací.

Celkový rozsah podzemních prostor ani délku chodeb vedou-
cích pod městem nelze v současnosti přesně stanovit. V minulosti 
byly pod městem prozkoumány úseky v  řádech několika desítek 

metrů, takže v  celkovém 
součtu se určitě jednalo  
o nezanedbatelné prosto-
ry s poměrně velkou hus-
totou.

Na vlastní kůži

Místostarosta Martin 
Horský se nedávno roz-
hodl do tématu doslova 
ponořit a jeden ze zato-
pených sklepů prozkou-
mat na vlastní kůži. Aniž 
by přesně tušil, co ho na 
místě čeká, domluvil se 
s  majitelem domu, pod 

kterým se místo nachází, a prostě to zkusil. „Byl jsem navázán na 
lano a přátelé mě jistili ‚ze souše‘. Ponor byl na mou zodpovědnost. 
Dobrodružná dušička ve mně měla radost, na rozdíl od pana sta-
rosty, který mě nejprve nechtěl z bezpečnostních důvodů pustit,“ 
vzpomíná s úsměvem.

Výsledek trval pouze několik minut a přinesl spíše zklamání.  
„V zatopené místnosti byly tři niky a v  jedné z nich jsem si všiml  
otvoru, který ústí do chodby. Musel jsem se vynořit a vyměnit vel-
kou kyslíkovou láhev za malou ruční. Ta mi po opětovném ponoru 
vyklouzla z ruky, ale všechno dobře dopadlo. Jenže do chodby jsem 
se nevešel, a tak zůstala neprozkoumána,“ vylíčil průběh akce.

Poklad na závěr

A má tedy Čáslav nějakou svou „tajnou“ chodbu? Podle Fi-
lipa Velímského k  ní má nejblíž zřejmě štola vyražená do svahu 
čáslavského Hrádku, kterou odkryl zmíněný Kliment Čermák.  
„V tomto případě skutečně nemůžeme vyloučit variantu, že moh-
la představovat skrytou únikovou cestu z areálu hradu v době ne-
bezpečí,“ uvedl radní a připomněl, že Čáslav se může pochlubit  
i „objevem“ v podobě zakopaného pokladu. Roku 1545 totiž jistý 
Vavřinec Tiňtěra obvinil jistého Jana Hlumu, že se mu v době, kdy 
byl nemocný, vloupal do sklepa a vykopal a ukradl 200 kop grošů.

Evidence podzemních prostor (sklepů, chodeb, studní) na ploše náměstí 
[ze starších plánů a mapových podkladů NPÚ ÚOPSČ, MMaK Čáslav, 
 ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. sestavil Mgr. Velímský Filip Ph.D.] 

IM

Život ve městě
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JN

Od  1.  8.  2021 nastoupil  do farnosti  v Čá-
slavi  nový kněz Dmytro Romanovský,  kte-
rý  nahradil  duchovního správce Zdeňka 
Skalického. Nového faráře  jsme  navštívili  
a příjemně si s ním popovídali. 

Pane faráři, kudy vedla vaše cesta sem 
do Čáslavi? 

No, byla to velmi dlouhá cesta. Začala už 
na Ukrajině, kde jsem se narodil. V sedmi le-
tech jsem se s rodinou přestěhoval do Libice 
nad Cidlinou  a zde  prožil zbytek svého dět-
ství. Jako farář jsem působil čtyři roky v Kut-
né Hoře, kde bylo mé první působiště. Tady 
v Čáslavi jde o mé první samostatné místo. 

Jak se vám ve městě líbí? 
Velmi. Když projdeme náměstím, je vi-

dět, že  Čáslav  žije. Otevřené obchody, lidé 
na trzích, bohatý kulturní život. Je tu sku-
tečně krásně, cítím se tu dobře a pevně dou-
fám, že to tak zůstane.

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste si 
řekl, že se stanete knězem?

Víte, já jsem chtěl být knězem už od pěti 
let. Podepsal se na mně vliv především mých 
prarodičů, rodičů, a mým velkým vzorem byl 
hlavně od dětství kněz u nás ve městě na 
Ukrajině. Pro mě byly víra a prostředí kostela 
tak samozřejmé, že jsem se poměrně dost 
modlil i v partě mezi svými kamarády. Vzpo-
mínám si, že jsem je tím poměrně hodně 
obtěžoval. No a byť jsem si prošel divokým 
obdobím puberty, touha stát se farářem mě 
nikdy neopustila.

Vysvěcení na kněze je možné nejdříve 
ve 25 letech. Vám je 30 let. Jste tedy mla-
dým knězem, máte ambice duchovně oslo-
vovat a přibližovat víru mladším lidem?

V žádném případě nechci být jed-
nostranně zaměřeným  knězem. Chci tu 
být pro všechny věkové skupiny. Jsem ote-
vřen  každému,  kdo se ve městě nachází. 
Ale ano, uvědomuji si, že vzhledem k mému 
věku bych mohl být mladým blíže, lépe jim 
naslouchat a něco jim nabídnout. Mládež je 
v popředí mého působení.

Plánujete v tomto směru využívat i so-
ciální sítě, třeba Facebook nebo Instagram?

Kdo mě zná z Kutné Hory, ví, že jsem je-
den čas vedl facebookový profil, kde jsem měl 
poměrně širokou škálu kontaktů a hodně pří-
spěvků. V únoru letošního roku jsem ale z to-
hoto proudu musel vystoupit. Vnímám to jako 
svoji slabost, protože sociální sítě jsou mís-
tem, kde by církev měla působit. Nachází se 
zde velké spektrum lidí, kteří hledají odpovědi. 
Ale rozmrzela  mě  nezdravost prostředí, kde 
jsou často pod rouškou anonymity rozvázány 
přirozené lidské vztahy. 

Ptám se na to, protože v kostele vídáme 
převážně starší ročníky. Uvažuji tedy nad 
tím, koho zde budeme potkávat, až součas-
ná generace věřících odejde.

Podobnou otázku si naši předci klad-
li před  50 lety, před 100 lety i 200 lety. 
Tady opravdu hovoříme o nadpřirozené 
rovině.  Víra  a otevření se transcendent-
nu,  tedy přesahu  smyslové skutečnosti, je 
stálým tajemstvím. Dotek Boha tady bude 
pořád, proto se prázdných kostelů nebojím. 
Strach mám možná z toho, abych k možné-
mu vyprazdňování kostelů nepřispěl já sám 
svým počínáním. Jako farář vynaložím veš-
keré své úsilí, aby se tak nestalo.

Stát se farářem musí být velký závazek. 
Jaký je v současnosti obecný zájem o vyko-
návání kněžské funkce?

Víte, je to jako ve svazku manželském. 
V partnerství na hromádce jsme schopni žít 
všichni. Je to nezávazné, kdykoliv můžeme 
odejít. Ale když dáme tomu druhému veřej-
ný slib a nabídneme mu tím nějakou jistotu, 
tak je to už o něco vyšší level. Stejné je to se 
závazkem stát se farářem. Církev v součas-
nosti pociťuje velmi citelný propad v počtu 
kněží. Já dnes působím jako čáslavský farář, 
kaplan pro mládež kutnohorsko-poděbrad-
ského vikariátu a jako pracovník Diecézního 
soudu v Hradci Králové. Takže to, co kdysi 
dělali tři lidé, dnes musí dělat jeden. A my 
jako kněží bychom si měli klást otázku, zda 
pro mladé lidi děláme toto povolání přitaž-
livým, jestli nepůsobíme jako zamrzlí strej-
cové, kteří svým chováním mládež odrazují. 

Na YouTube figuruje duo mladých fará-
řů  Pastoral  Brothers, kteří divákům přibli-
žují víru poněkud uvolněnějším způsobem. 
Mohla by toto být cesta k oslovení mládeže 
a zatraktivnění kněžského poslání? 

