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ÚVODNÍ SLOVO, LEDEN 2022
Milí spoluobčané,

vstupujeme do roku 2022, čtvrtého 
roku tohoto volebního období, v němž 
mám tu čest jako člověk zvolený za občan-
ské sdružení Čáslav pro všechny působit 
ve funkci starosty města. Uplynulé hektic-
ké tři roky přinesly řadu obtížných situací – 
hrozící návoz tisíce tun kalů z ostravských 
lagun, opravu obchvatu města, pandemii 
spojenou s onemocněním covid-19 s do-
pady na zdraví lidí i městskou nemocnici, 
abych zmínil ty nejzásadnější.

Moc přeji všem občanům města i obcí našeho čáslavského re-
gionu hodně zdraví, sil a odhodlání zvládnout všechny výzvy, před 
které nás rok 2022 postaví. Čáslavská radnice má smělé plány, jak 
zvýšit životní úroveň v našem městě. Schválený rozpočet včetně 
předpokládaného přebytku hospodaření ve výši kolem 100 mil. ko-
run nám umožní zahájit realizaci následujících významných akcí: 
• Výstavba rodinných domů v lokalitě Koželuhy a příprava roz-

sáhlé bytové výstavby v areálu Prokopa Holého
• Stavba nové moderní mateřské školky podle zpracované stu-

die, která se těší velké přízni občanů
• Opravy, rekonstrukce a revitalizace městských parků v lokali-

tách Vala, Mahenova ulice, Na Vyhlídce
• Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejné komunikace v lo-

kalitě Váchov v koordinaci se společností ČEZ Distribuce a.s.
Rozpočet na rok 2022 včetně jeho přílohy č. 1 podrobně uvádí 

i mnoho dalších akcí, které bude možné realizovat právě díky dal-
ším rozpočtovým zdrojům, jež budou zapracovány do rozpočtu  
v průběhu roku. Vše budou moct nejen zastupitelé, ale i obča-
né veřejně kontrolovat díky tzv. „rozklikávacímu rozpočtu“, čímž 
bude vynakládání rozpočtových zdrojů transparentní a pod veřej-
nou kontrolou.

Samostatnou kapitolou je stabilizace a rozvoj městské ne-
mocnice. Druhá polovina roku 2021 patřila mezi nejnáročnější 
období v životě nemocnice. Paní ředitelka ve spolupráci s inte-
rim krizovým týmem a Radou města učinila vše, co bylo možné, 
pro zachování chodu nemocnice při dočasném omezení lůžkové 
části interního oddělení. Rozumím netrpělivosti veřejnosti a čas-
tým dotazům, kdy se provoz nemocnice vrátí do neomezeného 
režimu před „covidovým obdobím“. Nahradit rozsáhlý odchod 
lékařů z interny a oddělení ARO a některých zdravotních sester 
nešlo mávnutím proutku. Těší mě, že na prosincovém jednání za-
stupitelstva mohl zaznít závazek otevření lůžkové části interního 
oddělení, a to díky tomu, že v lednu nastoupí nový primář inter-
ního oddělení a další vysoce kvalifikovaný lékař. Nemocnice již 
uzavřela smlouvu o dotaci ve výši 96 milionů korun na přístrojové 
vybavení související s urgentním příjmem a byla nám přiznána 
další dotace ve výši 2 mil. korun od Středočeského kraje.

Město samozřejmě nebude žít jen rozsáhlou investiční vý-
stavbou, půjde nám o zvelebování veřejného prostoru a životního 
prostředí. Plánujeme investovat do mobiliáře, zejména do laviček 
a odpadkových košů. Chceme posílit soběstačnost a tím i ne-
závislost na externích dodavatelích různých prací a služeb, což 
by mělo vést k efektivnímu vynakládání finančních prostředků  
a k možnosti operativně reagovat na zjištěné nedostatky a vady 
ve městě, na které občané upozorňují.

Pevnou součástí našeho života je též kulturní a společen-
ský život. Po dokončení rekonstrukce Dusíkova divadla se mo-
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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci  
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené  
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města

Závěr roku 2021 si většina z nás asi před-
stavovala poněkud jinak. Všichni jsme dou-
fali, že se nebude opakovat situace z roku 
2020 a advent, společně s vánočními svátky 
a oslavami nového roku, nebude znovu probí-
hat ve stínu zdánlivě neutuchající pandemie 
covid-19 a s ní spojených omezeních. Těšili 
jsme se na jedinečnou atmosféru, kterou má 
naše krásné město v zimním hávu, na již ši-
roko a daleko vyhlášené čáslavské vánoční 
trhy, rozsvícení vánočního stromu, novoroční  
ohňostroj a spoustu dalších akcí a aktivit, kte-
ré dělají ty pravé Vánoce. Bohužel, ne všech-
na naše přání a očekávání se letos mohla na-
plnit plnou měrou, nenechme si tím ale zkazit 
náladu a pocit štěstí v kruhu svých blízkých, 
protože slovy klasika Marcela Prousta: „Vždy, 
když si v životě znovu uvědomujeme své štěs-
tí, propuká v nás nová touha žít.“

Žít a nadále se rozvíjet bude chtít v příštím 
roce i samotné město Čáslav. Hlavním před-
pokladem pro to je samozřejmě dostatečné 
finanční zajištění vycházející jednak z finální 
kontroly hospodaření v roce předchozím, ze-
jména ale z kvalitně připraveného rozpočtu 
pro rok příští, který kromě základních pre-
dikcí vývoje příjmů a výdajů navrhne i vlastní 
způsob přerozdělení finančních prostředků 
do jednotlivých rozpočtových kapitol a v jejich 
rámci pak dále na jednotlivé položky, projekty 
a akce, včetně návrhů na jejich případné alter-
nativní využití. S ohledem na výše uvedené 
doporučila Rada města Čáslavi zastupitelstvu 
města, aby  nejprve přijalo rozpočtové opatření  
č. 6/2021, korigující aktuální hospodaření měs-
ta (příjmy celkem 428 226,75 tis. Kč; výdaje  
celkem 447 404,08 tis. Kč; saldo: příjmy – vý-
daje -19 177,33 tis. Kč), a následně zvážilo od-
souhlasení rozpočtu na rok 2022 (předpoklá-
dané příjmy 266 459,00 tis. Kč; předpokládané 
výdaje 263 199,65 tis. Kč; celý návrh rozpočtu 
podrobněji na https://bit.ly/rozpocetgraf). 

Oproti výchozímu rozpočtu z letošního 
roku jsou počáteční příjmy i počáteční výdaje 
na rok 2022 navýšeny o zhruba 40 milionů Kč, 
celý rozpočet je přitom setrvale koncipován 
jako vyrovnaný s předem kalkulovanou rezer-
vou okolo 12 %.

Součástí příjmů města jsou také od ob-
čanů vybrané poplatky, mezi které se řadí  
i odvod za provozování obecního systému od-
padového hospodářství. RM aktuálně předlo-
žila ZM „Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021,  
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství“, která reaguje na legisla-
tivní změny v zákoně o místních poplatcích. 
Přestože ceny za svoz a ukládání odpadu 
obecně rostou, nepočítá úprava s navýšením 
stávajícího poplatku, který by měl nadále zů-
stat ve výši 550 Kč na poplatníka.

RM doporučila ZM schválit prodej pozem-
ků a poskytnutí dočasného užívacího práva 
k části pozemků společnosti PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. za účelem zahájení realizace 
developerského projektu rezidenčního bydle-
ní Na Výhledech v lokalitě Koželuhy, v jehož 
rámci by zde mělo v příštích letech vzniknout  
28 nových rodinných domů a dvojdomů  
s příslušným zázemím a infrastrukturou. Pro-
jekt by se měl přidržet městem provedené 
urbanistické studie „Bydlení Na Výhledech“  
Ing. arch. MgA. D. Mateáska.

Na zlepšení situace na trhu s byty ve 
městě cílí i projekt plánované výstavby  
v ul. Žitenická, kde RM schválila zahájení za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zpracování projektové dokumen-
tace na výstavbu nového bytového domu 
včetně nové kotelny. Dům by měl plynule na-
vazovat na stávající blok panelových domů  
a stát na místě dnešní kotelny K2, která bude  
z důvodu havarijního stavu zbourána. Zpro-
voznění nové kotelny dovolí demolici zastara-
lé kotelny K1 a nové využití vzniklého prostoru. 

Vedení města pracuje s architekty na zadání 
urbanistické studie pro celé území sídliště  
R. Těsnohlídka. 

V rámci obnovy stávajícího bytového 
fondu RM schválila výběr dodavatele, společ-
nosti Vestaj s.r.o., jako dodavatele komplet-
ní rekonstrukce bytu č. 8 v domě č.p. 1228  
v ul. Jablonského.

Se souhlasem RM bylo zahájeno zadávací 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na opravy chodníků v ul. Žitenická a Kaunic-
kého, kde by, po v letošním roce realizovaných 
rekonstrukcích inženýrských sítí, mělo v roce 
2022 dojít k výměně stávajících asfaltových 
povrchů za novou betonovou zámkovou dlaž-
bu. Výběrové řízení na identický typ zakázky 
pak bylo zahájeno také na zcela nový chodník 
v ul. Vrchovská.

Zakázku na údržbu veřejného osvětlení 
ve městě Čáslav na roky 2022 a 2023 pro 
sebe ve výběrovém řízení získala společ-
nost AVE Kolín s.r.o. Zajistit kompletní re-
konstrukci osvětlení ledové plochy zimního 
stadionu v Čáslavi, kde by mělo dojít k insta-
laci nových LED svítidel, rozvodů a ovláda-
cích prvků, pak připadne za úkol společnosti 
NORDIC LIGHT s.r.o.

Součástí prosincového jednání RM bylo 
konečně také zasedání valné hromady spo-
lečnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o., je-
hož součástí bylo, kromě zprávy jednatelky 
o činnosti organizace a hospodářských vý-
sledcích za rok 2021, schválení nových pod-
nájemních smluv. V návaznosti na probíha-
jící III. etapu rekonstrukce Dusíkova divadla 
pak RM schválila uzavření dodatků s firma-
mi PWB stavby s.r.o., RENO DESIGN, s.r.o.,  
MgA. Jakubem Tlučhořem a Markem Heinem 
na stavební a restaurátorské práce v historic-
ké části budovy divadla, které reagují na úpra-
vy v původním projektu a časovém harmono-
gramu prací.

Zprávy z RM, prosinec 2021

hou jeho návštěvníci těšit od března na novou divadelní sezónu 
v místě, které prošlo poslední etapou rekonstrukce hlediště ob-
sahující renovaci sedaček a všech čalouněných prvků, zvukové  
a osvětlovací techniky, restaurování hodnotných prvků a dveří, výmal-
bu obnovující historické techniky provedení. Celkové předpokládané 
náklady činí 12 653 000 Kč. 

Kulturní život se však nebude soustředit pouze do divadla. V září 
se bude konat již třetí ročník oblíbených Dvorků, 17. září se uskuteční 
tradiční Čáslavské slavnosti a věříme, že 24 oken adventu v roce 2022 
již nebude ovlivněno další vlnou covidového onemocnění.

Tyto akce těší nejen naše občany, ale lákají k návštěvě našeho měs-
ta i turisty. Čáslav se pyšní mnoha slavnými rodáky, mezi nimiž patří 
výsostné místo Miloši Formanovi. V příštím roce uplyne 90 let od jeho 
narození. Chceme tuto významnou osobnost uctít v prostoru Komenské-
ho náměstí. Připravujeme soutěž na návrh výtvarného, materiálového  
a technického řešení uměleckého díla, které by svým ztvárněním důstoj-
ně připomnělo Miloše Formana a zároveň dotvořilo podobu náměstí.

