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ÚVODNÍ SLOVO ČERVEN 2021
Vážení a milí spoluobčané,
aniž si to vždy uvědomujeme, 
historie a současnost se neu-
stále prolínají. Chodíme kolem 
památek, čteme o historických 
událostech, zamýšlíme se nad 
jejich odkazem a občas se diví-
me, jak se některé opakují – ať 
v pozitivním, nebo negativním 
smyslu.

V květnu jsme se poklonili obě-

tem válečných útrap a ocenili jsme 
úlohu domácího odboje i roli osvoboditelů ve válce proti 
hitlerovskému Německu. Na červen připadá významné výro-

čí 600 let od konání Čáslavského sněmu, který se uskutečnil  
ve dnech 3.–7. 6. 1421 v kostele sv. Petra a Pavla. Významu 
tohoto sněmu a jeho výročí je věnován samostatný článek  
v tomto vydání Čáslavských novin a chystáme k němu samo-

statnou výstavu ve druhé polovině roku.
Co spojuje tyto události, které odděluje několik století? Na 

Čáslavském sněmu byly přijaty „čtyři artikuly pražské“, pro-

hlášené za zemský zákon. Obsahovaly požadavek přijímání  
pod obojí způsobou, svobodné hlásání slova božího, zákaz 
světského panování církve a trestání smrtelných hříchů. 

Na sněmu bylo odmítnuto přijetí Zikmunda za českého 
krále. Čáslavský sněm lze vnímat jako mezník v české politi-
ce, stal se zásadním krokem na cestě k vytvoření stavovské 
monarchie.

Národní odboj ve druhé světové válce nese též význam-

nou čáslavskou stopu, v postavě čáslavského rodáka generála 
Františka Moravce považovaného za duchovního otce Opera-

ce Anthropoid. Postoje a zásady pana generála jsou všeobec-

ně známé a jeho slova „o hranicích a svobodě se nediskutuje, 
ty se musí bránit vždy a všemi prostředky“ jsou stále aktuální.

V tyto dny přemýšlím možná více něž jindy nad takovými 
pojmy, jako jsou odvaha, nepoddajnost, hrdost národa. Netrou-

fám si vyjadřovat se k tomu, jaký by byl osud národa, kdyby-

chom nekapitulovali před Hitlerovým Německem a bránili své 
hranice. Takový rozbor patří historikům, vojenským odborní-
kům,  politologům – a já s respektem takové diskuse sleduji. 

Kloním se k tomu, že národ, který projeví odvahu a nezalek-

ne se mocných a zdánlivě silnějších, získá respekt a v budouc-

nu tuto skutečnost zužitkuje.
V zásadních, zlomových časech je pro občany státu pod-

statné vědět, že v jeho čele stojí politici, kterým mohou důvěřo-

vat. Tito formulují významná stanoviska, směrují stát a určují 
postavení země. V dobách válečných byli lidé za ideje a postoje 
proklamovaných vůdci národa ochotní nasazovat vlastní živo-

ty. Platilo to před stoletími a platí to dodnes.
Moc bych si přál, abychom takové představitele v čele na-

šeho státu opět měli. Politiky, pro které je samozřejmostí řídit 
se pravidlem, které formuloval v jedné ze svých knih Timothy 
Snyder: „Člověče, narazíš-li na zlo, vystup z řady, zlo definuj  
a bojuj s ním.“ 

Díky takovým postojům lze věřit ve svobodný život, v jehož 
rámci lze pak uskutečňovat v klidných časech své rozvojové 
plány, kterým je možné se věnovat i na stránkách našich Čás-

lavských novin. Přeji klidné a pohodové čtení.

Vlastislav Málek,
starosta města Čáslavi
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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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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA, DUBEN 2021

Aprílové počasí spojené tradičně se střetem nastupujícího jara  
s odcházející zimou jako by v letošním roce současně reflektovalo 
probíhající boj naší společnosti s pandemií covid-19. Stejně jako 
všichni doufáme v konečné vítězství matky přírody, nástup sluneč-

ného počasí a rozpuk krajiny okolo nás, tak si rovněž všichni ze srdce 
přejeme, aby obdobně pozitivním způsobem pokračoval i pozvolně 
se rozjíždějící trend snižování celkového počtu nově nakažených 
osob a především hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem 
onemocnění. Přejeme si tuto změnu určitě nejen kvůli vidině rozvol-
nění dosavadních omezení a zákazů, možnosti po čase znovu na-

vštívit své blízké, volně si nakoupit či využít otevřených služeb, ale 
také proto, že snad konečně přinese i určitou úlevu našim zdravotní-
kům, zaměstnancům v sociálních službách a školství.

Situaci ve zdravotnictví a v naší Městské nemocnici Čáslav 
se týkalo i několik bodů v dubnovém programu Rady města, kde 
došlo například ke schválení přijetí dotace ve výši 24 milionů Kč 
pro MN Čáslav z rozpočtu ministerstva zdravotnictví na odmě-

ňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti  
s epidemií covid-19 pro rok 2021. A dále třeba ke schválení po-

dání žádosti na poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnopráv-

ní smlouvy z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu  
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu  
v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“ na projekt „Rozvoj 
vzdělávání zdravotnického personálu MN v Čáslavi v moderní pali-
ativní péči“. Obdobným způsobem RM schválila mimořádné odmě-

ny na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií covid-19.

Současné vedení nemocnice aktivně přistoupilo také k přípravě 
a podání dotační žádosti v programu REACT-EU na modernizaci 
zdravotnických zařízení po koronavirové krizi, do které přihlásilo 
projekt v celkové hodnotě 96 milionů korun, který aktuálně uspěl 
v úvodním kole a na ministerstvu pro místní rozvoj nyní podstoupí 
další hodnocení. 

Několik nových výjezdů má za sebou i jednotka Sboru dobro-

volných hasičů města Čáslavi, pro jejíž příslušníky bylo se spo-

lečností Colonnade Insurance S.A. sjednáno a rozhodnutím RM 
uzavřeno úrazové pojištění. Všem členům jednotky RM současně 
děkuje za dosavadní nasazení při jejím vybudování a doufá, že 
výše uvedené pojištění nebude muset být pro svůj účel nikdy vy-

užito.
RM schválila jako dodavatele pro 3. etapu rekonstrukce Du-

síkova divadla firmy Reno Design, s.r.o. a Akant Art, v.o.s., které 
by měly zajistit kompletní repasování křesel a čalouněných prvků  
v hlavním sále i dalšího mobiliáře v přilehlých prostorách divadla. 
Samostatně pak město oslovuje také dodavatele na obnovu his-

torických dveří.
Další podobnou zakázku, tentokrát na restaurování klasicist-

ní kamenné kašny na náměstí J. Žižky z Trocnova a čtyř pozdně 
barokních soch původem z Filipova pro sebe získal a pro město 
bude realizovat BcA. Daniel Bartoš.