Myšlenku  Pastoral  Brothers  jsem zpo-
čátku sledoval, líbilo se mi to a celkově 
musím říct, že cokoliv člověka nasměruje 
k přemýšlení a vykonávání dobra, je skvělé. 
Tato dvojice ale postupem času podle mého 
názoru začala posouvat hranice dál a dál  
a mě to přestalo bavit. 

Jak by podle vás měla vypadat ideální 
farnost? 

Měla by především fungovat spoluprá-
ce s městem a se spoluobčany. Od toho 
se odvíjí například otevřenost kostela, kte-
rý by měl být otevřen pro každého, kdo se 
chce zastavit. Jelikož z kulturně historické-
ho bohatství máme co nabídnout, je třeba 
se o to podělit. Farnost by měla být vedena 
tak, aby bylo jasné, že věřící katolíci nejsou 
žádní extra lidi, ale obyčejní sousedé, které 
potkáváme v obchodě nebo na kulturních 
událostech.

Plánujete také nějaké speciální akce, 
kromě klasických bohoslužeb? 

Určitě, ale nejprve se musím sejít s pas-
torační  radou,  a především se blíže sezná-
mit se zdejší atmosférou. Nechci se pouštět 
do větších akcí na samotném začátku své-
ho působení, když nevím, o co by byl mezi 
lidmi zájem. 

Jak se připravujete na nedělní kázání?
Příprava na nedělní kázání je velké 

dobrodružství. V pondělí si připravím  
a přečtu texty. Snažím se o nich přemýš-
let a v průběhu týdne si je ještě alespoň 
dvakrát přečíst. Je důležité být vnímavý  
k situacím, které zažiji, protože mohou vy-
tvořit celek k nedělní promluvě. Potom při-
jde sobota, kdy si člověk myslí, že něco má,  
a nakonec zjistí, že nemá nic. Tam se utváří 
to hutné a stává se, že ještě v neděli ráno 
vše dostane úplně jinou podobu. Ale s ob-
libou říkám hlášku své kamarádky:  „Je to 
na Duchu svatém. Ostatně je v jeho zájmu, 
aby to dobře dopadlo.“ (smích)

Jaké jsou vaše koníčky? 
Mou oblibou je turistika, takže třeba 

dvacetikilometrová procházka  pro mě není 
problém, chodím na squash, a jelikož jsem 
do  18  let hrál fotbal, není mi cizí ani tento 
sport. Ale rád také jen tak spočinu, otevřu   
s kamarády lahev něčeho dobrého a jen 
tak spolu pohovoříme a pobudeme spolu. 

Když máte rád fotbal,  nedá mi neze-
ptat se: Sparta, nebo Slavie? 

No, nevím,  jestli odhalit karty hned ze-
začátku, ale tak dobře. Mé srdce je sparťan-
ské. (smích) 

Chtěl byste čtenářům něco sdělit závě-
rem? 

Ano, chtěl bych ještě říct, že fara není 
strašidelný hrad a že je otevřená pro ka-
ždého, kdo sem chce s dobrou vůlí přijít. 
Farář tu není pouze pro katolíky, ale pro ka-
ždého, kdo hledá  cestu životem, potřebu-
je  povzbudit nebo jen tak s někým pobýt.  
Všichni jste srdečně zváni. 

Novým farářem je  
dmytro romanovský
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IMOsobnosti Čáslavska
Vladislava Kuřátková 2. 9. 2021 – 65. narozeniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Mach 4. 9. 2021 – 115 let od narození 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jindřich Prucha 29. 9. 2021 – 135 let od narození

Ze vzpomínek JUDr. Jaroslava Kvačka
Ve fondech čáslavského muzea je uchováván rukopis JUDr. Ja-

roslava Kvačka, rodáka z Podmok, nazvaný prostě Vzpomínání. Je 
rekapitulací jeho zajímavého a vzrušujícího života – vždyť se na-
rodil v roce 1904 a tyto vzpomínky sepsal v 88 letech v roce 1992! 

První světovou válku prožil jako student Biskupského gymná-
zia v Hradci Králové, kde v průvodu vítal zrod samostatného Čes-
koslovenska a následujícího roku byl i svědkem návštěvy Tomáše 
Garrigua Masaryka. Kolem něj umírali lidé při epidemii španělské 
chřipky na konci války. Vyšší gymnázium již absolvoval v Čáslavi, 
kde četl v originále Sofokla a při pravidelných pátečních návště-
vách svého vzdáleného strýce se seznámil s  Lolou Skrbkovou, 
pozdější známou herečkou. Následovala studia na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy, která dokončil v roce 1927. První právnic-
kou praxi získal u Krajského soudu v Českých Budějovicích, kde 
také potkal svou budoucí manželku Marii. 

Mezi jeho další působiště patřily Český Krumlov, Kutná Hora 
nebo Jindřichův Hradec. Po složení advokátní zkoušky si v  roce 
1934 otevřel samostatnou advokátní kancelář v  Čáslavi. Zde se 
zapojil i do Sokola a stal předsedou Okresní péče o mládež. Na 
konci okupace v květnu 1945 byl zvolen předsedou Okresního ná-
rodního výboru. Tuto funkci zastával až do roku 1948. 

Následujícího roku odešel do Zlína, kde přijal nabídku Národ-
ní správy firmy Baťa na místo ředitele mezinárodního oddělení  
a zahraničních afilací. V této funkci podnikl řadu zahraničních cest. 
Od roku 1952 pracoval v  diplomacii a podílel se na vybudování 
československého zahraničního zastoupení v  Indonésii. Společ-
ně s  manželkou však špatně snášeli tamní klima, a proto podal 
žádost o odvolání. V roce 1955 se stal vyslancem v Turecku. Za 
vrchol své kariéry považoval funkci tituláře v Addis Abebě, do které 
nastoupil v roce 1963. Zde strávil pět let, během kterých se osobně 
setkal s  řadou významných osobností světové politiky, například 
s francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem, poradcem 
amerického prezidenta Robertem Kennedym nebo jugoslávským 
prezidentem Josipem Brozem Titem. 

Do Československa se vrátil v  srpnu 1968 a stal se přímým 
svědkem sovětské okupace. Následujícího roku odešel do penze  
a zapojil se do práce Československého mírového výboru jako 
předseda Pražské mírové rady. Závěr života prožil v Praze. 

Bohužel se nám nepodařilo zjistit, kdy zemřel. Pokud se mezi 
čtenáři Čáslavských novin najde někdo, kdo dr. Kvačka znal a po-
mohl by nám tento údaj doplnit, budeme rádi.

Drahomíra Nováková 

Půlkulaté, 65. narozeniny oslaví 2. září čáslavská rodačka  
a uznávaná výtvarnice a malířka Vladislava Kuřátková. V roce 1975 
vychodila zdejší gymnázium, ale tím její studia neskončila. Absolvo-
vala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, přesněji ne úpl-
ně obvyklý obor monumentální malba. Můžeme-li věřit dostupným 
pramenům, už tehdy ji to umělecky táhlo k subjektivnímu chápání 
reality. Nevyjadřuje se pouze pomocí malířského náčiní (tuš, akryl, 
plátno, papír), obdivuhodná jsou také její architektonická díla. Patří 
mezi ně třeba Dům služeb v Kolíně nebo svatební síň v jejích domov-
ských Horních Počernicích.