Vnímám velmi silně potřebu osobní angažovanosti ve prospěch 
města. Každého dle jeho možností a postavení. Můj osobní závazek 
se týká tzv. poplatkové kauzy v odpadovém hospodářství. Možná mo-
hou někteří občané vnímat toto úsilí jako zdlouhavé a zatím nedota-
žené. Slibuji, že se svými kolegy v úsilí o získání stovek milionů korun 
ve prospěch městského rozpočtu nepřestanu. Všechny kroky, které  
v tomto ohledu činíme, ať již ve směru právním, mediálním nebo po-
litickém, využijeme a jsem přesvědčen, že v oblasti příjmů z poplatků 
za odpady neskončíme u meziročního nárůstu v řádech dosavadních 
desítek milionů.

Moc děkujeme občanům města za jejich aktivní přístup k životu 
v Čáslavi. Zapojení lidí a jejich náměty nám umožňují tvořit plány na 
rozvoj našeho města. Přeji do roku 2022 všem hodně zdraví, pohody 
a úspěchů v osobním i profesním životě.

Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
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Vážení Čáslaváci, 

další rok je pryč a bohužel i na něj bude historie vzpomínat jako 
na rok, kdy celý svět stále ještě bojoval s pandemií koronaviru. Přes-
to jsme se postupně učili zvykat si na novou situaci a přes všechny 
problémy žít co nejběžnějším způsobem. I nyní doufáme, že se po-
daří nad novou nemocí co nejdříve zvítězit – snad již v nadcházejí-
cím roce 2022. 

Jaký by mohl a měl být „dvojkový“ rok 2022? Přál bych nám všem, 
Čáslavákům i všem ostatním, aby to byl rok úspěšný, měsíce, které  
v našich životech přinesou obrat k lepšímu.

Dovoluji si proto nyní Vám i Vašim rodinám popřát vše dobré a do 
dalšího období pevné zdraví, kterého jsme si nyní začali vážit ještě 
více než v minulosti. Přeji zdravotníkům, aby jejich úmorné směny 
skončily a oni si mohli znovu vydechnout a vrátit se k běžnému ži-
votu, stejně jako i všem ostatním, kteří se snaží ze všech sil bojovat, 
aby zachránili každý život. 

Nám všem pak přeji, aby se podařilo vyřešit problémy, které nyní 
provázejí naši tolik potřebnou čáslavskou nemocnici, aby se mohla 
vrátit k bývalému rozsahu péče o pacienty. Nebude to jednoduché, 
ale právě přelom roku je časem, který nabízí prostor pro sny a přání 
do budoucna. 

Milí Čáslaváci, přeji Vám (a vlastně nám všem), abychom se 
mohli v roce 2022 znovu opět bez obav scházet s přáteli, plánovat 
dovolenou, těšit se ze šťastné rodiny a plnit si sny, které třeba již hod-
ně dlouho nosíme v hlavě. Snad můžeme věřit, že půjde o rok plný 
změn, na jehož konci se budeme moci s klidem ohlédnout a usmát 
se, protože problémy, s nimiž se nyní potýkáme, budou již za námi.

 
Krásný a šťastný rok 2022!

Ing. Jaromír Strnad

Vážení spoluobčané,

rok 2021 nám přichystal mnoho překážek, úskalí i smutku. Přeji 
nám všem, abychom v sobě v novém roce nalezli sílu a odhodlání po-
dobné překážky zvládnout, abychom nemuseli jen bojovat, ale měli 
i spoustu důvodů k radosti. Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví!

PF 2022
Mgr. Daniel Mikš, zastupitel Čáslavi

Vyrovnaný rozpočet pro rok 2022
Návrh rozpočtu města Čáslavi pro rok 2022 je vyrovnaný.  

Příjmy 266 459 000 Kč pokrývají výdaje 263 199 650 Kč a splát-
ky jistin posledních dvou úvěrů ve výši 3 259 350 Kč. Přebytek 
hospodaření očekáváme ke 100 mil. Kč, které budou následně 
rozděleny rozpočtovým opatřením na plánované investiční akce, 
údržbu a opravy. Naše město je ve velmi dobré ekonomické kon-
dici a nestabilní covidovou dobu překonáváme bez omezení roz-
počtovaných výdajů.

Celý městský úřad od 1. 1. 2022 přechází pod systém VERA, 
který umožní plnohodnotný rozklikávací rozpočet. Plníme sliby  
a posouváme transparentnost zase o kus dál, vám blíž. S tím sou-
visí také zveřejněná příloha rozpočtu města, která obsahuje po-
drobný přehled plánovaných výdajů včetně výdajů na akce, které 
čekají na rozpočtová opatření. Uspořádali jsme pro vás veřejné 
projednávání návrhu rozpočtu, kde jsme týmově ve spolupráci  
s vedoucími jednotlivých odborů odpověděli na vaše dotazy.

Těší nás vzájemná spolupráce s vámi. Rozpočet města obsa-
huje stovky řádků s informacemi jak číselnými, tak s příslušnými 
komentáři a je vám k dispozici na našich webových stránkách.

Abychom znali vaše další podněty ohledně směřování Čá- 
slavi, probíhá zpracování strategického plánu rozvoje města na 
základě veřejně dostupného dotazníku. Děkujeme za vaši partici-
paci, velmi si jí vážíme.

Martin Horský
místostarosta města Čáslavi

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

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

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

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

 
! Služba je zdarma ! 
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MĚSTO ZNÁ PROJEKTANTA VÝSTAVBY 
NOVÉ ZDI U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Opěrná zeď lemující hřiště s umělou trávou není v dobrém 
stavu. Statik svým posudkem doporučil zeď zbourat a postavit 
novou. Město již zná firmu, která zpracuje projektovou doku-
mentaci, a může plánovat další harmonogram prací. 

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci opěrné zdi u fot-
balového hřiště bude zpracovávat firma GREBNER – projektová  
a inženýrská kancelář, spol. s r.o. Více k tématu uvedla vedoucí 
odboru správy majetku Ing. Iveta Motyčková: „S vítězem výběro-
vého řízení máme podepsanou smlouvu, která nám zajistí vyhoto-
vení dokumentace pro stavební úřad a pro provádění stavby. Spo-
lečnost Grebner navíc provede dozor během samotné realizace. 
Budeme tedy mít jistotu, že zeď bude skutečně postavena jako 
opěrná přesně podle projektové dokumentace.“

Paní Motyčková dále poodhalila, v jakém časovém horizontu 
by mohly práce dále postupovat. Do konce ledna bude hotový 
dokument pro stavební úřad, konec února se ponese v duchu fi-
nalizace prováděcí dokumentace a podrobného rozpočtu. Právě 
rozpočet otevře dveře k vyhlášení výběrového řízení na dodava-
tele prací. „Předpokládám, že v dubnu bychom mohli začít s bou-
racími pracemi, po kterých bude následovat výstavba nové zdi.  
V ideálním případě bude výstavba hotová do konce letních prázd-
nin 2022,“ uzavřela paní Motyčková. 

STUDIE REVITALIZACE  
PARKU J. MAHENA BYLA DOKONČENA

V zářijovém vydání Čáslavských novin jsme informovali o plá-
nované revitalizaci parku J. Mahena. Vzhledem k vysoké koncen-
traci mladých lidí ze ZŠ Masarykova a gymnázia bude charakter 
parku více přizpůsoben studentskému životu. Místo k odpočinku 
zde ale najdou všechny věkové kategorie Čáslaváků a návštěvní-
ků města. 

Město v prosinci obdrželo kompletní studii
Studie, která slouží jako podklad pro vyhlášení dodavatele pro-

jektu, počítá se zachováním parkovacích stání a vjezdů k přilehlým 
budovám, pokrytím wi-fi signálem, elektrickou přípojkou například 
pro nabití mobilního telefonu, stojanem na kola a novým pítkem. 
Pomník obětí najde své místo v horní části parku. Celý park bude 
posunut o kus dál od hlavní silnice, tak aby vznikl dostatek prostoru 
pro bezpečné zastavení řidičů přivážejících děti do přilehlých škol. 

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

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

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

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

MILOSTIVÉ LÉTO
JN

JN
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MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH BYTŮ PROBÍHÁ RYCHLOSTÍ BLESKU

Dva měsíce, dva zrekonstruované so-
ciální byty, jeden nový byt v domě s pečo-
vatelskou službou. Taková je bilance od-
boru správy majetku města (OSM) v rámci 
rekonstrukce sociálního bydlení. Rekon-
strukce dalších bytových jednotek budou 
dokončeny zkraje roku 2022. 

Dům s pečovatelskou službou na Ko-
menského náměstí byl během listopadu 
rozšířen o jeden byt. Ten vznikl z nevyuží-
vaných prostor pod taktovkou společnosti 
PWB stavby s.r.o. V ulici B. Němcové byly 
dokončeny dva byty. Ve stejném domě 
byla během prosince operativně zahájena 
rekonstrukce třetí bytové jednotky.

Rekonstrukce  
třetího bytu si vyžádá nižší náklady

Díky rychlé práci firmy Vestaj s.r.o.  
a logistickým zásahům OSM se firma 
mohla rovnou pustit do práce na moderni-
zace třetího bytu. Stavební práce budou ve 
stejném rozsahu jako u předchozích dvou 
bytů, ovšem s nižšími náklady. 

„Náklady na rekonstrukci třetího bytu 
se nám podařilo stáhnout pod 250 000 Kč, 
protože společnost Vestaj s.r.o. okamžitě 

navázala na uplynulé práce. Nemusela 
tedy řešit dopravu, přesun materiálu nebo 
pracovních sil. Třetí bytová jednotka bude 
připravena k nastěhování během ledna,“ 
upřesnila vedoucí odboru Ing. Iveta Mo-
tyčková.

Modernizace se dočká  
také dům v ulici Jablonského 

Začátkem ledna bude zahájena re-
konstrukce jednoho z městských bytů  
v ulici Jablonského. Zde dojde například 
k odstranění původního koupelnového 
já-dra a části nenosné příčky mezi 
pokojem a kuchyní, zbudování nového 
jádra a jeho opatření keramickým 
obkladem, výměně sociálního zařízení, 
rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a 
elektroinstalace, mon-táži 
kondenzačního kotle a topení, vyvlož-
kování komína, opravě podlah a omítek, 
výmalbě, výměně dveří. 

Cenovou nabídku poskytli dva ze tří 
oslovených dodavatelů. Jako ekonomic-
ky nejvýhodnější byla opět vyhodnoce-
na nabídka uchazeče Vestaj s.r.o., s na-
bídkovou cenou 601 374,65 Kč bez DPH  
(691 580,85 Kč vč. DPH). 

JN
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DALŠÍ KROKY K NEZÁVISLOSTI MĚSTA:  
POSÍLENÍ VOZOVÉHO PARKU A MANUÁLNĚ ZRUČNÍ LIDÉ

Jedním z cílů, na kterých odbor správy majetku města (OSM) v rámci své 
činnosti dlouhodobě pracuje, je soběstačnost města. Rozšíření vozového parku  
a dostatek manuálně šikovných údržbářů Čáslavi přinesou finanční úsporu a fle-
xibilitu při řešení problémů.

Vozový park byl rozšířen o dva automo-
bily

Jednoho z významných pomocníků 
na čtyřech kolech představuje pro odbor 
správy majetku města vozidlo Mitsubishi 
L200 DC s motorem 2,2 DI-D MIVEC. Te-
rénní vozidlo je využíváno při práci se ze-
lení. Nespornou výhodou automobilu je zvý-
šená průchodnost těžkým terénem nebo nástavba  
s hmotností nákladu až jednu tunu. Vozidlo bylo pořízeno za 636 438 Kč bez DPH.

Druhým vozem, který slouží pracovníků OSMM, je Renault Express Van  
za 290 620 Kč bez DPH. Automobil splnil požadavky města, mezi něž patřily objem 
do 1500 ccm, úložný prostor bez oken, benzinové palivo, manuální převodovka 
nebo dostupný servisní partner.