RM schválila výsledek výběrového řízení na pozici ředitele 
Městského muzea a knihovny Čáslav, kde dlouholetou vedou-

cí Soňu Dedíkovou, která se významně zasloužila o celkový 
rozvoj a současnou podobu této pro město tradiční a význam-

né instituce a nyní odchází na zasloužený odpočinek, vystří-
dá od 1. 7. 2021 dosavadní kurátorka části muzejních sbírek 
Bc. Michaela Dvořáková, DiS.

I na základě podnětu občanů dojde k další výměně a posílení 
počtu odpadových nádob na území města. RM schválila výběr 
dodavatele zakázky malého rozsahu, firmy Contenur Czech Re-

public s.r.o. na nákup nových odpadových nádob, které by měly 
doplnit stávající městský mobiliář.

V rámci dalšího rozdělení individuálních dotací z rozpočtu 
města pak RM odsouhlasila poskytnutí částky 40 000 Kč Lize na 
ochranu zvířat, Místní organizaci Kutná Hora, kde se dostává péče  
i bezprizorním psům a kočkám zajištěným na území našeho města.

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

Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů (19. 4. 2021)
Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu části 

zasedání městského zastupitelstva, v níž je dán prostor dota-
zům veřejnosti i zastupitelů. Přinášíme výběr těch nejzásad-
nějších. Zápis z jednání, stejně jako jeho celý anonymizovaný 
zvukový záznam, jsou k dispozici na úřední desce oficiálních 
webových stránek města (www.meucaslav.cz).

Dotazy a připomínky občanů
Jednoho z občanů zajímaly informace ohledně případné opravy 

přejezdu u Zenitu. Vyřešení problému dlouhodobě stojí kvůli maji-
teli vlečky. Zazněla ovšem pozitivní zpráva, kterou přineslo jednání 
s Drážním úřadem ČR. Schůzky se zúčastnil zástupce spolku nad-

šenců pro historické železniční systémy, kteří budou pod hlavičkou 
projektu s názvem Čáslavská Muzeální Dráha obnovovat funkčnost 
části železniční tratě. V plánu mají také opravu přejezdu. O dalším 
postupu budeme informovat v následujících číslech ČN.

Vzhledem k výstavbě mostu přes obchvat, který bude sou-

částí nově realizované části cyklostezky, dojde uzavření provozu 
na obchvatu. Aktuálně je v plánu uzavřít provoz od 19. 6. 2021 
do 20. 6. 2021 (náhradní termín od 26. 6. 2021 do 27. 6. 2021)  
a od 28. 8. 2021 do 29. 8. 2021 (náhradní termín od 4. 9. 2021 do 
5. 9. 2021). O konkrétnější informace na posledním zasedání za-

stupitelstva požádal jeden z občanů. Místostarosta Martin Horský 
upřesnil, že obchvat bude po dobu dvou víkendů zcela uzavřen  
a objížďka povede obousměrně přes město.

 

Kromě uvedeného se občané dále dotazovali na komunika-

ci na sociálních sítích, výšku skládky, lípu u obchodního domu 
Penny Market nebo připravované webové stránky.

Dotazy a připomínky zastupitelů
Zastupitelé otevřeli téma zvyšování komerčního nájemné-

ho v městských bytech. Vedení města uvedlo, že navýšení ná-

jemného o 10 % se týká 143 bytů. Cílem tohoto kroku, k němuž 
bylo přistoupeno naposledy v roce 2012, je navýšení finančních 
prostředků ve prospěch bytového fondu. Zaznělo také, že není 
možné, aby se výše komerčního nájemného přiblížila výši sociál-
ního nájemného. V domech s pečovatelskou službou a ostatních 
bytech podobného typu se sociálním nájemným došlo k navýšení 
o inflaci, tedy o 3,2 %. 

Jeden z dotazů, který bude jistě zajímat velkou část řidičů, se 
týkal oprav vozovky po objízdné trase, která v minulosti vznikla 
kvůli opravě mostů na obchvatu. Bylo uvedeno, že dílčí úpravy na 
komunikacích byly realizovány před uplynulým zimním obdobím. 
Projekt generální opravy právě vzniká a bude představen hned jak 
to bude možné.

Během večera byly zodpovězeny také dotazy ohledně pro-

vizorního přejezdu přes chodník postaveného v rámci výstavby 
bytů v areálu P. Holého, sekání travnatých ploch, projektu Turis-

tické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko nebo situace v nemocnici.
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Mgr. Lubomír VilímekOdbor dopravy v Čáslavi informuje – změny v AUTOŠKOLE

 » (§ 27) umožňuje za stanovených podmínek 
provádět výcvik v řízení až 4 hodiny denně  
u jednoho žadatele;
 » (§ 27) umožňuje přítomnost ve vozidle při 

provádění výcviku i osobě, která se účastní 
základního školení pro získání profesního 
osvědčení (učitele AŠ);

 » (§ 29a) upřesňuje, že učitel AŠ může při vý-
cviku pro sk. AM – A (motocykl) doprovázet 
pouze jednoho žáka a doprovodné vozidlo 
nesmí řídit jiný žadatel o řidičské oprávnění;

 » (§ 38) k provádění zkoušky z předpisů na 
pozemních komunikacích a zdravotnické pří-
pravy nemusí žadatele doprovázet učitel;

 » (§ 39) pokud žadatel neprospěl při někte-
ré zkoušce, může ji opakovat nejvýše 2x.  
Pokud přesto neuspěje, musí se před další 
zkouškou podrobit nové výuce nebo vý-
cviku z předmětu, ze kterého neprospěl.  
Následně může zkoušku opakovat nejvýše 3x.  
(V současné době může ještě žadatel usilo-
vat o příslušné řidičské oprávnění do doby 
6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.)
Neuspěje-li ani poté, musí absolvovat výuku 
a výcvik v plném rozsahu a další zkouška  
se provede „od začátku“;
 » (§ 39) provedení zkoušky z OZŘMV se pro-

dlužuje na 12 měsíců;

 » (§ 42) při zkouškách pro sk. AM – A může 
„dílčí“ zkoušky provádět více zkušebních 
komisařů. Pokud je žadatel hodnocen ve 
druhé části zkoušky stupněm „neprospěl“, 
nemusí při opravné zkoušce provádět i prv-
ní část (na cvičišti). Podmínkou k provedení 
druhé části zkoušky je úspěšné složení prv-
ní části zkoušky;

 » (§ 45) při přezkoušení z odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel se použijí 
stejné podmínky jako u zkoušky z odborné 
způsobilosti (§ 38 a následující). V současné 
době může zájemce opakovat pouze 1 x.