J. Prucha (Autoportrét, Rozkvetlý štěp)
Sbírkový fond Městského muzea a knihovny Čáslav

Rodák z Jilemnice a tou dobou už výrazný hudební skladatel  
a pedagog Stanislav Mach se i s manželkou přestěhoval do Čáslavi 
poté, co Němci koncem 30. let zabrali české pohraničí. I tady se 
uchytil ve stejném oboru, učil na hudební škole a dál se věnoval 
umělecké činnosti. Zavedl ve městě pravidelné koncerty známé 
jako Čáslavské hudební středy a založil slavný festival Dusíkova 
Čáslav. Život mu zkomplikoval nástup normalizačních pořádků, ale 
činný zůstal v rámci ztížených možností i nadále. Zemřel ve svých 
69 letech, když se na Štědrý den roku 1975 on i jeho žena nešťast-
nou náhodou otrávili doma svítiplynem unikajícím z trouby.

Osud slavného uherskohradišťského rodáka se s  Čáslaví pro- 
tnul v  jeho osmi letech. V  roce 1894 sem totiž byl převelen jeho 
otec, povoláním četník. Jindřich Prucha v Čáslavi vyrůstal i studoval. 
Profesorům na gymnáziu neušel mladíkův výtvarný talent, ale jeho 
cílem bylo stanout za katedrou v  pozici učitele. Tomu odpovídalo 
také jeho zaměření na vysoké škole. Múzy jej přesto neopustily  
a historie si jej pamatuje především coby malíře, který exceloval jako 
krajinář i portrétista, reprezentant různých uměleckých směrů. Do dě-
jin našeho umění se zapsal navzdory tomu, že padl v první světové 
válce ještě před svými 28. narozeninami.
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Čáslavské slavnosti nejsou pouze o dobré 
hudbě a kvalitním jídle. Velkou pozornost 
pořadatelé věnují také doprovodnému 
programu. V  tom letošním nebude chybět 
prohlídka vyhlídkové věže kostela sv. Pet-
ra a Pavla, tradiční jarmark, farmářský trh, 
speciální program pro děti poblíž informač-
ního centra, přehlídka auto-moto veteránů 
z Přelouče, venkovní expozice k 600. výro-
čí Čáslavského sněmu nebo unikátní street 
art festival, který představujeme níže. 

Street art festival Město=Galerie
v Čáslavi odstartuje už 15. 9.

Prvním počinem, který vedl k založení 
streetartového festivalu, byla malba za-
nedbaného podchodu na nádraží v Kutné 
Hoře v roce 2012. Jasnější obrysy festiva-
lu se však začaly malovat až o pět let poz-
ději, kdy se situace opakovala. Tentokrát 
ale už v daleko kvalitnější rovině. Práce 
se chopili profesionálové Lukáš Kladív-
ko a Jakub Štark. Následně vznikla užší 
spolupráce s tehdejším starostou Kutné 
Hory Bc. Martinem Starým, která v roce 
2017 vyústila v založení street art festivalu  
s názvem Město=Galerie. V letošním roce 
se koná v Lysé nad Labem, Nymburce, Po-
děbradech, Kutné Hoře a také v Čáslavi. 
Před zraky diváků tak bude ve dnech od 
15. do 19. září oživena podoba jednoho 
oplocení objektu blízko železniční trati  
a jedna stěna budovy v ulici R. Těsnohlíd-
ka. Více v rozhovoru s jedním z organizáto-
rů Jakubem Jandorou.

Kolik zdí a budov v současnos-
ti zdobí graffiti malby vytvořené  
pod záštitou street art festivalu Měs-
to=Galerie?

Za ty roky jsme pomalovali okolo dva-
ceti různých stěn a lokalit včetně jedné 
trvalé sochy, a to nepočítáme instalace 
do prostoru, jako jsou třeba dočasná díla 
v Kutné Hoře. Mluvím o tvorbě Jana Zdvo-
řáka před průmyslovkou nebo Andreje Né-
metha Endreho na Lorci.

Který objekt vám dal nejvíce zabrat?

Nejvíce práce nám dal minulý rok bývalý 
Ústav nerostných surovin v Kutné Hoře. Asi 
30 metrů vysoká budova byla opravdu výzva. 
Autor malby Lukáš Kladívko musel vybrat  
z řady návrhů ten nejvhodnější, aby se dal na-
malovat v časovém limitu, protože jsme měli 
na konkrétní časový úsek objednanou ploši-
nu pro výškové práce. Její pronájem je doce-
la nákladná záležitost, takže jsme vše museli 
stihnout během čtyřdenního maratonu. Byla 
to práce v létě na přímých slunečních paprs-
cích, což bylo leckdy dost náročné, takže se 

pracovalo i v  noci. Spotřebovalo se okolo  
150 plechovek barvy. 

Jak často se během street art fes-
tivalu setkáváte s  tím, že vás někdo 
označí za vandaly? Volají na vás lidé 
policii? 

Reakce lidí jsou kupodivu spíše pozitiv-
ní, ale občas se najde někdo, komu se to 
nelíbí, což je normální. Nemůže se to líbit 
každému.  Co se týče policistů, tak ti jsou 
díky spolupráci s městy informovaní. Ob-
čas přijedou, zkontrolují a jedou dále. 

„Byl jsem striktně proti čmárání 
na zeď, ale tohle se mi vlastně líbí.“ 
Slýcháte podobné věty od kolemjdou-
cích často? Musí to pro vás být krásný 
pocit.

Vzhledem k bohatým zkušenostem 
je toto již roky běžná reakce. Umění často 
může vyvolávat různé emoce a pocity, ale  
o to jsou často zajímavější diskuse s kolem-
jdoucími, i s těmi, kteří s tímto stylem umě-
ní nesouhlasí. Nejhezčí pocit je ten, když 
se nám podaří domluvit všechna povolení  
a realizace proběhne bez komplikací. Veřej-
nost pak tyto lokality vnímá jako nové mil-

níky ve veřejném prostoru, nemluvě o turis-
tech, kteří toto umění cíleně vyhledávají.

V Čáslavi bude kreslit Michal Škapa 
a Robot-X. Můžete přiblížit, jaké moti-
vy to budou a v jakých lokalitách?

Michal Škapa bude malovat motivy 
spojené se šrotem, což je jeho parketa. 
Jako stěna poslouží oplocení firmy Recyc-
ling – kovové odpady a.s. u železniční trati. 
Robot-X bude malovat velkoplošnou malbu 
na kotelnu v Těsnohlídkově ulici, kde bude 
malba odrážet atributy a charakter života 
ve městě.

Jakou technikou jsou barvy nanášeny? 

Základní nástřiky jsou klasické fasádní 
barvy. Dále se aplikuje převážně barva ve 
spreji. Ta bude použita i v Čáslavi. Někteří 
umělci ale používají další pomůcky jako ša-
blony, válečky či štětce. 

Chtěl byste ještě něco doplnit zá-
věrem?

Jako Město=Galerie bychom chtěli 
poděkovat všem partnerům a subjektům, 
které nás finančně a materiálně podporují. 
Jsou tu také jednotlivci, kteří přiloží ruku  
k dílu a pomůžou. Bez nich by to nešlo. Hlav-
ní poděkování samozřejmě míří k samot-
ným městům, za jejich odvahu a otevřenost  
k tomuto umění. Velké díky patří také Stře-
dočeskému kraji a paní hejtmance Petře 
Peckové za osobní záštitu.

Navštivte web www.mestogalerie.cz, 
kde je mapa, na které najdete všechny po-
malované lokality. Můžete si udělat pěknou 
street art tour po kraji.