Obě auta slouží na výbornou
„Vozy podobného typu nám velmi chyběly. S terénním vozem značky Mitsu-

bishi už nemáme problém zdolat strmá a špatně dostupná místa v lesoparku. 
Podstatnou výhodu vidíme také ve spolehlivosti vozu. Už se nemusíme obávat, 
že nás vozidlo nedoveze za těžkou prací do vzdálenějších lokalit,“ uvedla Iveta 
Motyčková, která si velmi chválí také užitkové vozidlo Renault Express Van. „Au-
tomobil výborně slouží jako údržbářský, s dostatečně velkým úložným prostorem 
pro nářadí,“ doplnila.

Vlastní údržbáři ušetří čas i peníze
OSMM začíná vytvářet síť údržbářů, kteří jsou schopni samostatné práce při 

údržbě a řešení technických poruch na majetku města. „Snažíme se eliminovat 
služby externích firem. Touto cestou se vydáváme, protože pro nás bude finančně 
výhodnější. Umožňuje nám také flexibilně a rychle reagovat na vzniklé problémy 
a požadavky občanů. Pracovníci na pozici údržbáře by si měli umět poradit s jed-
noduššími opravami městských bytů, střech, veřejných prostor nebo se servisem 
mobiliáře, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše,“ pohovořila paní Motyčková.

Nová pracovní síla přináší první ovoce
Městský úřad má v tuto chvíli na pozici údržbáře zaměstnance, který se pustil 

do oprav dětských hřišť. První servisní práce byly dokončeny na hřišti ve Vodran-
tech, kde pracovník obrousil dřevěné plochy a nově natřel hrací prvky a lavičky. 
Zajištěna byla také bezpečnost, která v těchto místech nemůže být podceněna. 
Další na řadě je hřiště v parku R. Těsnohlídka, kde probíhá oprava oplocení. 

JN
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Svoz bioodpadu funguje i v zimních měsících
Svoz bioodpadu bude od ledna do března probíhat 1× měsíčně 
v následujících termínech:

Leden: út 4. 1. 2022, čt 6. 1. 2022

Únor: út 1. 2. 2022, čt 3. 2. 2022

Březen: út 1. 3. 2022, čt 3. 3. 2022   

OPĚT PLATÍ:

Úterý: jižní část města, tj. části města od hlavní silnice v ul. Masarykova 
směrem ke kostelu

Čtvrtek: severní část města, tj. části města od hlavní silnice v ul. Masarykova 
směrem k železniční trati

Možná rizika svozu bioodpadu v zimních měsících

Například vlhké listí, slupky z ovoce a zeleniny, které obsahují vodu, v ná-
době zamrznou. Poté není v silách svozové společnosti tyto nádoby zcela 
vyprázdnit. Opakované „klepnutí, bouchnutí“ vyklápěčem ve snaze vysypat 
zmrzlý obsah navíc může zapříčinit prasknutí nádob. V případě, že nádoby 
nebyly řádně vyprázdněny nebo dojde k poškození nádoby se zamrzlým ob-
sahem, nebudou přijímány reklamace. Děkujeme za pochopení.

PLÁNOVANÉ A DOKONČENÉ PROJEKTY ODBORU INVESTIC
Po nahlédnutí do plánů odboru investic je jasné, že v roce 

2022 se město opět dočká důležitých investičních akcí. Hned 
zkraje roku by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
mateřské školy, která bude stát poblíž nových bytových domů  
v areálu Prokopa Holého. V březnu dojde také k otevření hlavní-
ho sálu Dusíkova divadla, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Opravena bude dále například přechodová lávka přes Brslenku 

spojující ulice R. Těsnohlídka a Za Rybníkem. Město musí pa-
matovat také na opravy chodníků a vozovek. Nových povrchů se 
dočká například parkoviště v lokalitě Bojovníků za svobodu nebo 
ulice Žitenická. Další akce budou plánovány během roku.

V roce 2021 se odboru investic podařilo dokončit několik dů-
ležitých investičních akcí. Ty nejzásadnější najdete na fotografi-
ích níže.

Bytové domy v areálu 
Prokopa Holého

Dokončení  
cyklostezky

Nový sociální dům v ulici 
Masarykova

Nový výjezd pro RZS

Rekonstrukce povrchu 
vozovky a veřejného 
osvětlení J. R. z Dubé

Rekonstrukce teplovodních 
kanálů na sídlišti Žitenická

JN
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DODRŽUJÍ ČÁSLAVÁCI PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ?

S pandemií covidu-19 úzce souvisejí různá vládní nařízení. Jejich 
primárními cíli mají být zabránění šíření nebezpečné nákazy, ochrana 
rizikových skupin obyvatel nebo úleva pro vyčerpaný personál českých 
nemocnic. Přesto se hlavně v médiích neustále setkáváme s případy lidí, kteří 
se jednotlivá „pravidla“ pokoušejí obejít a nezřídka je přímo ignorují. Jak si  
v tomto směru počínají Čáslaváci?

Městská policie Čáslav minimálně prozatím řeší podobné incidenty 
spíše výjimečně. „Většinou se jedná o zákazníky obchodních center, kteří si 
odmítnou vzít respirátor, a prodavači nebo pracovníci bezpečnostní agentury 
se raději obrátí na nás,“ řekl velitel čáslavských strážníků Pavel Kratochvíl. 
Drtivá většina podobných přestupků skončí domluvou a zákazníkovým 
nasazením respirátoru. Když ani to nepomůže, přichází řada na vykázání  
z obchodu nebo na pokutu. Jedná se však o naprosté výjimky.

Trochu vyhrocenější situace panovala před říjnovými volbami do 
poslanecké sněmovny. „To docházelo k hromadnému porušování opatření ze 
strany příznivců Volného bloku, které monitorovala a řešila Policie ČR. Po 
flákanci od voličů tyto problémy skončily,“ poukázal velitel Městské policie 
Čáslav na skutečnost, že politická strana Volný blok u voleb propadla. Jejím 
lídrem byl poslanec Lubomír Volný, který proslul několika konflikty přímo na 
půdě poslanecké sněmovny, kdy svým kolegům například vyhrožoval právě 
„flákancem“.

VLOUPAL SE DO KANCELÁŘÍ

Čáslavští policisté řeší případ vloupání do kanceláří v ulici Chotusická,  
k němuž došlo zřejmě v noci na 11. listopadu 2021. Dosud neznámý pachatel 
zde překonal oplocení pozemku, došel k vyhlédnuté budově, rozbil okno a vnikl 
dovnitř. Ačkoli z objektu pravděpodobně nic neodcizil, způsobil škodu ve výši 
4000 korun. Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli 
poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, nechť se obrátí 
na číslo čáslavského policejního oddělení 974 875 710 nebo na bezplatnou 
telefonní linku 158. Platí to i pro následující případ.

SPREJER ŘÁDIL NA NÁDRAŽÍ

Čáslavští policisté přijali oznámení a okamžitě zahájili úkony trestního řízení 
ve věci podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Dosud 
neznámý pachatel zřejmě v noci na 24. října 2021 posprejoval dva železniční 
vozy na čtvrté koleji čáslavského vlakového nádraží. Způsobil tak škodu 
dosahující výše 18 000 korun.

ŘÍDIL NAVZDORY ZÁKAZU

Devětačtyřicetiletý muž řídil 12. listopadu 2021 kolem 14:30 osobní motorové 
vozidlo značky Volkswagen Sharan. V Chrudimské ulici v Čáslavi jej zastavila 
policejní hlídka. Strážci zákona zjistili, že pro dotyčného platí zákaz řízení 
všech motorových vozidel. Ještě téhož dne mu proto sdělili podezření  
z maření výkonu úředního rozhodnutí, za což šoférovi hrozí trest až dva roky 
nepodmíněně.

PODVEDL ZÁJEMCE O MOTORKU

Jak zrádné můžou být internetové nabídky, poznal jeden z obyvatel Čáslavi. Na 
jednom z webových inzertních serverů si vyhlédl motocykl značky Jawa 350. 
Jeho majitel po něm chtěl zálohu ve výši 15 000 korun. Zájemce mu peníze 
19. října 2021 poslal s tím, že do měsíce dojde ke zdárnému dotažení celé 
transakce. Jenže údajný vlastník motocyklu s ním od té doby nekomunikuje  
a ani peníze mu nevrátil. Hrozí mu za to až dva roky za mřížemi.

POLICIE ČR INFORMUJE IM

Fotoaktuality, Policie informuje
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PO TŘECH LETECH SE LOUČÍME S „LÉTAJÍCÍM“ RODILÝM MLUVČÍM
V roce 2019 rozšířil řady pedagogů deseti škol na Čáslavsku 

rodilý mluvčí William Conrad Dakota Eychaner alias Coty. Jeho 
působení na školách bylo časově vázáno na projekt MAP Čá- 
slavsko, který v závěru roku skončil – a tím skončila i Cotyho čá-
slavská životní zkušenost. Věřte nebo ne, najít a udržet rodilého 
mluvčího pro podobný projekt na „venkově“, daleko od velkých 
měst, nebylo vůbec jednoduché. Byl to navíc velký krok do nezná-
ma nejen pro MAP, ale i pro samotného Cotyho, který do té doby 
neopustil rodné město (Kansas City, USA). Zapojení rodilého 
mluvčího do výuky bylo velkou výzvou pro učitele, kteří museli do 
jisté míry opustit svou komfortní zónu a přizvat do svých hodin 
dalšího (pouze anglicky hovořícího) pedagoga. 

Především ale pro žáky škol (i jedné školky), kteří byli vystave-
ni nové zkušenosti, jak využít dosavadních znalostí cizího jazyka 
v komunikaci s rodilým mluvčím. Všichni, kdo se do projektu za-
pojili, investovali spoustu práce i času nad rámec svých povinnos-
tí a dopřáli tak sobě i dětem možnost vyzkoušet si něco nového  
a příležitost posunout se dál jak po jazykové, tak po lidské strán-
ce. Zapojení Cotyho do výuky totiž vyžadovalo nejen schopnost 
porozumět, ale i naslouchat, nejen mluvit, ale i kultivovat svůj 
projev, nestarat se jen o sebe, ale spolupracovat a pomoct po-
rozumět i slabším žákům a spolužákům. Za to všem patří veliké 
uznání a díky. 

Děkujeme, že jste do toho šli s námi, vážíme si toho!

Zajímalo nás, jakou zkušenost si Coty odnáší, proto jsme mu položili pár otázek:

Coty, děti se ve tvých hodinách bezesporu naučily lépe 
komunikovat anglicky, ale je něco, co zdejší děti naučily 
tebe?

Vlastně hned několik věcí. Naučily mě česky. Už vím, jaký je 
rozdíl mezi ježkem a Ježíškem, například. Ruku v ruce s tím mě 
ale naučily také trpělivosti. Bylo pro mě zajímavé a přínosné po-
znat, jak přemýšlí jejich generace, co je zajímá a baví. Bylo skvělé 
být součástí toho všeho a sledovat, jak dnešní generace mladých 
lidí mění svět.

Vyškolil tě do života i pobyt v České republice?

V Čechách jsem zjistil několik věcí. Objevil jsem výhody sys-
tému veřejné dopravy, který máte nastavený skvěle. Naučil jsem 
se komunikovat s lidmi jiných jazyků a národností beze strachu. 
Věřte, že i pro mě to bylo těžké. Při styku s byrokracií jsem získal 

notnou dávku trpělivosti. A zjistil jsem, jak chutná opravdu dobré 
pivo.

Jaká je tvá nejšťastnější vzpomínka?

Je moc milé, když jdete v Čáslavi po náměstí a lidé vás po-
znávají, mávají vám, usmívají se a vy cítíte, že vás mají opravdu 
rádi. Bylo skvělé být součástí čáslavské komunity a nikdy na tuto 
zkušenost nezapomenu. 