2) Financování a odpovědné osoby 

    za projekt Revitalizace zeleně.

3) Využití a financování služeb externí 
právnické firmy v rámci odpadové kauzy.

4) Výstavba domů v areálu P. Holého. 
Alternativní projektová dokumentace, 
jejich financování a zaúčtování. Byla do 
cen bytů zahrnuta cena pozemků, které 
město získalo v minulosti bezplatně?

1) Personální obsazení chirurgického oddělení  
    čáslavské nemocnice. Současnost a budoucnost.

Odpovědnost za projekt z roku 2016 nese  
odbor správy majetku. Odpovědné osoby: 
–2016 – 2019 vedoucí odboru Ing. Dana Chrenková 
(oblast zeleně – do června 2020 Gabriela Dymáková)
–Od ledna 2020  vedoucí odboru Ing. Iveta Motyčková
(oblast zeleně – Ing. Olga Smetanová)
Finanční prostředky (od 2016 do 31 . 03. 2021) 
–Celkem 3 702 065,14 Kč (2 142 214,64 Kč  
z dotačního titulu, náklady města tedy činí  
1 559 850,50 Kč) Nyní je vyhlášené výběrové  
řízení na firmu pro následnou dvouletou péči  
dle dotace, v hodnotě 150 tis. Kč. Dotace  
kryje 60% uvedených nákladů následné práce.

Náklady za druhou projektovovou dokumentaci v 
roce 2020 činily 220 000 Kč bez DPH. Náklady byly 
zaúčtovány jako investiční výdaj vynaložený na pořízení 
bytových domů. V rámci kupní ceny za bytové jednotky 
kupující hradí kupní cenu obsahující podíl na společ-
ných částech domu a na zastavěné části pozemku.

6) Předpoklady pro výkon funkce nového 
jednatele Čáslavské servisní s.r.o. 

Zatím se nepodařilo navýšit počet lékařů  
chirurgického oddělení na optimální počet.  
Vedení nemocnice i zřizovatel si jsou vědomi 
významu tohoto řešení, které si vyžaduje vzá-
jemnou součinnost všech zainteresovaných.

Město Čáslav v souvislosti podání návrhů  
na doměření poplatků využilo i služeb externích  
právních kanceláří Kruták & Partners, advokátní 
kancelář s.r.o. a GELAR, advokátní kancelář 
s.r.o. Při jejich výběru bylo postupováno v sou-
ladu s platnými směrnicemi města Čáslav.  
Za rok 2019 bylo vynaloženo na externí právní 
služby v této kauze 30 250 Kč.  
Za rok 2020 bylo vynaloženo 78 650 Kč, za rok 
2021 nebyly vynaloženy žádné náklady. 

Do výběrového řízení se přihlásili čtyři zá-
jemci. Na doporučení výběrové komise byl 
jmenován pan Jan Dobřický, který předložil 
nejlépe propracovanou koncepci provozu, 
kterou poté obhájil a rozvedl.  
Vzdělání a pracovní zkušenosti jsou veřej-
ně dostupné na www.linkedin.com.

5) Náklady na vydávání Čáslavských novin  
s ohledem na navýšený náklad včetně osob-
ních nákladů i těch na externí spolupracovníky.
ČN 02_03_04 
Náklad
Kvalita papíru
Distribuce v ORP
 

Příjmy
Výdaje
Náklady města
rozdíl

 2019
 5 000 ks 
 NE 
 NE
 

62 872,00 Kč
325 223,61 Kč
-262 351,61 Kč

 2021
 10 000 ks 
 ANO 
 ANO

184 681,00 Kč
448 164,89 Kč
-263 483,89 Kč
-1 132,27 Kč

7) Náklady na zimní provoz nafukovací 
tenisové haly, jejíž provoz byl ukončen 
až na konci března. 

9) Výstavba nového venkovní stánku  
    s občerstvení, přestože již jeden     
    ve vnitřních prostorách existuje.

10) Kolik zaměstnanců Městského úřadu  
odešlo na „vlastní žádost” ze zaměstnání  
za minulé dva roky?

Náklady v roce 2020 na provoz tenisové 
haly nese výhradně Tenisový klub, nikoli 
město Čáslav. Vyúčtování tepla na provoz 
tenisové haly za rok 2020 činilo k tíži te-
nisového klubu 76 916,06 Kč. Za rok 2021 
bude částka známa až po vyúčtování  
na konci roku 2021.

8) Financování odstranění původního oploce-
ní hřiště pro psy a zřízení plotu stávajícího.

Odpověď zazněla na jednání ZM 19. 4. 2021. 
Město reklamovalo u zhotovitele oplocení, 
které nebylo zhotoveno dle projektu. Zhotovi-
tel uznal nedopatření a na své náklady uvedl 
oplocení do stavu dle projektu. 

Za akcí stojí Čáslavská servisní, s. r. o., která 
má areál venkovního koupaliště v dlouhodobém 
pronájmu. Předpokládaná výše nákladů je  
50 tis. Kč. Využitím venkovního prostoru splňuje  
epidemiologická opatření, které se mohou v prů-
běhu provozu měnit a tato varianta by vyhovovala 
i případnému budoucímu zpřísnění.