JN

• sluníčková sbírka • 
14–16.00 nadace pro 

transplantaci 
kostní dřeně

• Gastrofestival • 
• tradiční jarmark • 
• farmářský trh • 
• Dětský koutek • 
• Venkovní expozice 
   K 600. výročí čáslavského sněmu • 
• auto-moto veteráni přelouč •
• Street Art festival •

• start 13.00 •
• 13.15 zuš-band
• 14.30 michal hrůza a kapela hrůzy 
• 15.45 argema
• 17.00 věra špinarová revival 
• 18.15 ella
• 19.30 poletíme? 
• 20.45 sendwitch 
• 22.00 civilní obrana

nám. j. žižky z trocnova, čáslav

• 13.00 prohlídka 
Vyhlídkové věže kostela sv. petra a pavla

• 13–15.30 otevření kostela sv. petra a pavla
• 16.30 Jarmareční divadlo pro děti

na schodech kostela

STREET ART FESTIVAL ZPESTŘÍ DOPROVODNÝ PROGRAM ČÁSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ

http://www.mestogalerie.cz
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JUDO 
ZŠ Sadová Čáslav
Nábor
Baby judo od 4 let   
Pro děti od 6 let

Nábory se uskuteční v ZŠ Čáslav Sadová, malá tělocvična. S sebou 
pití, vhodné oblečení na cvičení a bosé nožky.

Informace: Tel.: +420 777 00 44 42
e-mail: judocaslavhorsky@gmail.com 
Veškeré informace na: www.judoczechia.cz

Martin  Horský

Nábor pro dospělé     

10. 9. od 16:30
7. 9.  od 15:00
9. 9.  od 15:00
9. 9.  od 19:30

pro rok 2021 proběhne v termínech

09
2021

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

PROGRAM
•DRÁTENÍKŮV ROK
výstava prací osmi drátenických 
mistrů z celé ČR
KDY: 13. 7. – 5. 9. 2021 
KDE: výstavní síň, 
náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h
•SVATOPLUK CIVIŠ – 
SKRYTÁ KRÁSA HMOTY
KDY: 14. 9. – 3. 10. 2021  
Vernisáž: 13. 9. v 16 h
KDE: výstavní síň,  
nám. J. Žižky z Trocnova
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h
•KLÍČE, ZÁMKY, PETLICE
KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021  
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17 h                 
•KRÁLOVSTVÍ PANENEK
expozice je doplněná o panenky Barbie
KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021  
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h                 
•MUZEJNÍ NOC
KDY: 1. 9. 2021  
V KOLIK: 17–20 h
KDE: muzeum, Husova 291
Komentovaná prohlídka výstavy Klí-
če, zámky, petlice, dílna a hra pro 
děti, pojízdná kavárna Krmítko s ká-
vou, od 18 h koncert kapely Double 
Guitar Band, VSTUP ZDARMA

•DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
KDY: 11. 9. 2021 
KDE: muzeum, Husova 291
Při této příležitosti bude v muzeu vy-
staven unikátní renesanční deskový 
obraz  z počátku 16. stol.  
Otevřeno: 9–11, 12–17 h
VSTUP ZDARMA
•BESEDA S MENTALISTOU JAKU-
BEM KROULÍKEM                       
o knize HYPNOTIZÉR (podnázev Hy-
pnóza, její moc a síla), ve které autor 
poodhaluje tajemství své činnosti.
KDY: 13. 9. 2021 od 17 h
KDE: 1. patro knihovny, 
Kostelní náměstí 197
•PhDr. Jan Luštinec: Jan Harrach
přednáška Muzejního a vlastivědné-
ho spolku „Včela Čáslavská“  
KDY: 21. 9. 2021 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
V případě nepříznivé epidemiologic-
ké situace najdete záznam přednáš-
ky na YouTube kanále spolku.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte nás!

www.muzeumcaslav.cz,  
FB: @muzeumcaslav

Městské muzeum
     Knihovna

          

ST 1. září | 15:30
MALÉ ŽENY | SENIOR BIO
Drama | Romantický
ST 1. září | 20:00
UNDINE
Drama | Romantický
ČT 2. září | 20:00
ATLAS PTÁKŮ
Drama
SO 4. září | 17:30
TLAPKOVÁ PATROLA 
VE FILMU
Dětský | Animovaný
SO 4. září | 20:00
AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický | Erotický
ST 8. září | 20:00
JAN WERICH: KDYŽ UŽ 
ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokumentární
ČT 9. září | 20:00
JEDINĚ TEREZA
Romantický | Komedie

PÁ 10. září | 20:00 
ČAS
Horor
SO 11. září | 10:30 | 
14:00 | 17:30 | 20:00
PŘES PŘEKÁŽKY
Dokument
ST 15. září | 20:00
LÉTO V KREUZBERGU
Queer kino
ČT 16. září | 20:00
ZELENÝ RYTÍŘ
Fantasy | Drama
PÁ 17. září | 20:00
TICHÉ MÍSTO: ČÁST 2
Horor | Thriller | Sci-fi | 
SO 18. září | 17:30
DRAČÍ ZEMĚ
Animovaný | Dobrodruž-
ný | Rodinný
SO 18. září | 20:00
CANDYMAN
Horor | Thriller

ST 22. září | 20:00
ANNETTE
Drama | Muzikál
ČT 23. září | 20:00
ZBOŽNOVANÝ
Komedie | Drama
PÁ 24. září | 20:00
CESTA DOMŮ
Komedie | Romantický
SO 25. září | 17:30
RAYA A DRAK
Animovaný | Dobrodruž-
ný | Rodinný | Fantasy
SO 25. září | 20:00
PRVOK, ŠAMPON,  
TEČKA A KAREL
Komedie
ST 29. září | 20:00
RESPECT
Hudební
ČT 30. září | 20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční

Zárí̌
PROGRAM

    kino
 Miloše Formana



22  Kultura

FESTIVAL BAŠTA PRO VŠECHNY

V neděli 20. června se konal první ročník multižánrového fairtradového 
festivalu na hradbách „Bašta pro všechny“. Nejprve bych ráda vysvětlila, jak 
vznikl nápad takovou akci uspořádat. Loni jsme slavnostně otevřeli nově 
zrekonstruovanou baštu za evangelickým kostelem a od začátku jsme chtě-
li, aby sloužila širší komunitě než jen evangelickému sboru, chtěli jsme, aby 
se stala místem setkávání, rozhovorů, diskusí, zkrátka „baštou pro všechny“.

A právě tento festival, který pořádal Dobročinný spolek Marta ve spo-
lupráci s evangelickým sborem a s Nadačním fondem dr. Dagmar Lieblo-
vé, byl možností potkat se nejen spolu navzájem, ale i s  jinými kulturami. 
Letos se program nesl v duchu židovské kultury. Navzdory velkému horku 
dorazilo hodně lidí, zažili jsme dvě krásná nedělní hudební matiné v kostele  
a jedno taneční vystoupení žáků ZUŠ Čáslav na trávě před baštou. V kostele 
si zájemci mohli prohlédnout výstavu mladé hendikepované malířky Elišky 
Svobodové z Chrudimi, ve stínu pod kaštanem nás čekalo skvělé předsta-
vení Studia Damúza Golem, pro děti byla připravena Velká fairtradová hra  
a pro zájemce o zpěv hudební dílna „Zpíváme židovské písničky s Kateřinou 
Andršovou“. Letošní první ročník festivalu zakončil krásný koncert brněnské 
klezmerové skupiny HaChucpa, vyslechli jsme písně v jidiš i v hebrejštině, 
občerstvili jsme se fairtradovou kávou a čajem a máme na co vzpomínat. 
Ještě jednou chci poděkovat všem, kdo pomáhali s přípravami i organiza-
cí festivalu. Vděční jsme rovněž mikroprojektům Chrudimského seniorátu  
a městu Čáslav, díky jejichž laskavé finanční podpoře se akce mohla usku-
tečnit. 