 
Působení rodilého mluvčího na školách bylo jednou z implemen-
tačních aktivit projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav 
II, r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051

 

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

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

očkování bude probíhat v Městské nemocnici Čáslav

NEMOCNICE DO NOVÉHO ROKU VSTUPUJE S PŘÁNÍM, ABY S NÍ BYLI LIDÉ SPOKOJENI

Vážené čtenářky a čtenáři Čáslavských novin, před pár 
měsíci jsem nastoupila do vedení čáslavské městské ne-

mocnice. Prožívá nelehké období. Bojujeme hlavně s personální-
mi problémy, a to v rovině lékařů, nelékařů i technicko-hospodář-
ských pracovníků. Zásadním úkolem je, aby naše nemocnice byla 
součástí tzv. sítě páteřních nemocnic. Oba tyto cíle chci co nej-
rychleji vyřešit. Nechceme dopustit, aby byla čáslavská nemocni-
ce postupně odsouzena k transformaci na péči následnou a za-
nikly v ní některé zdravotnické obory, které jste v ní zatím vždycky 
nacházeli. Nyní proto podnikáme všechny potřebné kroky k tomu, 
aby se tak nestalo, abychom byli mezi poskytovateli akutní lůž-
kové péče, již mají urgentní příjem a jsou součástí páteřní sítě 
nemocnic v Česku.

Po mém příchodu se nám již podařilo přijmout nové lékaře do 
oddělení ARO a na chirurgii. Také se nám podařilo rozšířit fyzio-
terapii a naše řady posílilo několik kvalitních, plně erudovaných 
zdravotních sester. 

V novém roce budeme v náboru nových zaměstnanců pokra-
čovat. Naším cílem je otevřít co nejdříve alespoň část interny  
a provoz tohoto oddělení postupně rozšiřovat.

Pro stávající zaměstnance připravujeme možnosti dalšího 
rozvoje a růstu v jejich odbornosti. Soustředit se budeme přede-
vším na vybudování urgentního příjmu, což je pro nás v tuto chvíli 
klíčové.

Plánujeme však také investice do budov areálu, zkvalitnění 
služeb recepce a telefonní ústředny a budeme modernizovat stra-

vovací provoz. Čeká nás dovybavení ambulancí a oddělení nový-
mi přístroji, abychom pacientům poskytli ty nejlepší služby. Ráda 
bych za tímto účelem využila i financování z prostředků Evropské 
unie či dotačních programů kraje, které nám s tím mohou hodně 
pomoct. 

Při svém nástupu jsem vedení města poprosila, abychom 
společnou práci napřeli hlavně na zachování nemocnice a zapo-
mněli při tom na to, co nás někdy může rozdělovat. Je důležité 
cítit podporu ze strany zřizovatele a napnout všechny síly jedním 
směrem, abychom došli ke zdárnému výsledku. Ráda bych požá-
dala všechny čáslavské politiky, aby v nadcházejícím roce zapo-
mněli ve věcech městské nemocnice na stranický a předvolební 
boj, podpořili naši snahu o zachování nemocnice a pomohli nám  
s řešením problémů bez ohledu na to, jaké politické strany jsou 
členy.

Chtěla bych při této příležitosti poděkovat vedení města za 
jeho podporu a pomoc, kterou nám v tomto problematickém  
období poskytuje. Rovněž bych ráda poděkovala Ing. Pavlíkovi  
a vedení Středočeského kraje.

Na závěr mi dovolte, abych všem obyvatelům Čáslavi i všem 
zaměstnancům naší nemocnice popřála požehnané Vánoce  
a všechno dobré v novém roce. Zaměstnanci Městské nemocnice 
Čáslav i já osobně uděláme, co bude v našich silách, abychom si 
udrželi vaši důvěru a vytvořili moderní městskou nemocnici.

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová
ředitelka Městské nemocnice Čáslav

⏎

♡

♥Listopad 2021 
Narodilo se 36 dětí

17 holčiček, 19 chlapečků
nejčastější jména: Jakub, Jan, Adéla, Matěj

Netradiční jména: Ellie, Aurélia
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA LEDEN 2022

8. 1. sobota TUPADELSKÝ PIVOVAR 
sraz: Čáslavské nám. u kašny v 10:00 
trasa: Čáslav, Drobovice, Tupadly 
vedoucí: Zdeňka Matysová 
 
15. 1. sobota VÝROČNÍ SCHŮZE 
sraz: Čáslavské nám. u kašny v 9:30 
vycházka: Vodranty, Čeplov, r. Homolka, restaurace Česká 
koruna Čáslav  
schůze: Česká koruna od 12:00, oběd,v programu schůze 
budou informace o zájezdu Český Krumlov a výběr částky  
2 500 Kč (příspěvek na zájezd), výběr členských příspěvků

22. 1. sobota PŘÍRODNÍ PARK KLEPEC  
trasa: Roztoklaty, Limuzy, Klepec, Přišimasy, Úvaly 
odjezd: Čáslav 8:51  návrat: 15:57, 17:06 
vedoucí: Zuzana Vohnická

29. 1. sobota ZIMNÍ POLABÍ 
trasa: Nymburk, Poděbrady 
odjezd: Čáslav 8:51  návrat: 15:06 
vedoucí: Julie Kučerová

11 km

12 km

10 km

Za vánoční výzdobu 
děkujeme žákům ZŠ Náměstí.

Fotostrana, soc. oblast a zdravotnictví

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 na stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení,  

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitaminových přípravků
• 5 týdnů dovolené

Požadujeme:
• Schopnost empatie – ochota laskavě pečovat o staré lidi
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou 

Nabídka zaměstnání – staňte se: 
Vedoucím úseku sociální péče

Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6:00 do 14:30
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 603/2020 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a na stravování
• Příspěvek na kulturu a nákup vitaminových přípravků
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• 5 týdnů dovolené
Požadujeme:
• Minimální požadovaný stupeň vzdělání: středoškolské s maturi-

tou se zaměřením na sociální, případně zdravotní péči
• Bezúhonnost, zdravotní způsobilost
• Zkušenost s vedením týmu vítána, organizační schopnosti
• Umět komunikovat s lidmi, být týmový hráč
• Spolehlivost, vstřícnost, kladný vztah k seniorům

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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IMVodranty opět ožily cyklokrosem
Lesopark Vodranty ožil v sobotu 4. prosince pátým ročníkem cy-
klokrosového závodu Toi Toi Cup. Poprvé s novým názvem Grand 
Prix Středočeského kraje a pod záštitou hejtmanky Petry Pec-
kové. Sportovního klání se zúčastnilo přibližně 300 závodníků  
i závodnic napříč kategoriemi a všemu nadšeně přihlížela zhruba 
tisícovka diváků.

Na závodníky rozhodně nečekalo nic snadného. Trať totiž v po-
rovnání s minulými lety doznala několika změn, z nichž nejvýrazněj-
ší spočívala ve zpevněné ploše umístěné na startu a v cíli. Novinka 
kladla na jezdce vyšší nároky jak po stránce technické, tak fyzické. 
Občas se navíc objevilo docela husté sněžení. Ředitel závodu Ivan 
Sova však byl v tomto směru spokojený. „Cyklokros je zimní sport, 
takže počasí se vyvedlo na jedničku s hvězdičkou. Závodníci si mu-
sejí poradit s jakýmkoli povrchem,“ uvedl.

Kategorii Ženy Open nakonec opanovala lídryně celého letoš-
ního seriálu Toi Toi Cup Kristýna Zemanová, v kategorii Muži Open 
zvítězil průběžně třetí Tomáš Paprstka. Rovněž vloženého závodu 
žen i mužů se zúčastnila výrazná cyklokrosová jména včetně Pavly 
Havlíkové, Jany Czeczinkarové, Pavla Bittnera nebo slovenských 
reprezentantů. Čáslavské sportovce zastupoval například mezi 
staršími žáky Michael Musílek. Naopak mezi dospělými nakonec 
kvůli zdravotním potížím chyběl Jakub Horák.

Bez punče, zato s legendami

Ani cyklokrosová Grand Prix Středočeského kraje se pocho-
pitelně neobešla bez protiepidemických opatření. Byli s nimi obe-
známeni závodníci i členové jejich doprovodu. Pro všechny platila 
nutnost nosit respirátor a dodržovat patřičné rozestupy. „Jednot-
livá pravidla připomínal i komentátor v éteru. Klíčové informace 
opakoval každých třicet minut,“ popsal Sova. Ani tak se nemohlo 
uskutečnit všechno, co organizátoři původně plánovali. Zrušen byl 

mikulášský cyklokros pro děti, mládež a rodiče z Čáslavi a okolí. 
Občerstvení si zájemci mohli zakoupit pouze ve variantě „s sebou“, 
tedy bez možnosti posezení. Navíc chyběla oblíbená součást sorti-
mentu v podobě svařeného vína, grogu a punče. „Naštěstí se nám 
ale podařilo zachránit autogramiádu legend cyklokrosového spor-
tu, dvojnásobného mistra světa Miloše Fišery a někdejšího mistra 
Československa Miloslava Kvasničky,“ oddechl si ředitel závodu.

Chtějí mistrovství republiky

S už tradiční čáslavskou akcí má nemalé plány. „Momentálně 
se snažíme o zápis závodu do mezinárodní kategorie C2, díky če-
muž by k nám přijeli i špičkoví zahraniční jezdci. Dále jsme podali 
kandidaturu na pořádání českého mistrovství v roce 2025, to vše  
v přímém přenosu na ČT sport,“ uzavřel Ivan Sova.

Ředitel závodu Ivan Sova
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Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
jménem ZŠ Husova Čáslav, příspěvkové orga-
nizace, společnosti Philip Morris ČR a.s. za fi-
nanční dar ve výši 120 536 Kč, který byl určen 
na revitalizaci venkovní plochy školy.

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a revitalizace venkovní plo-
chy zahrnovala instalaci herních prvků. Budou 
je využívat jak žáci školy, tak školní družiny. 
Hezký vzhled školní zahrady podpoří zájem 
dětí o pobyt ve venkovních prostorách areálu  
a umožní jim aktivní využití času určeného  
k relaxaci.

Za výše uvedený dar a příspěvek děkujeme.

Mgr. Bc. Marika Jelínková, ředitelka školy

LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ:  
VÝLET SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM 

Jako každý rok i nyní jsme se s našimi dětmi ze školky Hu-
sova vydali na vzdělávací výlet „Lesní pedagogika“ do Lesní-
ho družstva Chraňbož u Leštiny. Počasí nám přálo, a tak děti  
s batůžky na zádech, ve kterých měly svačinku, pití, pláštěnku 
a samozřejmě i něco dobrého na zub od maminky, natěšeně 
nastoupily do autobusu a jeli jsme. 

Na lesní cestičce nás už čekali pan hajný Aleš a pan hajný 
Ondra, ten dokonce se svým loveckým pejskem jménem Clai-
re. Oba byli oblečeni v mysliveckém stejnokroji, moc se nám 
líbili.

Během procházky se děti dozvěděly, jak se mají v lese cho-
vat, jakou zvěř mohou v lese potkat a jakou činnost vykonávají 
hajní i myslivci během celého roku. Cestou jsme sbírali přírod-
niny, vnímali přírodu všemi smysly. Seznámili jsme se s pojmy 
„lesní školka“ i „oplocenka“.

Spolupráce naší mateřské školy a lesního družstva trvá 
již několik let. Vždy se na setkání těšíme. Víme, že v zimě se 
pomáhá zvěři překonat nedostatek přírodní potravy, proto  
s sebou do lesa vozíme žaludy, kaštany, suché pečivo, jablka 
a zeleninu, které nám do školky přinášejí rodiče, za což jim ve-
lice děkujeme.

Na závěr nám pan Ondra a pan Aleš zahráli na lesní roh 
znělku HA-LA-LI, která se hraje na ukončení lovu a na rozlou-
čenou.

Společně prožité dopoledne v nás na dlouhou dobu zane-
chá hluboké zážitky z procházky lesem, z objevování nového, 
ze setkání s pány lesníky a jejich pejsky i z výletu jako takového.