Za období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2021 pracovní 
poměr ukončilo 11 zaměstnanců z vlastního 
rozhodnutí. (4x výpovědi ze strany zaměstnan-
ce (karierní změna, změna oboru, osobní důvo-
dy) a 7x ukončení pracovního poměru dohodou  
na žádost zaměstnance (karierní změna, stěho-
vání, osobní důvody).Kompletní znění série dotazů jednoho z občanů  

a odpovědí starosty JUDr. Vlastislava Málka ze zastupitelstva najdete na www.meucaslav.cz
www.youtube.com/watch?v=vsJ22156UQM

Nová scéna Dusíkova divadla

S ohledem na akutální nouzový stav

 

Přehled vybraných změn novely zákona 247/2000 Sb. (odborná způsobilost řidičů motorových vozidel, „OZŘMV“) – účinnost dnem 1. 7. 2021
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Rekonstrukce domu Masarykova 288, kde vzniká 10 so-
ciálních bytů pro osoby s nižšími příjmy, se blíží  do fi ná-
le. Bydlení město buduje například pro matky samoživi-
telky nebo osoby se zdravotním postižením či důchodce. 
Zájemci o byt již mohou podávat žádosti.

Smyslem sociálního bydlení je poskytnout občanům 
obcí spadajících pod působnost města Čáslav i důstojný 
začátek v jejich těžké sociální, fi nanční i bytové situaci. Pro 
příklad nabízíme bydlení pro jednoho z rodičů, který se na-
chází v rozpadu partnerství a nemá možnost opustit spo-
lečnou domácnost. Samoživitelkám a samoživitelům, kteří 
musejí pro pokrytí nákladů na bydlení docházet do více 
zaměstnání a nemohou tak věnovat dostatečný čas a péči 
svým dětem. Dále pro domácnosti, kde společně žije více 
generací a fi nanční situace jim nedovolí se osamostatnit.

Bližší informace k podání žádosti podá 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čáslav, 

tel.: 327 300 110, 607 015 623, 327 300 134, 
727 805 136, 727 805 047.

O POŘÁDEK V TÉTO LOKALITĚ 
SE LIDÉ Z OKOLÍ OBÁVAT NEMUS EJÍ

Aby město předešlo scénáři z roku 2011, kdy byl 
soukromým vlastníkem objekt pronajímán nepřizpůso-
bivým osobám, což se projevilo na pořádku v interiéru 
domu i v jeho okolí, musí žadatelé splňovat jisté pod-
mínky. Ty jsou obsaženy v dotačním titulu a jsou výrazně 
přísnější než při obsazování už existujícího sociálního 
bytu na území města. Jednou z  nich je například to, že 
žádná další osoba kromě nájemce bytu se do bytu ne-
smí nastěhovat ani přihlásit bez souhlasu majitele ob-
jektu, tedy města. Další podmínkou pro přidělení bytu 
bude spolupráce nájemníků se sociálním pracovníkem, 
v případě problémů rodiny s nezletilými dětmi i s pracov-
níky OSPOD. 

Seznam žadatelů o přidělení sociálních bytů bude 
veden na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a spolu 
se členem Komise pro zdravotnictví a sociální věci MěÚ 
bude předávat návrhy na přidělení bytu Radě města Čás-
lavi, která o přidělení rozhodne.

DOTOVANÉ BYDLENÍINFORMACE Z ODBORU SPRÁVY MAJETKU 

ADOPTOVANÉ KVĚTINÁČE ROZZÁŘÍ PĚŠÍ ZÓNU 

Odbor správy majetku města přichází se zajímavým nápadem, kte-
rým barevně rozzáří pěší zónu. Po obou stranách pěší zóny v ulici 
Klimenta Čermáka bude rozmístěno 30 květináčů, které si adopto-
vali majitelé přilehlých domů. 

Město zajistí nákup květináčů, zasazení květin a dopravu na mís-
to. O jejich  údržbu se poté postarají adoptivní majitelé. Vedoucí  od-
boru správy majetku Ing. Iveta Motyčková dodává: „Inciativa přišla 
od samotných majitelů domů na pěší zóně, kteří chtěli oživit prostor 
před svým obchodem. Oslovili jsme tedy všechny obchody na pěší 
zóně a nabídli jim možnost adoptovat si svůj květináč. Všichni se 
akce rádi zúčastní. Všem adoptivním majitelům velmi děkujeme za 
impuls k tomuto kroku a  za přispění k rozvoji příjemného prostředí 
v ulicích našeho města.“ Květinová výzdoba bude na pěší zóně insta-
lována během června.  

NOVÉ SEKACÍ TRAKTORY V ZÁPŘAHU 

Město Čáslav převzalo dvojici sekacích traktůrků od společnosti 
Agrometall,  s.r.o. Traktůrky značky John Deere dosahují maximální 
rychlostí až 14,5 km/h. Disponují vynikající konstrukcí, která usnadňu-
je sečení v blízkosti plotů, zdí a překážek. Další výhodou usnadňující 
práci  jsou například tempomat nebo dvoudílné pohodlné sedadlo se 
vzduchovým odpružením. Pořízení nové techniky je dalším krokem 
k vybudování chybějících technických služeb. Harmonogram sečí na-
jedete na webu města www.meucaslav.cz v sekci  Životní prostředí.  
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V obytné zástavbě na sídlišti Žitenická dojde k rekon-
strukci tepelných sítí. Nové potrubní rozvody přinesou 
obyvatelům bytů hned několik výhod.

„V současné době se v ulici Žitenická nachází centrální sys-
tém, který je zajištěn z kotelny č. 1. Ta zásobuje teplem a teplou 
užitkovou vodou 5 přilehlých bytových domů s celkovým počtem 
312 bytových jednotek. Stávající ocelové rozvody vedené v be-
tonových topných kanálech jsou za hranicí životnosti. Město 
Čáslav se proto rozhodlo provést opravu tohoto systému  a sou-
časně navíc připojit jeden objekt, který byl odpojen z jiné kotelny. 
Obyvatelé bytů, kterých se plánovaná rekonstrukce týká ,  již byli 
informováni  odborem správy majetku,“ pohovořila k tématu ve-
doucí  odboru správy majetku Ing. Iveta Motyčková.

Stávající soustavy zásobující teplem  vznikly v 80. letech 
20. století. Od té doby na nich nebyla provedena žádná větší 
rekonstrukce, pouze nezbytně nutné opravy, které musely být 
urgentně řešeny především v důsledku náhlých havárií.

Rekonstrukce majitelům bytů ušetří  peníze i životní 
prostředí

V důsledku značných tepelných ztrát kvůli zastaralému po-
trubí museli obyvatelé hradit vyšší  platby za teplo. Rekonstrukcí 
dojde ke snížení tepelných ztrát na minimum. Díky modernějšímu 
systému také nebude docházet k častému přerušování dodávek 
tepla kvůli haváriím rozvodů. Další výhodou je  eliminace negativ-
ních dopadů zastaralé soustavy pro zásobování tepl em na životní 
prostředí.