Náš festival se odehrává na hradbách. Hradba je obranná zeď, sloužila 
k ochraně měst, pevností, tvrzí a hradů. Vnímáme to i symbolicky, že hradba 
chrání určité hodnoty – svobodu, respekt, rozmanitost, víru. A právě ty chce-
me prostřednictvím našeho festivalu chránit i šířit. A tak se už nyní můžete 
těšit na druhý ročník multižánrového fairtradového festivalu na hradbách 
19. června 2022.

Bašta za evangelickým kostelem v Čáslavi 
se stala Památkou roku 2020

V  úterý 22. června 2021 se v  panteonu Národního muzea konalo 
slavnostní vyhlášení soutěže Památka roku 2020, kterou každoročně 
pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Naše nově re-
konstruovaná bašta u evangelického kostela vyhrála v krajském kole, ale 
vůbec jsme nečekali, že bychom mohli uspět i v kole celostátním. Soutěže 
se v roce 2020 zúčastnilo 46 objektů – 27 v kategorii „malá“ a 19 v kategorii 
„velká“. 

A právě naše bašta se stala Památkou roku 2020 v kategorii „Rekon-
strukce menších budov do 2 milionů Kč“. Je to krásné ocenění vynaložené-
ho úsilí, z něhož máme velkou radost. 

Rádi bychom znovu vyjádřili poděkování a vděčnost všem sponzorům  
a dárcům, předně Středočeskému kraji, městu Čáslav, Nadačnímu fon-
du Věry Třebické-Řivnáčové, grantům Českobratrské církve evangelické  
a všem jednotlivcům, kteří darovali peníze buď jednorázově, nebo i pravidel-
ným trvalým příkazem, případně na různých koncertech. Velké poděkování 
patří paní architektce Radce Neumanové, která velmi pečlivě a obětavě 
dohlížela na to, aby se návrh stal skutečností, dále Noře Procházkové za 
grafické návrhy (např. branka), děkujeme také panu Homolkovi za fotodo-
kumentaci celé rekonstrukce i naplňování záměru bašty jako památky se 
společenským využitím, firmě Merenus za provedení rekonstrukce a všem, 
kdo se starali o získání grantů i zdárné dokončení projektu.

Bašta č. p. 158 je sídlem Dobročinného spolku Marta, schází se v ní sku-
piny dětí i dospělých z řad evangelického sboru i veřejnosti. Věříme, že to 
bude opravdu bašta pro všechny, místo pro setkávání jednotlivců i kultur, 
a prosíme o Boží požehnání pro všechny akce a setkání, které se v baště 
budou konat.

Drahomíra Dušková Havlíčková, evangelická farářka

vás srdečně zve na setkání 

KKAAVVÁÁRRNNIIČČKKAA  

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci 
od 9 do 11 hodin 

v kavárně Diakonie Čáslav 
(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem) 

Čtvrtek 9. září 2021  9–11 hodin 
Host: PhDr. Drahomíra Nováková, 

kurátorka čáslavského muzea 
Téma: Čáslavský sněm – 600. výročí 

Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) 
evangelického sboru v Čáslavi,    

klientů sociálně-terapeutické dílny střediska 
Diakonie v Čáslavi a široké veřejnosti. 
Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, 

společně vzpomínáme, zveme si zajímavé hosty, zpíváme. 

A ZVEME VÁS MEZI NÁS! 

Sokolovna v Čáslavi  

Letošním rokem oslavíme 
110 let od otevření soko-

lovny v Čáslavi. I v současném 
neutěšeném stavu sokolovna 
stále slouží nejen veřejnosti, so-
kolům, ale i gymnáziu a dvěma 
učilištím.

V minulých letech byla slibo-
vána pomoc na zajištění finančních prostředků pro její 
rekonstrukci, jenže bohužel bez výsledku.

Budoucnost sokolovny v Čáslavi však nabírá obrysy 
vyvolávající naději. Naše spolupráce s vedením města  
a skupinou odborníků, kteří se aktivně zapojili do řešení 
plánované rekonstrukce, již má hmatatelné výsledky. 

Je zpracované 3D zaměření sokolovny a nyní se při-
pravuje zadávací dokumentace pro vypsání výběrového 
řízení na zhotovení prováděcí projektové dokumenta-
ce, z níž bude známa předpokládaná hodnota zakázky.  
To jsou nezbytné kroky potřebné pro následné podání 
žádosti na získání dotace a vysoutěžení zhotovitele re-
konstrukce. 

Těšíme se na konečný výsledek, kterým bude opra-
vená a plně funkční sokolovna. Tak, aby mohla dělat 
radost dalším generacím dětí a občanů našeho města.

 

Sokol Čáslav

Drahomíra Dušková Havlíčková, evangelická farářka
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3 DNY V GUMÁRNĚ – 3. až 5. září 2021. Prodloužený víkend setkávání a tvůrčích 
aktivit pro každého, spojených se slavnostním zakončením výstavy NOVA FORMA 1.

PROGRAM ZÁŘÍ:
pátek 3. září
17:30 Lenka Lagronová 
Workshop: Tvorba textu 
17:30 Marie Ladrová 
Workshop: Malba akvarel pro dospělé
sobota 4. září
10:00–12:00 Marie Ladrová 
Workshop: Malba akvarel pro děti
13:00 Olga Stehlíková 
Autorské čtení pro děti
14:00 a 17:00 Komentované prohlídky výstavy 
NOVA FORMA 1 se Zdeňkou Švadlenkovou
15:00–17:00 Michal Strach, Kamila Ženatá
Workshop: Výtvarná dílna pro každého, kdo 
rád kreslí a maluje
19:00 Tichý Nikl
Koncert na dvoře Gumárny, vystoupení popu-
lárního Petra Nikla, zpěv, buzuki, s doprovo-
dem Petra Tichého, kontrabas
neděle 5. září
10:00–11:30 Sousedské setkání se všemi, 
kteří se chtějí setkat
14:00 Martin Reiner – Autorské čtení
15:00 Dernisáž výstavy NOVA FORMA 1 
Petr Nikl – performance

Vstup zdarma

Vernisáž výstavy Sny/obrazy –  
Natálie Hošková

Srdečně vás zveme na zahájení 
výstavy Natálie Hoškové Sny/obrazy  
5. září 2021 od 18 hodin v klubu Gumárna,  
K. Pazderského 2045, 28601 Čáslav. Sno-
vý svět Natálie Hoškové je bohatý, plný 
dobrodružných a podivuhodných udá-
lostí. Divoký, jemný, spirituální, konejšivý  
i drásavý. Fragmenty snů, které přicháze-
jí z vesmírné dálky, zachycuje Natálie do 
svých tvůrčích sítí a vytváří z nich jejich 
imaginární ozvěny. Výstavu uvede Kamila 
Ženatá, na vernisáži vystoupí NPaT.

Přednáška Narcis a jeho poselství
Znáte příběh Narcise? Proč je důležité 

si o něm vyprávět zrovna v dnešní době? 
Pojďme se společně vydat na cestu 

časem a připomenout si Ovidia, jeho Pro-
měny a osud Narcise. Společně užasne-
me nad výtvarným vyobrazením Narcise 
a zkusíme odhalit smysl symbolického 
jazyka příběhu. Nalezneme v jeho tra-
gickém osudu naději na dobrý konec?  
Mgr. Markéta Kučerová vystudovala Hu-
sitskou teologickou fakultu UK (filosofie 
a religionistika, psychosociální vědy),  
od roku 2003 pracuje v Knihovědném 
oddělení Knihovny Akademie věd ČR.  
Zaměřuje se na ilustraci, dějiny knižní  

 
 
kultury 16.–18. století a dějiny nábožen-
ské literatury. 

Přednáška Mgr. M. Kučerové se usku-
teční v prostoru Gumárny 15. září od 
18:30.

Sympozium k výstavě  
mycelium/NOVA FORMA 2  
se uskuteční 1. až 3. října 2021 
v prostoru Gumárny.