Za kolektiv učitelek MŠ Čáslav, střediska Husova 
ved. uč. Jana Zemanová

p. uč. Zdenka Ďuchová

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium a Střední odborná škola 
pedagogická Čáslav, Masarykova 248 
informace na telefonním čísle: 327340 051  
datová schránka: h8ixkwy 
e-mail: info@gymcaslav.cz, www.gymcaslav.cz 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 18. 1. 2022 
více na www.gymcaslav.cz 
vysoké uplatnění, 140 letá tradice, kvalita výstupů 

gymnázium všeobecné osmileté 79-41-K/81 – 1 třída 
gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/41  – 1 třída 
pedagogické lyceum 78-42-M/03 – 1 třída 
předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 – 1 třída 

PŘED REKONSTRUKCÍ

PO REKONSTRUKCI

Revitalizace venkovního areálu
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SOŠ a SOU Čáslav
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Rok se s rokem sešel, nastal čas bilancování toho, co uteklo,  
a plánování věcí budoucích. Nejinak je tomu i na Střední odbor-
né škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav.

V uplynulém roce opět pokročila modernizace dílenské-
ho vybavení. Největší pokrok zaznamenaly obě dílny servisu, 
kde bylo nainstalováno nové, kompletní vybavení k opravám 
a seřízení podvozků motorových vozidel. V půli cesty se na-
chází modernizace dílenských zařízení pro nejvyspělejší 
diagnostické práce palivových systémů zážehových a vzně-
tových motorů, ale i hybridních a plně elektrických pohon-
ných jednotek. A nezapomnělo se ani na vybavení karosárny  
v podobě nové rovnací stolice.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní 
Čáslav v uplynulém roce zahájila spolupráci se Střední technic-
kou školou Vrábel, za účelem vzájemného obohacení se o nové 
zkušenosti v oblasti teoretické i praktické výuky.

Do budoucna plánuje naše škola dále rozvíjet a utužovat 
vztahy s našimi sociálními partnery a spřízněnými firmami ze-
jména v oblasti praktické výuky v reálném prostředí autoservisů.

Po rekonstrukci budovy pro teoretickou výuku a internátu je  
v plánu i oprava vnějšího pláště a střechy dílen. Úkolů na rok 
2022 je tedy hodně, a tak nezbývá než poděkovat všem pracov-
níkům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
dopravního Čáslav za odvedenou práci v roce 2021 a popřát 
jim v novém roce pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů, 
které posunou naši školu k cíli, který si v dlouhodobé perspek-
tivně vytyčila – stát se školou pro 21. století. 

V pátek 14. ledna 2022 se koná Den otevřených dveří  
v SOU Čáslav. Pro ty, kteří nás nestihli navštívit 26. 11. 2021, 
nabízíme další možnost seznámení se s praktickými doved-
nostmi našich žáků (viz fotografie – ostatním oborům nahléd-
nete pod pokličku při osobní návštěvě školy),. Samozřejmostí  
je i možnost projít si budovu SOU, při které vás provedou žáci 
nástavbového studia oboru Podnikání. 

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V SOU ČÁSLAV

Pátek 14. 1. 2022

 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených dveří:

19. 1. 2022 (středa) od 14:00 do 16:30

Můžete se těšit na komentovaný program, kde se dozvíte informace o studiu na střední škole a o studijních oborech: 
 23-41-M/01  Strojírenství
zaměření: Robotika, Auto Moto, 3D modelování, CNC progra-
mování           

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

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Prohlédnete si výukové prostory školy (učebny klasické  
i odborné), knihovnu, domov mládeže, školní jídelnu a další. 
V době mimo komentovaný program se můžete informovat  
o uplatnění našich absolventů u prezentačních stěn zá-
stupců podniků z našeho regionu.

Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 
na tel.: 327 312 611 a na e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz.
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V ČÁSLAVI BYL OTEVŘEN 
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA

Národní zemědělské muzeum završilo stavbu centrálního 
depozitáře v Čáslavi, který zastřeší sbírkové předměty z areálu 
v Praze, na Kačině a samozřejmě také z čáslavského muzea. Ze-
mědělské muzeum, které má celkem pět poboček po celé České 
republice, vlastní kolem 100 tisíc sbírkových předmětů. Centrální 
depozitář mu ovšem chyběl. Dvoupatrová hala byla slavnostně 
otevřena 30. 11. 2021. 

Realizace celého projektu s názvem Provozně nízkonákladový 
depozitář Čáslav byla zahájena v roce 2016, kdy se muzeu podaři-
lo vykoupit poslední pozemky v čáslavském areálu. Následovala 
žádost o dotaci a v roce 2019 byl položen základní kámen dvou-
patrové budovy.

Nový depozitář bude veřejnosti uzavřen

Hlavním úkolem nových prostor je za pomocí sofistikovaných 
technologií uchovat předměty v bezpečném prostředí a regulo-
vat parametry, jako jsou teplota, vlhkost nebo prašnost prostředí. 
Depozitář je vybaven například unikátní termokomorou. Toto zaří-
zení díky využívání metody kontrolovaného ohřevu s regulovanou 
relativní vlhkostí vzduchu chrání dřevěné exponáty a umožňuje 
netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu. Z těchto důvodů bu-
dou depozitní prostory veřejnosti nepřípustné.

Objekt dále zajišťuje zpřístupnění pro badatelské účely a slou-
ží jako základna pro kurátory a přípravu výstav. Jeho součástí je 
rovněž konzervátorsko-restaurátorská dílna sloužící k montáži  
a demontáži historických zemědělských strojů.

Budova za více než 155 milionů

Najdeme zde objekty z podsbírek Zemědělská technika, Etno-
grafie, Knihy – staré tisky, Modely staveb, Numismatika, Obchod, 
Obrazy, Potravinářská výroba, Rostlinná výroba, Řemesla a Živo-
čišná výroba.

Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Náklady projektu jsou 155 762 673 Kč. Předpo-
kládaná dotace z EU činí 100 714 197 Kč. Finance pro pokrytí více 
než 55 milionů korun poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR.  

JN
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VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

19  Školství, Okolní obce, Život ve městě

NÁVŠTĚVA MUZEA  
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY ČÁSLAV

V Čáslavi již mnoho let v bývalém armádním areálu působí odloučené pra-
coviště Národního zemědělského muzea – Muzeum zemědělské techniky. Jeho 
expozice jsme v rámci zpestření výuky navštívili již mnohokrát.

V úterý 30. listopadu 2021 nebylo právě příjemné počasí, poletoval sníh, fou-
kal vítr, chodníky byly namrzlé, přesto jsme opustili vyhřáté školní třídy a vyrazi-
li na exkurzi. Muzeum zemědělské techniky totiž slavnostně otevíralo takzvaný 
„Provozně nízkonákladový depozitář“, a to jako první centrální depozitář ve své 
historii. Pozvání na prohlídku jsme rádi využili, protože tyto nové prostory nebu-
dou veřejnosti běžně přístupné. Naše návštěva se uskutečnila v rámci projektu 
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Šablony II. za účasti žáků tříd S2 a S4 oboru Strojírenství. 

Podle získaných informací by prostory depozitáře měly sloužit nejen pro potře-
by místního muzea, ale i pro pracoviště v Praze a na zámku Kačina. Jeho součástí 
mají být i kvalitní badatelské zázemí a konzervátorsko-restaurátorská dílna pro 
ochranu a úpravu sbírkových předmětů a celkově se zlepší podmínky pro uložení 
sbírkových předmětů. Samotný provoz depozitáře bude probíhat v režimu hlídání 
mikroklimatu, teploty, relativní vlhkosti i dalších parametrů, tak aby prostředí bylo 
k uloženým předmětům co nejšetrnější. Toho má být dosaženo moderním tech-
nickým zázemím, využívajícím klimatizaci a tepelná čerpadla, a stavební úpravou 
prostor v provedení stavba ve stavbě neboli pomyslné ohromné „termosky“. A to 
vše jsme měli možnost si prohlédnout. Jednotlivé aktivity jsou z hlediska naší 
odborné výuky zajímavé a informace o nich výuku vhodně doplnily.

Depozitářem muzea nás provázeli zasvěcení průvodci. Kromě zmíněného 
technického zázemí jsme si v přízemí depozitáře prohlédli zemědělské stroje, kte-
ré muzeum běžně nevystavuje. Jednalo se například o české i zahraniční traktory, 
historické obilní mlátičky, stabilní motory, kombajny a další zemědělskou techni-
ku. V několika oddělených depozitářích nám kurátoři představili také další sbírky. 
Šlo třeba o modely zemědělských staveb, nábytek, zemědělství a umění, včelař-
ství, knihovnu a staré tisky. Také jsme viděli, jak se sbírkové předměty ukládají,  
a byli jsme poučeni o pravidlech péče o ně.

Z odborného hlediska se jednalo o velice zajímavou a pro žáky poučnou ná-
vštěvu.

JNTIP NA VÝLET:  
Kostel sv. Václava v Chotusicích 

V nedalekých Chotusicích se v centru obce tyčí 
věž kostela sv. Václava. Architektonická památka, 
která rozhodně stojí za návštěvu, byla postavena 
kolem roku 1270.  

Kostel byl založen sedleckými cisterciáky. Již  
v polovině 14. století, tehdy ještě jako menší go-
tická stavba, byl zmiňován jako farní. V roce 1716 
dostala stavba barokní podobu díky přestavbě, kdy 
byla před původní loď postavena širší a delší loď.  
V první polovině 19. století – současně s výstavbou 
fary – byl kostel upraven klasicistně. Je obehnán 
bývalou hřbitovní zdí s bránou osazenou sochami 
sv. Rocha a Floriána.  

Z DŮVODŮ PROTIEPIDEMICKÝCH 
OPATŘENÍ, SE KONÁNÍ  

NOVOROČNÍHO  
OHŇOSTROJE PŘESOUVÁ  

NA DOBU NEURČITOU. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 



Psalo se 1. ledna 2020, když v Čáslavi 
oficiálně vznikla jednotka sboru dobro-
volných hasičů. Od té chvíle už uplynuly 
dva roky, tudíž je namístě krátce zreka-
pitulovat její dosavadní činnost. Nápo-
mocen nám při tom byl velitel jednotky  
Ing. et Ing. Bc. Jan Fidler.

Co stálo za vznikem JSDH Čáslav?

Jednotka funguje od 1. ledna 2020, kdy 
došlo k jejímu zřízení a současně k zařaze-
ní do kategorie N. Zařazení do kategorie N 
bylo z důvodu nově vznikající jednotky, aby 
byl čas na její postupné vybavení požární 
technikou, věcnými prostředky požární 
ochrany, získání základní odborné způso-
bilosti u jednotlivých členů jednotky, orga-
nizační zajištění a mnoho dalších činnos-
tí. K tomu byl určen rok 2020. Od 1. ledna 
2021 byla jednotka zařazena do kategorie 
JPO V a začali jsme být vysíláni k mimo-
řádným událostem. Za vznikem jednotky 
stála zákonná povinnost obce vycháze-
jící ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Co konkrétně obnáší skutečnost, 
že spadá pod město Čáslav?

Jednotka SDH obce je organizací, kte-
rou zřizuje obec a zároveň jí zajišťuje fi-
nanční i materiální zabezpečení pro plnění  
úkolů a povinností hasičů v rámci jednot-
ky, například na úseku strojní služby.

Kolik máte momentálně členů  
a jaké je jejich civilní povolání?

Aktuálně máme 15 členů, z nichž část 
i za různých protiepidemických opatře-
ní úspěšně absolvovala potřebné kurzy, 
například kurz NDT-16 (nositel dýchací 
techniky), V-40 (velitel) a S-40 (strojníci,  
tzn. řidiči požární techniky). Část členů 
slouží u bezpečnostních sborů, další pra-
cuje v soukromém sektoru.

Kolik už jste měli výjezdů a o jaké 
případy se většinou jedná?

Naše jednotka vyjížděla k 6. prosinci 
2021 celkem k 15 událostem. Nejčastě-
ji šlo o mimořádné události typu požár  
a technická pomoc. 