Práce na rekonstrukci tepelných sítí budou probíhat pod tak-
tovkou společnosti Rokos Stavby s.r.o. od května do srpna a zá-
sadně nenaruší dodávku teplé vody do bytových domů. Náklady 
spojené s realizací se pohybují okolo 6,6  milionu korun. Dotační 
specialistka Ing. Adéla Mocová Rybová dodává: „Na tuto akci 
byla podána žádost o dotaci v rámci  IV. výzvy programu podpory 
Úspory energie v SZT Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. “ 

Předpokládaná výše dotace: 2 156 983,58 Kč.

Majitelům bytů v areálu Prokopa Holého se plní sen o vlast-
ním bydlení. Jasnější obrysy nabírá i možnost nového 
života v rodinných domech v městské části zvané Ko-

želuhy. Ačkoli se stále nacházíme ve městě, každý po procház-
ce Koželuhami jistě potvrdí, že zde převládá spíše venkovská 
atmosféra. Ideálnější řešení pro rodiny, které se nechtějí vzdát 
těsného kontaktu s městem, a přitom bydlet v klidné lokalitě, 
jen tak nenajdeme.

Dle urbanistické studie Ing. arch. MgA. Davida Mateáska by 
zde mělo vyrůst 28 rodinných domů. Zájemci si budou moct vy-
brat mezi solitérními domy, dvojdomy a řadovými domy. Pro au-
tomobily bude vybudováno 56 parkovacích míst a 27 odstavných 
stání. 

Návrh projektu počítá s využitím dvou krajinných prvků, poto-
ku a výhledu na město a kostel sv. Petra a Pavla. Na spodním již-
ním okraji pozemku vznikne nový přírodní park Meandry, který se 
stane oázou přirozeného vodního světa drobného vodního toku. 
Potok tak rozvine svůj krajinotvorný potenciál. 

Hlavním místem pobytu a relaxace obyvatel bude park Na 
Výhledech, který vznikne v horní části. Zpestří jej dětské hřiště, 
prvky pro seniory či workoutové náčiní a místa pro grilování. 

Na spodní rovinné třetině pozemku budou  postaveny dvě sku-
piny řadových rodinných domů, které mezi sebou vytvářejí speci-
fi ckou ulici se vstupy, vjezdy a výsadbou stromů. Střední část je 
věnována výstavbě dvojdomů. Horní třetina s atraktivními výhledy 
na město bude patřit výstavbě solitérních rodinných domů – vil na 
větších pozemcích. 

Domy jsou navrženy jako jednobytové, dvoupodlažní bez pod-
kroví s plochou střechou. Z hlediska charakteru předměstského 
venkovského prostředí se bude jednat o bydlení, které co nejvíce 
využije unikátní přírodní charakter území a dále ho rozvine. Vel-
ký důraz bude kladen také na zachování  i výsadbu nové zeleně. 
Komunikace a chodníky budou lemovány nově vysazenými stro-
mořadími. 

Vedení města se v současnosti snaží o nejoptimálnější řešení 
pro zájemce o bydlení, kteří preferují odkup již hotových postave-
ných domů podle  projektu pana Mateáska.
Celá studie je k nahlédnutí na webu města www.meucaslav.cz

PROJEKT RODINNÉ 
VÝSTAVBY 
V KOŽELUHÁCH 
NABÍRÁ 
JASNĚJŠÍ OBRYSY

JN

JN

REKONSTRUKCE TEPLOVODNÍCH 
KANÁLŮ V ULICI ŽITENICKÁ



7  Zprávy z  radnice

Bytová výstavba v areálu Prokopa Holého vzbuzu-
je  od začátku projektu velký zájem ze strany obča-
nů města Čáslav i. V tomto článku vám nabídneme 
komplexní pohled na průběh celé investice, nejen 
z fi nančního, ale i z historického hlediska.

Z analýz vyplývá, že 30%  obyvatel města je starších 
60 let, je tedy třeba pracovat s demografi ckou křivkou 
s přesahem dalších , navazujících let a lákat do města 
také mladší generaci. To se ale nemůže podařit bez 
možnosti  nabídnout jim moderní a plnohodnotné byd-
lení přímo v Čáslavi. 

Záměrem města rozhodně není komerční výstavba, 
tudíž město do budoucna připravuje možnosti rychlejší-
ho řešení bytové výstavby, které bude motivovat mladé 
lidi, aby  v Čáslavi zůstali, případně se sem přestěhovali.

Úspěšně jsme dokončili největší investiční projekt města
PojĎme se podívat na časovou osu celé myšlenky a následnéHo projektu:

Zprávy z  radnice

12. 03. 2018

15. 04. 2019

04. 12. 2018

22. 06. 2019

29. 07. 2019

01. 11. 2018

05 / 2019

10. 07. 2019

12. 02. 2019

07/2019

23. 10. 2019

20. 11. 2019

04. 12. 2019

15. 01. 2020

10. 02. 2020

20. 01. 2020

31. 03. 2020

19. 03. 2021

7/2021

2006 – URBANISTICKÁ STUDIE 

Schválení projekčních prací – Ing. Vladimír Merenus

Schválení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Poskytnutí investičního úvěru do 100 mil. Kč“. Nabídku po-
daly dvě banky, z nichž byl vybrán fi nancující peněžní ústav.

Žádost o stavební povolení

Nebylo možné zajistit fi nancování stavby v rozsahu 4 domů 
v rozsahu přes 200 mil. Kč z důvodu podmínek stanovených 
zákonem o rozpočtové odpovědnosti (§ 17 odst. 1 zákona 
č. 23/2017 Sb.) Z důvodu reálných možností financování pouze 
2 domů s 34 byty bylo nutné původní projekt a rozpočet včetně 
infrastruktury rozdělit a  aplikovat na tento rozsah výstavby.

Zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla. Toto proběhlo 
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s nutností do-
držet zákonné lhůty. Lhůta pro podání nabídek do 29.  8. 2019 .