Setkání výtvarných umělců a teore- 
tiků – odborníků v  různých oblastech 
zkoumání a vnímání světa – zahájí přípra-
vu na další skupinovou výstavu s názvem 
mycelium/NOVA FORMA 2, která se 
uskuteční v Gumárně na jaře 2022. Ten-
tokrát jako dvojvýstava ve spolupráci 
s centrem Pragovka. V  roce 2016 vznikl 
koncept Pragovky, který vzkřísil k živo-
tu legendární prvorepublikovou továrnu 
ležící v centru industriální části Prahy 9. 
Pragovka je dnes živým multikulturním 
centrem a uměleckou čtvrtí, která 
poskytuje inspirativní prostředí pro 
spolupráci i prostor pro plodnou výměnu 
myšlenek mezi různými uměleckými 
uskupeními. Kontakt, který byl navázán 
mezi Gumárnou a Pragovkou, přináší do 
našeho města nové podněty a inspiraci. 
Máme radost, že se výstavy v  industri-
álním prostoru Gumárny stávají tradicí 
a že byly hojně navštíveny i čáslavskou 
středoškolskou mládeží.

Přednáškový cyklus je veřejnosti 
volně přístupný.

PROGRAM ŘÍJEN:
Pátek 1. 10. 
16:00–16:20 Básník Milan Ohnisko čte úryvky 
z knihy Vědomí a realita – rozhovor Daniely Dr-
tinové s prof. Jiřím Horáčkem 
17:00–18:30 Přednáška a beseda 
MUDr. Filip Tylš – Expedice za hranice vědomí 
20:00 Přednáška 
MgA. Zdenka Švadlenková
Mystika (v) umění / Tajemství (v) umění
Sobota 2. 10. 
14:00–15:30 Přednáška a beseda 
Mgr. et Mgr. Kamila Němečková PhD. 
Nenáboženská spiritualita
17:00–18:30 Přednáška 
Dr. Jiří Vyskočil – Jak fyzik-teoretik vidí svět 
Neděle 3. 10. 
14:00 Přednáška 
ak. mal. Kamila Ženatá – O snech 

Podrobnější informace o všech akcích 
naleznete na www.novaforma.art.

Podzim v Gumárně – platforma NOVA FORMA akm

Letošní prázdniny skončí v Čáslavi znovu 
až po prvním prodlouženém zářijovém ví-
kendu, kdy naše město opět ožije festiva-
lem Dvorky, tentokrát ve verzi 2.0. Všem 
návštěvníkům od 1 měsíce do 99 let věku 
se otevřou jak dvorky, zákoutí, zahrady  
a vnitřní prostory důvěrně známé z loňska, 
tak místa zcela nová. Tím, co zůstane beze 
změn, je bohatost a rozmanitost programu,  
z něhož si dokáže vybrat úplně každý. 

Můžete se tedy těšit na zajímavá divadelní 
představení, koncerty, dílny a workshopy, per-
formance, čtení autorská i scénická, setkání 
s inspirativními osobnostmi a mnohé další. 
Open-air festival Dvorky vám nabídne spous-
tu příležitostí k  tomu, stát se nejen divákem 
či posluchačem, ale i aktivním účastníkem  
a spolutvůrcem programu. Přijďte či přijeďte 
si zazpívat, zatančit, zahrát divadlo a něco hez-
kého namalovat; využijte jedinečné příležitos-
ti seznámit se se spisovatelkou Karin Lednic-
kou, velmistrem české slam poetry Anatolem 
Svahilcem či scenáristkou a spisovatelkou 
Martinou Formanovou; zažijte neopakovatel-
nou atmosféru koncertů skupin Yo Soy Indigo 
či Fanfán Tulipán; užijte si vystoupení spolků 
Loutky bez hranic a Damúza; nahlédněte do 
pootevřených dveří ateliéru malíře Jakuba 
Špaňhela; nenechte si ujít šanci vyhrát soutěž 
o nejlepší čáslavskou buchtu nebo některou  
z cen v tradiční „hasičské“ tombole; a rozhod-
ně navštivte náš jarmark. 

Vstup na veškeré akce je zdarma.  
Celý program Dvorků 2.0 najdete na  
našem webu FormanovaCaslav.cz. 

 
Přijďte se pobavit, potkat a něco nového  
poznat – prostě zažít Čáslav tak, jak je to 

možné pouze jediný víkend v roce!

PRODLUŽTE SI PRÁZDNINY –  
ČÁSLAVSKÉ DVORKY 2.0  
JSOU TADY! Formanova  Čáslav
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Vážení čtenáři,  
těšíme se na vaši návštěvu! 
Vaše dotazy zodpovíme na  

tel.: 327 300 261 (327 300 264), 
nebo na e-mailu: mvs@meucaslav.cz 

(knihovna@meucaslav.cz)

Volný čas

Pivo, nebo víno?

Po sportu si dám malé pivo, často ale 
řídím, takže nealko. Skleničku vína jsem si 
dlouho nedala, zkusím to napravit…

Matematika, nebo dějepis?

Matematika mě na gymplu dost bavila, 
dějepis mi nevadil. Musím ale sebekriticky 
uznat, že si nepamatuji z ničeho nic.

Hory, nebo moře?

Snažíme se to trochu prostřídat. Kdy-
bych ale o rodinných dovolených rozhodo-
vala pouze já, bylo by tam asi více moře.

Kočka, nebo pes?

Když jsem byla malá, vždy jsme měli 
doma obojí. Naše holky by také chtěly obo-
jí. A taky koně, papouška, opici atd. atd. 

Kniha, nebo film?

O prázdninách dávám přednost filmům. 
Jednou dvakrát týdně si s rodinou a přá 
teli pouštíme venku na zahradě „letňák“. 

Knížky mám ale také ráda. Když je dobrá 
kniha, nic neudělám, dokud ji nedočtu. 

Slané, nebo sladké?

Když nad tím přemýšlím, mám určitě 
raději slané. Sníst celou čokoládu s oříšky 
mi ale také nedělá problém, tak nevím… 

Pop, nebo rock?

Nevadí mi ani jedno. Nemám vyhraněný 
styl, spíš podle nálady. 

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Do kina jsme chodili častěji než do di-
vadla. Teď se všemi opatřeními se nám ale 
nikam nechce. 

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?

Po Čáslavi chodím převážně pěšky. 
Pokud jedeme na výlet nebo návštěvu ně-
kam mimo město, tak autem.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Čáslav je hezká celý rok. Kdyby ale ně-
kdo zařídil, že bude jenom léto, nezlobila 
bych se.

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDALA: Edita Dlouhá
Čáslavský zpovědník 

NOVINKY V KNIHOVNĚ Marie Hrubá

zakoupeno nových kn
ih

IM

Rubrika, v níž pokládáme totožné otázky 
různým osobnostem Čáslavska, získává 
novou podobu. Byť se jednotlivé dotazy 
mohou zdát na první pohled přespříliš jed-
noduché, svůj účel představit dotyčného/
dotyčnou z takříkajíc lidštějšího pohledu 
plní. Neváhejte nám případně dát vědět, 
jak se vám nový soubor dotazů líbí, pří-
padně na co dalšího bychom se mohli ptát. 
Druhou respondentkou se stala čáslavská 
módní návrhářka Edita Dlouhá.

ČERVEN
ČERVENEC

111 + 93

Dospělé čtenáře upozorňujeme na autobiografic-
kou knihu Martiny Formanové Nalakuj to narůžo-
vo, ve které zpracovává svůj smutek a prázdnotu 
po smrti manžela Miloše Formana.