Dokážete určit, který z výjezdů byl 
nejnáročnější?

Lze zmínit nejdéle trvající událost,  
u níž JSDH Čáslav zasahovala, kterou byl 
prosincový požár rodinného domu na Ka-
labousku.

Jak jste spokojení se svým stáva-
jícím vybavením?

S požární technikou a věcnými pro-
středky, kterými naše jednotka disponuje, 
jsme spokojeni. Avšak ještě je před námi 
nutnost pořízení dalších prostředků (dý-
chací přístroje, radiostanice, přetlakový 
ventilátor…), které do výbavy budeme poři-
zovat za účelem dovybavení členů jednot-
ky nebo dovybavení cisternové automobi-
lové stříkačky (CAS) pro možnost zásahů 
u dalších druhů mimořádných událostí.

Jak momentálně vidíte budouc-
nost JSDH Čáslav, co je třeba namís-
tě zlepšit?

V současnosti se trochu potýkáme  
s nedostatkem prostoru. Z hlediska zlep-
šení je namístě potřeba alespoň trochu 
rozšířit zázemí zbrojnice, kterou proza-
tím tvoří garáž pro CAS a přilehlá šatna. 
Jednalo by se o jednu místnost v její těs-
né blízkosti. Utvoření zázemí by přineslo 
zlepšení podmínek k vykonávání veške-
rých činností spojených nejen s výjezdy, 
ale i s provozem a údržbou prostředků 
uložených na vozidle, dále s očistou zne-
čištěných zásahových obleků od produktů 
hoření a možných škodlivých látek, jimiž 
se oblek při zásazích může kontamino-
vat, a mnoho dalších úkonů potřebných  
k akceschopnosti jednotky. Získání pro-
storů však nezáleží na jednotce.

20  Život ve městě
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21  Historie, Volný čas

IMOsobnosti Čáslavska
Kliment Čermák 19. 1. 2022 – 105 let od úmrtí

Eli Urbanová 20. 1. 2022 – 10 let od úmrtí

 

Rudolf Černý 5. 1. 2022 – 75 let od úmrtí

Vypsat všechny obory, kterými se slavný čás-
lavský rodák Kliment Čermák zabýval, by zname-
nalo věnovat tomu celou tuto rubriku. Zmiňme 
tedy pouze ty stěžejní – Čermák byl učitelem, 
historikem, archeologem, spisovatelem, numi-

smatikem, kurátorem nebo popularizátorem vědy. 
Když byl v roce 1877 obnoven dobře známý Muzejní  

a archeologický spolek Včela Čáslavská, aktivně se zapojil do jeho 
činností. Od roku 1891 až do své smrti v roce 1917 zastával pozici 
jeho předsedy. Díky Čermákovi rovněž citelně vzrostl význam čás-
lavského muzea, jehož důležitost dalece přesáhla hranice regionu. 

Esperanto je světově nejrozšířenějším  
tzv. plánovým jazykem, což znamená, že byl 
uměle vytvořen jedním člověkem nebo skupi-
nou lidí. Věnoval se mu například slavný čes-
ký herec Karel Höger. A právě on měl údajně lví 
podíl na tom, že v tomto jazyce začala v polovině 
minulého století tvořit také čáslavská pedagožka a literátka 
vystupující pod pseudonymem Eli Urbanová. Brzy se v tomto 
ohledu stala jednou z nejvýznamnějších českých spisovatelek 
a zůstala jí dodnes. Její básně či celé básnické sbírky ostatně 
vycházely i v cizině, namátkou v Německu, Austrálii, Kolumbii, 
Brazílii nebo na Kanárských ostrovech.

Narodil se v Mníšku pod Brdy, ale jeho rodiče se sem přestě-
hovali z Čáslavi. Ani tím čáslavská stopa hudebního pedagoga, 
flétnisty, skladatele a autora několika odborných publikací Ru-
dolfa Černého nekončí. Absolvoval tady totiž nižší gymnázium. 
Hru na flétnu vystudoval v Praze a následně se prosadil jako 
flétnista v ukrajinském Kyjevě. Po pár letech se vrátil do hlavní-
ho města dnešního Česka. Působil tady mimo jiné v Národním 
divadle nebo na konzervatoři. Kromě svého nejoblíbenějšího 
hudebního nástroje vyučoval zájemce rovněž hru na tympány 
nebo klavír. Sám koncertoval i ve Spojených státech amerických 
či v Itálii.

Zdroj: Kliment Čermák – www.vcelacaslavska.cz, Eli Urbanová – Sbírko-
vý fond MMaK Čáslav 
 

Zveme všechny zájemce 
 

12. ledna od 9 hod. 
na promítání pohádek pro nejmenší,

19. ledna od 9 hod. na „čtení na polštářích“.

Prosíme o nahlášení účasti na tel. 733 741 171 
nebo v RC Kopretina.

Program pro:       MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
Délka programu:  45 minut pro MŠ
        60 minut pro ZŠ

Cíl programu: 

Společně se seznámíme s nejběžnějšími 
ptačími druhy, které jsou nejčastějšími 
návštěvníky na krmítku. Řekneme si, jakou 
potravu budeme ptáčkům do krmítka 
sypat a jaké krmení není vhodné,  
kam bychom měli krmítka instalovat  
a ukážeme si různé druhy krmítek.

Součástí celého programu 
bude hra související  
s danou tématikou.

Přihlášky zasílejte na:  
vlasak@cmuz.cz



Kultura

Kateřina Strach Tichá odešla po maturitě na čáslavském gym-
náziu studovat do Prahy na Akademii výtvarných umění (2007); 
absolvovala v ateliéru Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. 
Stala se členkou Spolku sochařů České republiky, zvítězila v sou-
těži o portrét Elišky Junkové (2017) a v soutěži o portrét Františka 
Janečka (2019). V loňském roce vytvořila pro zdejší gymnázium 
pamětní desku prof. Bohumila Böhma.

Kdo a jaké okolnosti formovaly tvoje rozhodnutí stát se 
výtvarnou umělkyní?

Nejsem si jistá, zda jsem se někdy vůbec rozhodla stát se 
„výtvarnou umělkyní“, dodnes mám z označení „umělkyně“ ve 
spojení se svojí osobou divný pocit. Od malička, co si pamatu-
ji, mě bavilo kreslit a vůbec nějak něco vytvářet, bylo mi v tom 
dobře. Takže jsem se tomu přirozeně v rámci možností věnova-
la a s přibližující se maturitou jsem si víc a víc přála moct něco 
výtvarného studovat na vysoké škole. Že mě vzali na Akade-
mii, a k tomu napoprvé, to byl zázrak, ve který jsem tehdy reál-
ně nevěřila. Ještě několik dalších let mi trvalo pochopit, že tam 
nejsem nedopatřením. Nakonec se mi myslím podařilo najít,  
v čem je moje síla, a chtěla jsem a chci se výtvarnému umění pro-
fesionálně věnovat, i když to dodnes není můj hlavní zdroj obživy.

Tvoříš a žiješ v Čáslavi. Zůstala jsi „doma“ a máš tedy možnost 
dobře vnímat kulturní život kolem sebe. Proč je kultura i na malém 
městě důležitá?

Když jsem ještě pobývala v Praze, bylo pro mě samozřejmé 
moct si denně vybírat z nekonečné nabídky kulturních možností. 
Vyrazit na vernisáž, koncert, do divadla, na přednášky… a také se 
setkávat s lidmi, kteří cítí a smýšlejí podobně jako já. Pražská forma 
zábavy, jakou jsem zažívala já, člověka přirozeně kultivovala jakoby 
„do šířky“. Život na malém městě je v mnohém klidnější a poetič-
tější, ale také dokáže nenápadně ukolébat do takové trochu lenivé 
stejnotvárnosti a možná uzavřenosti vůči vnějšímu světu. Proto je 
potřeba vnášet sem aspoň „ostrůvky“ kultury, které mohou v klid-
ných vodách malého města představovat nové podněty, jak o živo-
tě i o sobě přemýšlet. Našeho dvouletého syna často bereme na 
různé kulturní akce nejenom proto, aby například viděl dobrý obraz 
a odmala kultivoval svůj vkus, ale také aby nasával atmosféru lidí, 
kteří vědomě vystupují z každodenního koloběhu a chtějí se něco 
dozvědět, pocítit. To je myslím strašně důležité a přála bych si ne-
jen kvůli němu, aby těch příležitostí bylo víc.

Platforma NOVA FORMA pořádá projekt mycelium/NOVA FOR-
MA 2. Jeho první část bude zahájena 23. dubna příštího roku v in-
dustriálním prostoru Gumárny v Čáslavi, jeho druhá část 7. května  
v multifunkčním kulturním centru Pragovka. Projekt je jiný než běž-
né kolektivní výstavy. Jsi jednou z jeho účastnic, čím je pro tebe 
zajímavý?

Tematické výstavy, které jsem dosud zažila, byly většinou za-
střešené společným názvem, ke kterému se přizvaní autoři více či 
méně vztáhli – vybrali nějaké již existující dílo ze svého portfolia 
nebo vytvořili něco nového – bez významnější vzájemné interak-
ce. Umělci na kolektivních výstavách se mnohdy osobně neznají 
a soudržnost výstavního projektu se utváří velkou měrou až pod 

ČTYŘI OTÁZKY PRO ČÁSLAVSKOU VÝTVARNICI 
MGA. KATEŘINU STRACH TICHOU
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Platforma NOVA FORMA   
program na 1. pololetí roku 2022,   

Gumárna, K. Pazderského 2045

29. ledna – 18:00 – Irena Armutidisová a Pavel Skrott, výstava – sochy a grafiky

9. února – 18:30 – Irena Dousková, autorské čtení a beseda 

23. února – 18:30 – Jiří David, setkání a beseda s významným vizuálním umělcem 

1. března   – Maria Černá Pivovarová – Zprávy z podzemí, 
18:30     – výtvarné neoficiální ruské umění, které dobylo svět 
     – také o tvorbě svého otce V. Pivovarova

29. března – 18:30 – Marek Hilšer – setkání a beseda se senátorem 

13. dubna – doc. RNDr. Jiří Gabriel – O houbách a lidech (Tajemné houby)
18:30     – přednáška a beseda

23. dubna    vernisáž – mycelium/NOVA FORMA 2
       18:00 – úvodní ceremoniál a komentovaná prohlídka výstavy
       19:30 – Zrní – koncert na dvoře Gumárny

11. května – 17:00 – komentovaná prohlídka výstavy – mycelium/NOVA FORMA 2

11. května – 18:00 – Petr Háj – výstava – fotografie 

25. května – 17:00 – komentovaná prohlídka výstavy – mycelium/NOVA FORMA 2

25. května – 18:30 – Milan Knížák, beseda s významným vizuálním umělcem
    – Noc muzeí, komentované prohlídky výstavy – 
       noční program – videomapping

15. června – 17:00 – komentovaná prohlídka výstavy – mycelium/NOVA FORMA 2

15. června – 18:30 – Helena Klímová, terapeutka, přednáška a beseda 

25. a 26. června – 2 DNY V GUMÁRNĚ – Vladimír Merta, Lukáš Pavlásek a další  
    umělci, slavnostní uzavření výstavy mycelium/NOVA FORMA 2

Více informací na www.novaforma.art.

rukama kurátora. Mycelium vnímám jako 
jiné v tom, že ty jsi jako kurátorka nejprve 
vybrala skupinu tvůrců a skutečně vytvoři-
la „podhoubí“ k tomu, aby vznikl společný 
projekt. Začali jsme intenzivním víkendo-
vým sympoziem s přednáškami vedenými 
špičkovými odborníky, které střídala skupi-
nová setkání se společnou aktivní imaginací  
a debaty na téma výstavy. Takže jsme se nej-
prve seznámili a společně získali jakýsi in-
formační a zážitkový background, na kterém 
budeme dál stavět. Všechna díla vytvoříme 
přímo pro projekt mycelium/NOVA FORMA 2 
s tím, že bude existovat určitá souvztažnost 
výstav v Gumárně a v Pragovce – všichni 
vlastně vytváříme minimálně dvě spolu ko-
munikující díla. Jsme ještě na začátku pro-
cesu, ale už teď je jasné, že se něco rodí a že 
to asi pro všechny účastníky bude v něčem 
nová a obohacující zkušenost.