Nástup nového vedení města

Schválení přijetí investičního úvěru

Projektové dokumentace vypracované fi rmou Goldbeck

Schválení zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou 
zakázku výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého

Rozhodnutí o stavebním povolení

Doptávání uchazečů o zakázku (25 žádostí o vysvětle-
ní dokumentace), na základě dotazů se dokumentace 
několikrát upravovala a lhůta pro podání nabídek byla 
8x  prodlužována, naposledy do 23. 10. 2019 .

Na základě jednání hodnot icí komise 
schválila  Rada města výběr zhotovitele .

Oznámení o výběru dodavatele 
(lhůta pro podání námitek do 19. 12. 2019)

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje a ceny 
bytů. V r ámci schválené kupní ceny za bytové jed-
notky kupující hradili kupní cenu obsahující podíl na 
spol. částech domu a za zastavěné části pozemku .

Předání staveniště zhotoviteli díla

Zahájena přejímka stavby, 
ukončena 08.  4. 2021

Předpokládané předání 
nových bytů jejich majitelům

Losování bytů pro nové kupující

Uzavření smlouvy s dodavatelem

Jaké byly celkové investiční náklady?

Jsem velmi rád, že i zde se město zhostilo 
komerční výstavby s kladným výstupem 3,4% . Celý 
tým tak zajistil nižší cenu pro 50 kupujících (z toho 
32 občanů našeho města) oproti bytové výstavbě 
v okolních městech.

Budu zde uvádět ceny bez DPH , vzhledem k tomu, 
že jsme si jako plátci DPH při komerční výstavbě tuto 
daň nárokovali  při vstupu i výstupu.
100 530 634 Kč  – celkové náklady výstavby 
vč. předpokládaných úroků z úvěru
103 926 087 Kč  – celkový příjem za všechny 
prodané bytové jednotky vč. příslušenství

Předpokládané projektové ceny dvou stavebních 
variant , monolit a prefabrikát:
Projektová cena monolit: 102 788 602 Kč  
Projektová cena prefabrikát: 95 597 877 Kč

Díky variantnímu projektovému řešení a výběro-
vému řízení se snížila celková předpokládaná hod-
nota zakázky, která se odrazila ve vysoutěžené ceně 
94 240 623 Kč. Děkuji tímto fi rmě Goldbeck za její 
vstřícnost, kdy našemu městu vypracovala projekt 
včetně jeho rozdělení za 220 000 Kč a přispěl a tak 
k uvedené vysoutěžené ceně.
NAŠE MĚSTO NEMUSÍ TENTO PROJEKT DOTOVAT 
A KLADNÝ VÝSLEDEK 3,4%  , KTERÝ NENÍ  V NÁKLADECH 
MZDOVĚ ZATÍŽEN NAŠIMI ZAMĚSTNANCI, LZE POUŽÍT 
PRO DALŠÍ ROZVOJ VEŘEJNÉHO PROSTORU. 

Velmi děkuji celému týmu, který se podílel na pří-
pravě a realizaci projektu bytové výstavby v areálu 
Prokopa Holého.  Patří sem bývalé vedení města, pro-
jekce, dozory, realizační fi rma  i zaměstnanci našeho 
městského úřadu. Vedoucí odboru investic Markéta 
Petrová  a její kolegové z dalších odborů se dokáza-
l i postavit výzvě komerční developerské výstavby 
v podání města. Je pro nás radostí s takovým týmem 
pracovat. 

Přeji také majitelům bytů příjemné a šťastné užíva-
ní svých nových domovů.

S přáním hezkých dnů,
Martin Horský,

 místostarosta města Čáslav i 
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PČR INFORMUJE

Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda?

Štěstí přeje připraveným 
a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Čáslavi a okolí Vám zařídíme, 
ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
caslav@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Čáslavi

DOPRAVNÍ NEHODA NA ČÁSLAVSKU 
K dopravní nehodě nákladní soupravy a osobního vozidla 

došlo včera dne 12. května 2021 po osmé hodině ráno.
Devětašedesátiletý muž řídil nákladní soupravu 

složenou z tahače a návěsu po pozemní komunikaci 
III. třídy číslo 33824 (ulice Vrchovská) v obci Čáslav. 
Dle předběžných informací, jel s nápravou ve smě-
ru od Stanice technické kontroly a v prostoru vjezdu 
do areálu zdejší fi rmy měl v úmyslu odbočit smě-
rem vpravo. Při tomto manévru došlo ke střetu pra-
vé přední části tahače s levou boční částí osobního 
automobilu značky Volvo, které řídil šestadvaceti-
letý muž, který v tu chvíli jel v pravém jízdním pru-
hu ulicí Vrchovská ve směru od Stanice technické 
kontroly do centra. Ke zranění osob nedošlo. Hmot-
ná škoda byla u tahače odhadnuta na 20 tisíc korun 
a u osobního automobilu na 50 tisíc korun. Jiná ško-
da nebyla uplatněna. Technická závada, jako příčina 
dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna 
a tato byla řidiči vyloučena.

U řidiče návěsu bylo po zákonném poučení kalibro-
vaným přístrojem Dräger provedeno orientační vyšet-
ření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, přičemž 
mu byla naměřena hodnota 0,52 promile alkoholu v de-
chu. Jmenovaný požadoval lékařské vyšetření spojené 
s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil 
v místní nemocnici.

Policisté muži zadrželi jeho řidičský průkaz a pou-
čili o skutečnosti, že po dobu zadržení řidičského prů-
kazu nesmí po pozemních komunikacích řídit motorová 
vozidla. Ovlivnění alkoholem bylo u řidiče osobního vo-
zidla vyloučeno orientačním vyšetřením provedeným 
kalibrovaným přístrojem Dräger.

Příčina, průběh a míra zavinění je předmětem dal-
šího šetření.

Každé jiné odložení odpadu mimo 
nádoby kontejnerů a sběrný dvůr 

bude řešeno jako přestupek 
ve správním řízení.

Občané jiných obcí mohou na sběr-
ném místě předat pouze vysloužilé 

elektrospotřebiče.

Svoz objemného odpadu z domác-
ností, jež nemají jinou možnost 

přepravy, provádí 
Čáslavská servisní 

na objednávku 
za poplatek 300 Kč/h. 

Kontakt pro objednání svozu:
731 820 052

Další informace ohledně fungování 
sběrného místa poskytne vedoucí 

odboru životního prostředí na 
 telefonním čísle: 725 377 184

SBĚRNÉ MÍSTO
Jeníkovská 301/74, 
vedle Autoservisu Nedorost s.r.o.