Zajímavá je prvotina reklamní textař-
ky a scenáristky Lenky Elbe.  
Její URaNovA získala cenu Objev 
roku v letošní Magnesii Liteře.

V knize Život na naší planetě  
podává známý přírodovědec  

David Attenborough své  
svědectví a vize pro budoucnost. 

Co vše nás nevyhnutelně čeká?

Starším dětem jsme zakoupili všech 
patnáct dílů žádané fantasy série 

Hraničářův učeň Johna Flanagana.

A menším dětem přibylo několik dalších 
dílů Kouzelného čtení s Albi tužkou:
Jaro, Léto, Podzim, Zima, Denní činnosti, 
Kouzelné hudební nástroje: piano a bubny.
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SUDOKU PRO ZÁBAVU
 1  2 3 4    
8 7   6 1    
  4 5   9  6
 8 2     9  
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  9 3      
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 5       3
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  9 3  7   8
6 2    8 4 9  
7 4   5 1 9  2
3 9        
1 5 8 2  9 7 6 4
 7 4      6
8  1 4   5 7 9
 3 5   6 2 4  

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. My vám nově budeme pravidelně předsta-
vovat některé z nich s tím, že se vždy budou vázat na konkrétní měsíc, v němž 
Čáslavské noviny vycházejí.

5. září Den sýrové pizzy
Pizzerie, restaurace i bufety dnes nabí-
zejí tolik druhů pizzy, že její výběr čas-
to strávníkovi trvá skoro stejně dlouho 
jako její konzumace. Prazákladní in-
grediencí je však odnepaměti některý 
z druhů sýra. A tak se stalo, že si právě 
sýrová pizza vysloužila vlastní svátek. 

8. září Mezinárodní den gramotnosti
Na zeměkouli stále žije téměř mi-
liarda negramotných lidí – tedy 
těch, kteří neumějí číst a psát. Nej-
horší situace panuje v  Africe, třeba  
v Mali, Sierra Leone nebo Senegalu. 
Mezinárodní den, jehož cílem je na 
tuto smutnou skutečnost upozor-
ňovat, vyhlásila OSN už před 55 lety. 

13. září Mezinárodní den arašídů
Víte, co měli společného američtí pre-
zidenti Thomas Jefferson a Jimmy 
Carter? Oba jeden čas provozovali 
arašídovou farmu. V  Jižní Americe 
tuto plodinu lidé údajně pěstovali už 
kolem roku 1500 před Kristem. A po-
zor! Arašídy nejsou druhem ořechu, 
ale luštěniny!

17. září Mezinárodní den country
Mnozí lidé mu sice nedokážou přijít na 
chuť, country přesto platí za celosvěto-
vě jeden z nejpopulárnější hudebních 
žánrů vůbec. A protože jeden z jeho nej-
slavnějších interpretů Hank Williams 
se narodil 17. září 1923, od roku 2003 
je právě tento den country zasvěcen. 

21. září Světový den míru
Letos je tomu rovných 40 let, co 
se poprvé slavil Světový den míru. 
Uznávají jej různé státy, politické 
skupiny, hnutí i jednotlivci po celé 
Zemi. Původní myšlenka upomínat 
na něco tak zdánlivě samozřejmé-
ho, jako je nesmyslnost válek, nadá-
le platí za jednu z nejužitečnějších. 

29. září Světový den srdce
Přemýšlíte nad tím, že byste přestali 
kouřit, začali se víc hýbat nebo upravi-
li svůj jídelníček? Málokterý den v roce 
je k  tomu tak vhodný jako 29. září. 
Všechny popsané změny totiž prospě-
jí především vašemu srdci, s čímž jde 
ruku v ruce délka vašeho života. Jdete 
do toho?

IM

AdaKurýr s.r.o. – chráněná dílna 
Vozidlo označené certifikací TAXI,
vybaveno COVID přepážkou.
poskytujeme služby přepravy TAXI.
Minimální cena jízdného činí 60 Kč.
Cena za ujetý 1 km nad 4 km činí 11 Kč,
neúčtujeme přistavení vozidla ani nástupní 
poplatek. Smluvní podmínky pro odvoz nad 
15 km.(24 hod. předem)
Objednávky na tel. 
602 887 675, 606 833 700

 
NABÍDKA PRÁCE:

Hledáme vrátného 
pro objekt v Čáslavi. 

Nejlépe invalidního důchodce.  
 

Bližší informace  
na tel.: 608 444 000

|Červenec 2021|

†

49 (Čáslav 3)

12

29 (Čáslav 9)

|Červen 2021|

†

40 (Čáslav 7)

11

28 (Čáslav 7)

RECYKLAČNÍ CENTRUM
Neškaredice 95

 TŘÍDĚNÁ ZEMINA – cena 206 Kč / tuna      
 (k nálním úpravám terénu)
 ZEMINA PRO ZÁSYP – cena 19 Kč / tuna
(vyrovnání podkladových vrstev)
 RECYKLÁTY BETON, CIHLA – cena od 36 Kč / tuna
(do základových desek, podklad pod zámkové dlažby)  
MULČOVACÍ KŮRA, PÍSEK, ŠTĚRKY

Kompletní ceník
na www.zers.cz

DOPRAVU ZAJISTÍME – 606 092 756        Otevřeno
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE STAVEBNÍHO ODPADU Po–Pá 7:00 –16:00
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Poděkování čáslavské nemocnici  
a 21. základně taktického letectva Čáslav

Rodina Herákova srdečně děkuje za obětavý přístup při 
záchraně života našeho táty a dědečka, Josefa Heráka, 
celému personálu naší čáslavské nemocnice. 

Zejména oddělení interny, ORL a JIP – těmto oddělením 
patří velké díky za záchranu života našeho táty a dědeč-
ka. Poděkování také patří sestrám, co se o něj po celou 
dobu hospitalizace obětavě staraly. 

Nesmíme zapomenout ani na naší leteckou základnu, 
zejména na vojáky, kteří mu pomáhali s velkou pečlivostí  
a důkladnou profesionalitou a kamarádským přístupem 
jmenovitě: Hofman Antonín, Hábl Jakub, Polácu Petr, Je-
línek Jaroslav, Křenek Jakub, Havránek Mikuláš, Kaňka 
Martin. 

Děkujeme za záchranu – Josef Herák a jeho rodina. 
Čáslav 

Dne 25. září 2021 uplynou již tři roky, 
kdy nás navždy opustila naše  

manželka, maminka a babička,  
 

paní 

 Terezia Csongárová 
z Vrdů

Stále vzpomínají manžel Ján, syno-
vé Jan, Ondřej a Robert s rodinou.

29. srpna 2021 by oslavil  
své 80. narozeniny  

náš milovaný třídní profesor,  
 

vážený pan
Mgr. Ladislav Šach 

S láskou, úctou a vděčností  
moc vzpomíná jeho třída  

4. AG 1978–1982.

Dne 7. 9. 2021 to bude již 5 let,  
co odešel bez slůvka rozloučení 

pan

 Jaroslav Pavlík

Stále vzpomínají manželka Jana, 
děti s rodinami a sourozenci.  

Osud nevrací, co jednou vzal,  
jen to se vrací – vzpomínka, bolest a žal.

Dne 26. 9. 2021 oslaví  
80. narozeniny naše maminka, 

babička a prababička, 
  

paní  
Eva Zahradníková 

Krásné narozeniny  
přeje celá rodina.  

Hodně štěstíčka a hlavně pevné zdravíčko,  
přejeme Ti srdečně, naše milá babičko. 

Dne 13. září 2021 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy nás navždy  

opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček, pradědeček,  

 
pan

Ladislav Ducheček 

Stále vzpomínají synové Ivo  
a František s rodinami.