Můžeš prosím vysvětlit, jak chápeš po-
jem „mycelium“?

„Mycelium“ znamená „podhoubí“, od-
kazuje tedy k houbám, těmto zvláštním or-
ganismům, které prorůstají celým naším 
hmotným světem a o nichž se toho zatím ví 
velmi málo. Houby se v poslední době do-
stávají do popředí zájmu laiků i vědců, mluví 
se o zázračných léčivých i transformačních 
účincích hub, o jejich nezastupitelné roli pro 
ekologii v rámci celého světa, padají termí-
ny jako „živý internet“. Na to navazuje druhá 
významová rovina „mycelia“, která se týká 
hmotné i nehmotné propojenosti světa. Že 
každý z nás jako jedinec je zároveň součás-
tí lidského společenství i širokého systému 
bytostí, světa, vesmíru, a jako takový má 
vlastně potenciál tyto sféry spoluutvářet  
a ovlivňovat. Plánovaná výstava tyto sou-
časné myšlenkové tendence přirozeně re-
flektuje a je zároveň vlastně uměleckým 
experimentem v tom, jaký důraz klade na 
společné „naladění“ všech autorů i na pro-
pojení čáslavské Gumárny, jakožto velmi 
mladého kulturního prostoru, s mnohem 
známější pražskou galerií Pragovka. Takový 
rozsah projektu je neobvyklý nejenom v rám-
ci regionu, ale i obecně.

Rozhovor zaznamenala Kamila Ženatá.
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AKCE LEDEN–ÚNOR 
23. 1. 2022
TVOŘENÍ Z FIMO HMOT  
pro děti od 7 let
od 15:00 do 17:00
účastnický poplatek 100 Kč

28. 1. 2022
KERAMICKÉ ODPOLEDNE – 
keramický svícen  
pro děti od 2. tříd
od 14:00 do 16:00
účastnický poplatek 100 Kč

29. 1. 2022
JÓGA NA POSÍLENÍ IMUNITY
pro dospělé
od 14:00 do 17:00
účastnický poplatek 450 Kč
 
4. 2. 2022
PRÁZDNINOVÝ DEN 
(pololetní prázdniny)
pro děti od 1. třídy
od 8:00 do 15:00
účastnický poplatek 200 Kč

5. 2. 2022 
NEPEČENÉ CAKE POPS LÍZÁTKA
pro děti od 6 let
od 9:00 do 12:00
účastnický poplatek 120 Kč

5.–6. 2. 2022  
DÍVČÍ VALENTÝNSKÁ POHÁDKOVÁ NOC
pro dívky od 6 let
sobota od 14:00, neděle do 10:00
účastnický poplatek 250 Kč

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

a následný postup přihlášení naleznete 
na našich webových stránkách 

www.ddmcaslav.cz.

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

PROGRAM
• MILOŠ SLÁMA: Linoryt
 KDY: 25. 1. – 27. 2. 2022 
 KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
 Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17

• Mgr. Michal Kamp: MUČEDNÍK nebo BOJOVNÍK?
Druhý život K. H. Borovského v představě české 
společnosti let 1856–1989
přednáška Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čás-
lavská“  
KDY: 18. 1. 2022 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
 Vstupné dobrovolné

• LIŠČATA: ČTENÁŘSKÝ KLUB 
PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET – čtení, hry, dílny
KDY: začínáme 26. 1. 2022 od 15.30
KDE: knihovna, Kostelní náměstí 197
Přihlášky na webu a v knihovně

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

• PTÁCI A KRMÍTKA
PROGRAM pro MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
CÍL PROGRAMU: Společně se seznámíte s nejběžnějšími 
ptačími druhy, které jsou nejčastějšími návštěvníky krmít-
ka. Dozvíte se, jakou potravu ptáčkům do krmítka sypat a 
jaké krmení není vhodné, kam krmítka instalovat a uvidíte 
i různé druhy krmítek.
Součástí celého programu je hra související s daným 
tématem.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz

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

www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

IG @mestskemuzeumcaslav

PŘIPRAVUJEME

PRO VÁS NÁSLEDUJÍCÍ  

LETNÍ TÁBORY

13.–20. 8. 2022
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

30. 7. – 6. 8. 2022
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR

9.–16. 7. 2022 
TAJEMNÁ EXPEDICE 2022

2.–8. 7. 2022
LETNÍ POHYBOVÝ MAŽORETKOVÝ TÁBOR

PŘIHLÁŠENÍ ONLINE OD STŘEDY 1. 12. 2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

18.–22. 7. 2022     DÍVČÍ KLUB
18.–22. 7. 2022     VÝLETNÍČEK
25.–29. 7. 2022     TVOŘILKA PRO DÍVKY
  8.  –12. 8. 2022 KOUZELNICKÁ ŠKOLA  

HARRYHO POTTERA 2
  8.  –12. 8. 2022  KERAMICKO ŘEMESLNÝ
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Miloš Sláma (* 1965) absolvoval obor grafika a knižní  
ilustrace na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Zde 
nevytiskl ani jeden linoryt. Tuto techniku pro sebe objevil, když 
se nastěhoval do domu se zásobami vyřazeného lina. Další ži-
votní inspirací mu byla roční stáž v Paříži, měsíční pěší pouť do 
Říma, čtyřdenní pobyt na ostrově Athos a každodenní život mezi 
ateliérem a přírodou. Žije a pracuje na bývalé faře v obci Křoví  
v kraji Vysočina.

Miloš Sláma patří k předním českým grafikům. Jeho práce 
získávají ocenění a jsou zastoupeny v galeriích i soukromých 
sbírkách.

Linoryty vytváří postupným odrýváním z jedné matrice. Jeho 
tvorba je mimořádná a nezaměnitelná použitím mnohačetného 
soutisku až dvaceti barev. Je autorem grafického kuličkového 
lisu Sláma Press, který už slouží umělcům ve více než třiceti ze-
mích světa. Od roku 2015 je členem Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar. 

Výstava linorytů se uskuteční 25. 1. – 27. 2. 2022 ve výstavní 
síni na náměstí.

Výstava Miloše Slámy – Linoryt

MILOŠ SLÁMA
LINORYT

25. 1. - 27. 2. 2022 

MĚS T S K É  M U Z E U M  A  K N I H O V N A  ČÁ S L A V

Vás zvou na výstavu

Výstavní síň, Nám. J. Žižky z Trocnova

Otevřeno: út-ne 10-12, 14-17h

Zdroj: www.milosslama.cz

Oblastní charita Kutná Hora 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU.

DOUFÁME, ŽE OSOBNĚ.

Věříme, že tentokrát bude možné, aby vás tři králové navš�vili a popřáli vám 
vše dobré do nového roku. V Čáslavi sbírka proběhne v sobotu 8. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY U PARTNERŮ

Budete mít možnost přispět do tříkrálových pokladniček umístěných u našich 
ochotných partnerů ve městech a obcích. Seznam zapečetěných pokladniček najdete 

na našich webových stránkách: www.kh.charita.cz/trikralova-sbirka.

TŘÍKRÁLOVÝ ÚČET

Na Tříkrálový účet můžete přispívat od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022. 
Číslo účtu: 66008822/0800, variabilní symbol 777955011 je pro OCH Kutná Hora.

Svými dary přispějete na automobil pro terénní službu pro rodiny s dětmi, 
na dobrovolnické programy v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a střediscích charity 

a na pracovní zkušenos� klientů se zdravotním znevýhodněním Centra Přístav.

Přejeme vám všechno dobré do nového roku.
Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme 

předem za pomoc, vstřícnost a Vaše dary.

TS 2022 info QR dar
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Milí čtenáři, listopad byl rekordním měsí-
cem co do počtu nově zakoupených knih. Zde 
však můžeme nabídnout jen velmi malý vzo-
rek. Další novinky najdete v našem katalogu 
zde: https://online.knihovnacaslav.cz/news.

V doplňování našeho fondu jsme se ten-
tokrát zaměřili hlavně na děti, takže větší 

část koupených knih zakotvila v regálech dětského oddělení. Nová 
vydání děl známých autorů určitě upoutají svými obálkami či krás-
nými ilustracemi.

Jedná se například o: 
dobrodružné romány Julese Verna:

Tajuplný ostrov, Cesta kolem světa za 80 dní, 
Cesta do středu Země, Dva roky prázdnin, Děti ka-
pitána Granta, Dvacet tisíc mil pod mořem, Patnác-
tiletý kapitán, Pět neděl v baloně

knihy Jaroslava Foglara:

Stínadla se bouří, Tajemství Vel-
kého Vonta, Tajemná Řásnovka

Ilustrované vydání čarodějnické 
fantasy Harry Potter.

Po fantasy sérii Hraničářův učeň Johna Flana-
gana nastala velká poptávka po dalších knihách to-
hoto autora. A tak přibylo osm dílů série Bratrstvo.

Zájemci o Kouzelné čtení s Albi tužkou se mohou 
těšit na další interaktivní knihy:

Zvířátka z divočiny, Lesní zvířátka, Domácí 
zvířátka, Naše tradice, Dopravní prostředky, Hravá 
písmenka, Učitel, Hasič, Popelář, Lékař, Policista

Dětem, které chtějí obohatit své vědomosti o další po-
znatky z přírodních věd, nabízíme tyto knihy:

Byl jednou jeden život – Kosti 
– komiksový příběh z francouzského tele-
vizního seriálu.

Animalium, Botanicum, Dinosaurium, 
Planetarium – bohatě ilustrované encyk-
lopedie se spoustou informací
Dospělým čtenářům doporučujeme:

15 roků lásky – román Patrika Hartla, 
jednoho z nejčtenějších českých spisova-
telů

Můj boj – šestidílný autobiografický 
román norského spisovatele Karla Oveho 
Knausgårda je kritiky i médii označován 
za literární událost 21. století

Zátopek–  životopis našeho slavného 
běžce napsal Jiří W. Procházka podle fil-
mového scénáře Davida Ondříčka, Alice 
Nellis a Jana P. Muchowa

Novinářem v Číně – vzpomínky, dojmy 
a osobní prožitky zkušeného novináře Tomáše Etzlera

Volný čas

Pivo, nebo víno?

Pivo vůbec, víno výjimečně.

Matematika, nebo dějepis?

Na základní škole jsem nesnášela obojí. 
Na střední ještě víc. A na vysoké se mi 
obojí konečně vyhnulo. Ale teď vážně! Vo-
lím dějepis!

Slané, nebo sladké?

Sladké, sladké, sladké!

Hory, nebo moře?

Pocházím z Beskyd, takže rozhodně hory. 
Ve výškách se cítím svobodnější.

Kniha, nebo film?

To je ale ultimativní otázka, pro knihov-
nici. Samozřejmě že kniha, ačkoli jsem vel-
ký fanda českého filmu. 

Kočka, nebo pes?

Mám ráda kočky i psy, kdybych si však 
měla vybrat (a kdybych vlastnila obrov-

skou zahradu), pořídila bych do rodiny ber-
nardýna.

Pop, nebo rock?

Inklinuji spíš ke starším rockovějším pec-
kám, současný pop mi až na výjimky vů-
bec nic neříká.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Miluju obojí, jsem ráda, že v tak ma-
lém městě máme příležitost zajít si tam  
i tam.

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?

Jednoznačně pěšky. Autem jen na nákup, 
a když se potřebujeme přiblížit kopcům.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Čáslavské zimy jsou většinou bez sně-
hu, ten mi tu opravdu chybí, ale mám 
svá oblíbená místa a ta jsou kouzelná  
v každém ročním období.