Sběrné místo přijímá 
tyto druhy odpadů:
• Objemné odpady
• Vyřazen á elektrozařízení
• Kovy
• Bioodpady
• Nebezpečné odpady
• Separovaný odpad 
• Jedlý olej a tuk 

z domácností
• Oděvy a textilní 

materiály
• Pneumatiky

 pátek od 14:00 do 17:00
každá  sobota od 9:00 do 12:00
 a od 14:00 do 17:00

Provozní doba :

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Co dělat při nalezení hotovosti?
V případě, že naleznete fi nanční 

hotovost, můžete ji vždy odevzdat na 
příslušném oddělení městské police, 
kde bude onálezu vyhotoven záznam. 
Strážníci se pokusí majitele hotovosti 
vypátrat. Pokud majitel není nalezen, 
předají hotovost městskému úřadu. 
Nalezené peníze můžete také předat 
přímo městskému úřadu, vždy však 
vyžadujte potvrzení o nálezu.

V příštím čísle ČN budeme 
občany informovat, co dělat při 
nalezení dokladů nebo majetku.

Děkujeme všem poctivým nálezcům!

Ztráta dokladů, peněz a platebních karet je pro každého nepříjemná. 

Jak postupovat při ztrátě 
a naopak při nálezu? 

V případě, že dojde ke ztrátě nebo 
odcizení, snažte se co nejdříve svoji pla-
tební kartu zablokovat a ztrátu dokladů 
nahlásit na místní městský úřad či slu-
žebnu městské police, poté si nechte 
vystavit od policie potvrzení.

Ko
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9  Volný čas, Sport
TK Čáslav

Tenisovým příznivcům 
přinášíme další novinky 
ze života našeho klu-
bu.  Nejprve se mu-
síme omluvit těm, 
kteří se 1. k větna 
přišli podívat na 
1. mistrovské 
utkání našeho 
A d ružstva dospě-
lých. Epidemická 
situace  bohužel  
vyústila ve zrušení 
systému hraní zápasů ve 
skupinách  formou tzv. kaž-
dý s každým. Soutěže se budou  
hrát až od 29. k  větna v osmičlenných  skupinách a jako 
vloni tzv. KO systémem na 3 kola, se zachováním postu-
pů a sestupů. Pro úspěch v soutěži jsme pro letošní rok 
angažovali do A družstva dospělých několik posil. Tou nej-
významnější je mladá hráčka z Velké Británie, se kterou se 
pokusíme soutěž vyhrát a postoupit do 1. t řídy.

Po  úspěšném květnovém tenisovém turnaji mládeže 
přichází na řadu  již klasický turnaj dospělých ve čtyřhrách. 
Datum konání bylo stanoveno na 12. června od  9:00. Turna-
je  ve Vodrantech se zúčastní nejen členové našeho klubu, 
ale i hráči nám blízkých tenisových oddílů ze Starého  Ko-
lína, Třemošnice či Týnce nad Labem.  Nebude se jednat 
pouze o ryze sportovní akci,  ke slovu snad přijde i spole-
čenská zábava, kterou jsme tak dlouho postrádali.

A na závěr máme pro čtenáře Čáslavských novin jed-
nu fantastickou zprávu. Našemu klubu se podařilo uzavřít 
partnerskou smlouvu s renomovanou světovou fi rmou. Od 
května provozujeme testovací středisko jejich raket. Přijď-
te si vyzkoušet, která bude pro Vaše tenisové údery nej-
vhodnější. Pro zlepšení práce s mládeží nový partner vyba-
vil i naše trenéry. V neposlední řadě jsou rovněž výhodné 
ceny tenisových raket a ostatního vybavení, a to nejen pro 
dospělé, ale především pro mládež. 

A proto vzkaz všem zájemcům o tenis: "Přijďte do Vod-
rant, jste vítáni.“  

Tenis jako sport pro život

Na slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2021 bude 
v čáslavském kostele mše svatá v 18:00. 

Bude na ní přítomen okrskový vikář, někdejší 
administrátor farnosti Čáslav Pavel Tobek, sou-
časný správce farnosti Zdeněk Skalický a farní 
vikář z Kutné Hory Dmytro Romanovský. Kromě 
oslavy patronů  to má ještě jeden důvod. 

Z rozhodnutí diecézního biskupa bude totiž 
Dmytro Romanovský v Čáslavi a Chotusicích no-
vým duchovním správcem a současný je odvolán 
jinam. Přejme oběma Boží požehnání. 

Slavnost sv. Petra a Pavla
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Během roku 2021 se po celém 
světě slaví stovky mezinárodních 

dní nejrůznějších zaměření. Ten snad 
nejdůležitější pro současnost a přede-
vším budoucnost civilizace každoročně 
připadá na 5. června. Tento den by nás 
měl donutit k zamyšlení se nad dopa-
dem na životní prostředí, za který jsme 
všichni zodpovědní. Každý zbytečně vy-
produkovaný odpad, každý ujetý kilometr 
autem, litry vyplýtvané vody, vyhození 
přebytečného jídla a další prohřešky, 
kterým v běžném životě nepřikládáme 
větší váhu, nám příroda jednou ve větší 
či menší míře vrátí. 

Mezinárodní den životního prostře-
dí je pořádán pod taktovkou Organiza-
ce spojených národů (OSN). Poprvé se 
o něm mluvilo na Konferenci OSN o život-
ním prostředí v roce 1972. Prvně oslaven 
byl v roce 1974, aby varoval před problé-
my, jako jsou znečišťování vod, globální 
změny klimatu nebo ilegální obchod se 
zvířaty.

Při příležitosti Mezi-
národního dne životního 
prostředí jsme o rozho-

vor požádali vedoucího  
čáslavského odboru život-

ního prostředí RNDr. Micha-
la Ryšána. 

Pane Ryšáne, jaký vliv má 
kvalita životního prostředí na 

kvalitu života člověka? 

Velký. Nic důležitějšího, než je život-
ní prostředí, zkrátka nemáme. Zdůraznil 
bych diverzitu, tedy rozmanitost životního 
prostředí a krajiny. Žijeme ve městech, 
kde diverzita není vysoká. Přirozeně se 
tak utíkáme rekreovat do lesů, hor nebo 
k moři. Představme si extrémní situaci, 
kdy žijete buď v místnosti se čtyřmi stě-
nami a jedním malým oknem, nebo v lese 
u řeky. Díky rozmanitosti životního pro-
středí budeme fyzicky a psychicky více
 v pohodě v lese. 