Dne 8. 8. 2021 uplynulo 25 let, 
kdy nás navždy opustil  
náš tatínek a dědeček,  

pan
Jindřich Beran

Stále vzpomínají manželka 
 a děti s rodinami. 

14. září 2021 uplynou již 2 roky 
ode dne, kdy nám odešla   

 
paní 

 Hilda Novotná 
z Čáslavi

Stále vzpomínají Blanka, Petr  
a Emil s rodinami.

Letecká firma AEROPILOT s.r.o.  
(www.aeropilotcz.com)  

vyrábějící lehká sportovní letadla Legend  
nabízí pracovní pozici 

LETECKÉHO MECHANIKA:  
nástupní plat je 25 tis. Kč, praxe není podmínkou. 

Nabízíme práci v jedné směně, 8hodinovou  
pracovní dobu a dotované obědy. 

V případě Vašeho zájmu o nabízené pracovní  
místo pošlete svůj životopis na e-mail:  

info@aeropilotzc.com. 

AEROPILOT s.r.o.
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Dne 7. srpna 2021 by oslavil  
krásných 88 let 

pan

Bohuslav Veselý 

manželka Jiřina, dcera Jana  
s rodinou a syn Milan s rodinou.

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

Dne 26. 9. 2021 uplyne 28 let,  
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Kleman

Stále vzpomínají manželka  
a děti.

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává.

Dne 12. září 2021 vzpomeneme 
smutné výročí, nedožité  

60. narozeniny našeho manžela, 
tatínka a dědečka,  

 
pana 

Antonína Langra
z Vodrant 

S láskou stále vzpomínají  
manželka a děti s rodinami.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo 
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád…

Dne 28. 8. 2021  
uplyne 30 let od úmrtí 

 
pana

Miroslava Nešpora

S láskou a vděčností vzpomínají 
maminka, manželka,  

dcery Petra a Pavla s rodinami,  
sestra s rodinou a ostatní příbuzní.

Nechť andělé šeptají, že Tě rádi máme,  
obraz tvůj v srdci svém, stále nosíváme.

Diamantovou svatbu – 60 let společného života 

oslavili dne 19. 8. 2021 manželé

 Josef a Věra Vavřinovi
ze Schořova

Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví  

a životní pohody jim přejí děti s rodinami.

Dne 30. 9. 2021 oslaví  
DIAMANTOVÉ 60. výročí svatby naši milovaní rodiče

 Slávka a Jára HENDLOVI 
z Čeplova

Do dalších společných let hodně zdraví  
a lásky přeje celá početná rodina.

Slávka navíc oslavila na jaře  
letošního roku své 80. narozeniny.  

Celá rodina jí ještě jednou přeje všechno nejlepší, 
pevné zdraví, spokojenost a pohodu v jejím životě.

Dne 11. září 2021 uplyne 6 let 
ode dne, kdy nás navždy opustil  

pan

 Josef Horák

Stále vzpomínají syn  
s manželkou.

Dne 6. 9. 2021 by oslavil  
90. narozeniny náš pradědeček, 

děda, tchán a tatínek, 

pan 

Miroslav Tyle
z Čáslavi

Všem, kteří mu věnují tichou 
vzpomínku, děkujeme. 
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Železářství „ u Dobiáše”

Nabízíme:

zahrádkářské potřeby

ploty, pletiva

ochranné pomůcky

domácí potřeby

potřeby pro řemeslníky i kutily

Husova 319, Čáslav tel.: 703 348 092

Kozlovna
Bílá růže 

v Čáslavi
hledá do svého kolektivu 

schopné a cílevědomé zaměstnance
na pozici

 ČÍŠNÍK–SERVÍRKA 
KUCHAŘ–KUCHAŘKA

Nabízíme:
Náborový příspěvek 20 000 Kč

práci v moderním zařízení, 
možnost seberealizace, 

adekvátní finanční ohodnocení 
a poskytujeme další benefity.

Požadujeme:
Spolehlivost a zodpovědnost. Zkušenost a praxe jsou malou 

výhodou, nikoli podmínkou. 
V případě zájmu zašlete svůj životopis na 

manager@kozlovnabilaruze.cz
Nebo volejte na 774 707 606

Více info v restauraci ul. Pražská 116

+ Montér technologií čističek
     na montáže technologií čističek odpadních vod (ČOV)

+ Elektromontér
     na elektroinstalace ČOV a výrobu rozvaděčů

+ Pracovník do výroby čističek
na svařování čističek odpadních vod

Požadujeme:Technické myšlení - orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce,
u elektromontéra vzdělání v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978 Sb. §5.

+ Projektant vodohospodářských staveb
na tvorbu projektové a realizační dokumentace

+ Projektant technické dokumentace
     na přípravu výrobní dokumentace čističek odpadních vod

Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru,  znalost práce v CAD programech, znalost technického kreslení, schopnost samostatné práce.

Nabízíme: 
�erspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující �rmy z Čáslavi. �ene�ty� stravenky v hodnotě 131 �č, 

příspěvek na penz�ní pojištění, 5 týdnů dovolené (v závislosti na odpracovaných letech).
Čisté příjmy po zapracování za 8 hod. pracovní dobu: 27 000 - 31 500 Kč  dle pozice. 

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

www.topolwater.com

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

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

1. lekce začíná v sobotu 11. září, v 18..00 hod 
společenský sál hotelu GRAND v ČÁSLAVI

Kursovné: 1  900  Kč Gardenka: 600  Kč
Zápis: e-mail: vranamira@centrum.cz
mob.: 776 660 888, 776 668 444, Jetelová 1752, Čáslav

� špičková taneční muzika z CD � prodloužené a věneček  ––  „„živá“ muzika �

Učitelé tance manželé pro Vás pořádají 33.VRÁNOVI
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PRODEJ A MONTÁŽ

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA

ROZVODY VODY, KANALIZACE

OHŘEV VODY

VYBAVENÍ KOUPELEN

ČERPADLA A VODÁRNY

OPRAVY A MONTÁŽE

Parfém na prádlo

MODERNÍ ZPŮSOB
PROVONĚNÍ PRÁDLAPROVONĚNÍ PRÁDLA

Lze zakoupit v prodejně nebo na e-shopu zeniteshop.cz

AKCE
eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH

ZÁSOB
PVC - KOBERCE

Jsme stabilní skupina působící v Čechách, na Slovensku a také
po celém světě v oblasti komplexních řešení elektro, měření
a regulace a řídících systémů pro náročné a velmi zajímavé
průmyslové aplikace.

Do našich realizačních týmů aktuálně hledáme posily na pozici:

PROJEKTANT MĚŘENÍ a REGULACE nebo ELEKTRO

Adresa: Kutná Hora, Čelakovského 412

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:
e-mail: edita.klobasova@extec.cz
mobil: +420 727 947 154

Více informací o naší společnosti naleznete na našem webu:

www.EXTEC.cz

Na webu v záložce Kariéra je bližší popis všech volných pozic.
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PRONÁJEM

 

„KOMERČNÍCH PROSTOR“
30 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1608,
zkolaudované jako  
kancelářské prostory:
  – lze měnit účel užívání
  – bezbariérový přístup
  – v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem prostor: 
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

PRONÁJEM 
„Ošetřovna + přípravna praktického lékaře“
2x 20 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1608,
prostory jsou zkolaudované 
jako zdravotnické zařízení:
 – lze měnit zdravotnický účel
 – bezbariérový přístup
 – v blízkosti je velké parkoviště 
Kontakty pro zájemce o pronájem prostor: 
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Poznejte se osobně s naším novým  
SUV vybaveným pro každou příležitost  
a přijďte si ho vyzkoušet na vlastní kůži.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online 

nebo telefonicky.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,0–203,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
ODRAZ VAŠÍ OSOBNOSTI

Ilustrativní fotografie

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