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDALA: Petra Hrubišová, nová vedoucí knihovny

Čáslavský zpovědník 

NOVINKY V KNIHOVNĚ Marie Hrubá

IM

Našli jste pod vánočním stromečkem něja-
kou hezkou knihu? Pevně věříme, že ano. 
Ale i kdybyste náhodou dostali dárky jiné-
ho typu, nezoufejte. Stále můžete navštívit 
čáslavskou knihovnu. A dost možná se zde 
potkáte i se sympatickou vedoucí Petrou 
Hrubišovou, kterou jsme poprosili o vyplně-
ní tradičního zpovědníku. 

novinkový rekord
!

LISTOPAD
350
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Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe všichni 
a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. Celosvětově 
ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti 
není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit na začátku no-
vého roku?

Vyhodnocení spokojenosti  
návštěvníků městské knihovny Čáslav

4. ledna    Světový den Braillova písma
Když francouzský varhaník, učitel  
a vynálezce Louis Braille přišel v prv-
ní třetině 19. století s vlastním sys-
témem psaní pomocí vystouplých 
bodů, výrazně zlepšil život mnoha ge-
neracím nevidomých či slabozrakých 
lidí. Uznání si dodnes zaslouží i od 
těch, kteří vidí jako ostříž.
 
14. ledna   Světový den logiky
Tento mezinárodní svátek můžeme 
považovat s trochou nadsázky za 
benjamínka. Letos se totiž bude konat 
teprve počtvrté. Cílem různých oslav 
je přiblížit lidstvu jeho vlastní intelek-
tuální historii a praktické dopady logi-
ky jako disciplíny na život obyčejného 
člověka.

15. ledna    Den Wikipedie
Známá online encyklopedie momen-
tálně obsahuje zhruba 60 milionů 
článků ve více než 300 jazycích. Ně-
které z jejích hesel si měsíčně přečte 
asi půl miliardy lidí. Občas se nevyhne 
chybám, její význam prakticky pro ka-
ždého uživatele internetu je přesto ne-
zanedbatelný.

21. ledna    Mezinárodní den objímání
Co všechno dokáže obyčejné objetí? 
Odbourává stres, působí proti depre-
sím a úzkostem, dodává pocit bezpečí 
a důvěry, zvyšuje produkci serotoninu 
(hormonu štěstí). Někteří terapeuti 
zašli tak daleko, že minimálně čtyři 
objetí denně považují za základ přežití 
člověka.

27. ledna  Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu
Tento svátek připomíná nezměrné 
utrpení minimálně šesti milionů Židů, 
Romů, homosexuálů, politicky nepo-
hodlných osob a další nevinných lidí, 
kteří přišli o život při systematickém 
pronásledování a vyvražďování ze 
strany nacistů za druhé světové války.

31. ledna
Světový den pomoci malomocným
Může se zdá, že malomocenství (jinak 
též lepra nebo Hansenova nemoc) je 
hrůzným, ale dávno překonaným one-
mocněním. Není tomu tak. Na celém 
světě jím údajně trpí minimálně deset 
milionů nešťastníků, především v jiho-
východní Asii, Africe a Jižní Americe.

IM

V  termínu od 23. 9. do 6. 11. 2021 proběhlo do-
tazníkové šetření spokojenosti návštěvníků 

knihovny v Čáslavi. Čtenáři mohli využít nejen online 
formu, ale i fyzické vyplnění dotazníků v prostorách 
knihovny. Šetření se zúčastnilo celkem 207 respon-
dentů. 

Nejčastější připomínky se týkaly neaktuálnosti 
knihovního fondu. Jsme si tohoto problému vědomi,  
a proto jsme se před koncem roku zaměřili na nákup 
literatury nejprve do dětského oddělení. Jde přede-
vším o kvalitní českou beletrii pro děti, knihy žánru 
young adult, vzdělávací literaturu a encyklopedie pro 
nejmenší. Obdobně bychom chtěli zaktualizovat fond 
i v dospělém oddělení, z finančních důvodů toho však 
budeme schopni až v prvním čtvrtletí roku 2022.

Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že čtená-
ři by uvítali setkání se známými spisovateli a více 
zajímavých akcí pro děti. Měli jsme velkou radost, 
že přes veškerá covidová opatření se nám podařilo  
9. listopadu uspořádat besedu se spisovatelkou Ale-
nou Mornštajnovou, která zaplnila Novou scénu Du-
síkova divadla. Ve středu 24. listopadu se pak v rámci 
první adventní čtenářské dílny konal knižní swap dět-
ských knih a tyto čtenářské dílny pro děti pak probí-
haly po celý advent. Rozhodně chceme v obdobných 
akcích pokračovat, sledujte nás proto na FB a Insta-
gramu, kde najdete nejaktuálnější informace. 

Novinkou je zahájení činnosti dětského čtenář-

M. Dvořáková a P. Hrubišová

LIŠČATA

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV ZVE
DĚTI OD 6 DO 10 LET NA PRAVIDELNÉ SCHŮZKY

ČTENÁŘSKÉHO KLUBU
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAČÍNÁME 26. 1. 2022 OD 15.30
ČTENÍ - HRY - DÍLNY

PŘIHLÁŠKY NA WEBU A V KNIHOVNĚ

Knihy jsou
 jako

otevřené 
dveře do

kouzelnéh
o světa.

 

      Mauriac

 

ského klubu Liščata, určeného pro děti prvního stupně. O co jde? Čtenářské 
kluby pro děti jsou chápány jako volnočasová aktivita a v první řadě mají za 
úkol sdílet čtenářskou zkušenost, ale nejen to. Děti se mohou rozvíjet po ver-
bální stránce, zdokonalit své čtenářské dovednosti, naučit se kritickému myš-
lení. Chceme jim nabídnout neomezený přístup ke kvalitní literatuře, kde ony 
samy rozhodují, co budou číst. O těchto knihách mohou následně diskutovat, 
porovnat si své názory. Poté zpravidla následuje čtenářská dílna, ať už výtvar-
ná či pohybová, nebo třeba formou společenské hry – Přihlášky jsou k dispo-
zici v knihovně a na webu. Pokud to epidemiologická situace dovolí, poprvé 
bychom se s dětmi sešli ve středu 26. ledna 2022.

Další, pro nás podnětné postřehy se týkaly půjčovní doby a vybavení knihov-
ny, ať už se jedná o její technické zázemí či mobiliář. Všemi těmito podněty se 
budeme v příštím roce zabývat, bohužel se však jedná o větší investice, třeba  
v případě regálů v dětském oddělení, které již dosluhují. Pokoušíme se proto 
na nákup regálů a dalších prvků ke zútulnění knihovny získat finance z nejrůz-
nějších dotací.

Chtěli bychom vám, našim čtenářům, touto cestou poděkovat za vaše pod-
něty a spolupráci při zlepšení našich služeb! Věříme, že se nám společnými 
silami podaří vytvořit z knihovny příjemné místo, které bude sloužit nejen jako 
„půjčovna“ knih, ale také jako prostor pro vzdělávání, zábavu a setkávání se. 

Děkujeme za přízeň a přejeme vše dobré v roce 2022.
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Dne 14. 11. 2021  
uplynulo 15 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

pan 

Tomáš Vondrák 

S láskou a bolestí v srdci  
stále vzpomínáme.

Dne 24. ledna 2022 uplynou 
4 roky od chvíle, kdy zemřel 

pan 

František Janák 
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou a ostatní příbuzní.

Tatínku, měl jsi nás rád, dobře to víme,  
my na tebe stále vzpomínáme.

Dne 25. ledna 2022 uplyne  
6 let ode dne, kdy nás opustila 

paní 

Bohumila Strnadová

Vzpomínají manžel,  
syn s rodinou, zeť a vnuci.

Dne 17. ledna 2022  
by se dožil 90 let 

pan 

Karel Fiedler
 muzikant z Paběnic 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Vzpomínají manželka,  

syn s rodinou a snacha s dcerou.

Dne 15. 1. 2022 uplyne  
1. smutný rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel,  

otec a dědeček, 

pan 

Josef Hátle 
S láskou vzpomíná a nikdy neza-

pomene zarmoucená rodina.

Dne 30. prosince uplynulo 
smutných 5 let, kdy nás navždy 
opustila manželka, maminka, 

babička a prababička, 

paní 

Hana Bačinová
S láskou stále vzpomínají man-

žel a dcera s rodinou.

Šárko, chybíš nám. 

23. 1. 2022 to bude 10 let,  
co nás opustila naše  

milovaná vnučka a dcera 
Šárka. 

Stále vzpomínáme, babička,  
táta a celá rodina.

Dne 1. 1. 2022 uplyne 1. rok  
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

tatínek, dědeček, pradědeček, 

pan 

Václav Šindelář
S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomíná dcera Romana.

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

7. ledna 2022 tomu bude 6 let, 
co nás opustila

 
paní

Monika Čermáková
 

Prosím, věnujte jí tichou vzpo-
mínku. Moni, moc nám chybíš. 

Dne 16. ledna 2022 uplyne rok od smrti našeho milovaného 

Pepči Hadrbolce 
Jeho odchod je pro nás čím dál více 
nenahraditelnou a bolestivou ztrátou. 
Odešel sice z očí, ale v našich srdcích 
a myšlenkách žije navždy.  
Rádi bychom touto cestou poděkova-
li všem Pepči kamarádům a přáte-
lům, kteří na něho vzpomínají a jezdí 
uctívat jeho památku. 

Nikdy nebude čas utíkat tak rychle, abychom si na tebe 
denně nevzpomněli, Pepí.  
Rodiče a sestry Lucka s rodinou, Jaruška s manželem
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Letošní rok vzpomeneme  
smutné 30. výročí od úmrtí 

mých rodičů, 

Stanislava Němce 

 
 

Utřete slzy a opět se smějte, takto si to přeji, s láskou vzpomínejte. 
Dne 8. 1. 2022 uplyne 9 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil  

 
pan 

Bohuslav Veselý 
Stále vzpomínají manželka Jiřina,  

dcera Jana s rodinou  
a syn Milan s rodinou.

Listopad 2021
12

236
(Čáslav 6)

(Čáslav 4)St
a

tis
tik

a

14. ledna uplyne 9 let od úmrtí 
našeho milovaného manžela, 

otce, dědečka 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v. 

S láskou vzpomínají manželka 
Františka, dcera Alena s rodinou, 

dcera Monika s rodinou.

Nebylo mi přáno déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl žít. 

Děkujeme MUDr. Volencové  
a MUDr. Moskalykovi  

za obětavou péči o naši  
maminku, Libuši Kvasňovou,  

v posledních chvílích jejího života.  
 

Děkujeme, dcery Naďa a Marta

Dne 27. 1. 2022 uplyne  
19 smutných let od chvíle,  

kdy nás opustil 

pan 

Josef Říha  
z Kluků 

Stále vzpomíná celá rodina.

Prodám pozemek 43000m2 č.p. 1088 
v Močovicích, přímo u zástavby, 
přístup ze dvou stran, žádná ochr. pásma, 
zatím nestavební. 
Cena: 100Kč/m².  Tel.: 603442474

eshop       superpodlaha.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

ZIMNÍ VÝPRODEJ
NNoovvýý  rrookk  
              SS  nnoovvoouu  ppooddllaahhoouu

725806794 / caslav@koberceadam.cz
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

Marie Němcové 
Kdo jste je znali,  

vzpomeňte s námi.  
 

S láskou syn Miroslav s rodinou.

Dne 29. 1. 2021 uplyne rok,  
kdy nás tiše, bez rozloučení opustil 

náš milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček 

 
pan 

Antonín Vebr 
Stále s bolestí v srdci vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka 

Liduška a dcera Lidunka s rodinou. 

a

Čas běží – bolest v srdcích zůstává. 
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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

  Telly
 sport online

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.

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

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

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR
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2022
RADOSTNÝCH CHVIL

Přejeme Vám  
krásný nový rok  
a šťastnou cestu  
s čistou stopou.
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	Obec Brambory

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