Jako moderní civilizace klademe 
důraz na výstavbu nových obchod-
ních center, bytových domů, silnic 
nebo parkovacích míst. Jaký to na 
nás bude mít dopad třeba za 100 let? 

Pokud se významným způsobem neu-
skromníme, tak poměrně drtivý. Regulační 
proces nastat musí. Buď ho nastartujeme 
sami řízeně, nebo bude nastartován eko-
systémem a bude to bolet. Zdroje planety 
i každé jednotlivé země, kraje, okresu jsou 
zcela určitě konečné.

Podotýkám ale, že nic není černobílé. 
Civilizace infrastrukturu rozvíjet musí. 
Leckdo říká, abychom žili jako naši  před-
kové. Celé rodiny byly zvyklé pobývat 
v jedné denní a v jedné noční místnosti. 
Lidé přežili z toho, co si vypěstovali nebo 
co jim dala příroda , a stavěli z místních 
zdrojů kamene a dřeva. Musíme ovšem 
brát v úvahu, že  dnes je na planetě třikrát 
tolik lidí, takže naše nároky by měly být 
ještě  třikrát nižší. Asi všichni chápeme, že 
to nelze ani náhodou, ale snahu o rozváž-
nost a skromnost při čerpání zdrojů bych 
rozhodně vytvářel. 

Co vše zahrnuje agenda odboru 
životního prostředí v Čáslavi? 

Záběr agendy životního prostředí je 
obrovský. Kromě výkonu státní správy se 
soustředíme také na část samosprávy. 
Zabýváme se vodoprávním úřadem, vodo-
právní agendou, velmi důležitou složkou 
jsou odpady, ale i příroda a krajina, země-
dělský půdní fond nebo les a myslivost. 
Křídla můžeme  roztáhnout téměř všude. 

Co je v současnosti stěžejním téma-
tem, kterým se jako odbor zabýváte?

Snažíme se vysazovat novou zeleň, 
jako třeba ve Vodrantech poblíž rybníka 
Medenice, kde nyní roste asi 30 nových 
stromů, mezi nimiž najdeme hrušně, třeš-
ně, ořešáky a buky, a 60 keřů rakytníku, 
dřínu, lísky nebo muchovníku. 

Pracujeme také na realizaci tůní v le-
soparku ve Vodrantech mezi areálem letní-
ho kina a vrhačskou loukou. V současnosti 
máme zhotovenou studii a stojíme před do-
končením projektové dokumentace. Doufá-
me, že práce bude zahájena v příštím roce. 
Tůně pozvednou biotop v daném místě 
a zatraktivní procházky lesoparkem. Na 
další podrobnosti je ještě brzy, ale předesí-
lám, že to bude velmi pěkné. 

Snažíme se také o větší fragmentaci 
krajiny. Město vlastní mnoho kilometrů 
zaniklých polních cest, a právě v těchto 
místech bychom chtěli vysadit stromořadí 
a cesty obnovovat. Východní část celého 
ORP včetně Čáslavi je ve skutečnosti jeden 
otevřený prostor, který je přímo vystavený 
větru, dešti, hluku i suchu. Jdeme tedy 
z extrému do extrému a rozčlenění krajiny 
stromy a pásy s jinou vegetací než inten-
zivní zemědělskou by nám v tomto ohledu 
velmi pomohlo. Nejvíce by Čáslavi prospěl 
rozsáhlejší zásah podobného typu, ale ten 
se v současnosti zdá jako nereálný, máme 
minimum vhodných pozemků. 

5. ČERVNA SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JN

Při příležitosti Mezi-
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Výkon státní správy je samozřejmě 

neméně důležitý, ale pro účely článku  
určenému veřejnosti velmi nezajímavý. 
Jedná se zpravidla o provádění zákonů  
a obvyklou agendu státní správy v přene-

sené působnosti. 

Můžete rozvést co je dle Vás  
v současnosti nereálné?

Ideální by bylo schovat město do vý-

sadby lesního prstenu. Mnohonásobně 
bychom tím zvedli zmiňovanou diverzitu 
a tím i kvalitu životního prostředí, kterou 
ostatně velmi dobře definuje například 
počet chatařů v jednotlivých oblastech. 
Více chatařů = lepší kvalita životního pro-

středí, tedy diverzita krajiny. Vezměme si 
třeba okolí Vrdů, kde leží rozsáhlé lány polí 
a chataře zde příliš nenajdete. Nebo Zbý-

šovsko s okolními lesy a sem tam nějakou 
říčkou. Tady je těch chatařů podstatně 
více a lze to do jisté míry využít jako mě-

řítko kvality životního prostředí z pohledu 
krajinného. V mém případě mohu srovná-

vat například vesničku Chedrbí, kde jsem 
vyrůstal, a Horní Bučice, kde v současnos-

ti žiji. Z hlediska rozmanitosti krajiny je to 
neporovnatelný rozdíl. 

5. června slavíme Mezinárodní 
den životního prostředí. Co může 
každý z nás v rámci běžné každo-
denní činnosti udělat pro zlepšení 
kvality životního prostředí? 

Výrazně se uskromnit po materiál-
ní i prostorové stránce, naše současné 
nároky jsou neudržitelné. Není to o tom, 
že si budeme kupovat úspornější spo-

třebiče. Nepotřebujeme ani úplně doko-

nalé třídění odpadů. Musíme se naučit 
odpad neprodukovat. Ze sběrného místa 
víme, že každá druhá televize je funkční. 
Jen není už tak hezky plochá nebo něko-

mu nevyhovuje velikost její obrazovky, 
takže se vyhodí a koupí se nová, větší  
a hezčí. Tento způsob života bychom měli 
přehodnotit.

Na co bychom si měli dát pozor 
jako Česká republika? 

Přestože populace u nás neroste ni-
jak významně, tak jsme z velké části zá-

vislí na dovozu potravin, což by časem 
mohl být problém. Neříkám, že bychom 
měli být v tomto směru zcela samostat-
ní, ale měli bychom si udržet potenciál  

a pracovat na možnosti na tento způ-

sob produkce v případě potřeby rych-

le naběhnout. Značná část potravin 
je k nám totiž dovážena ze zemí, kde 
populace naopak roste. Může se 
tedy logicky stát, že bude vše spotře-

bováno na domácím trhu v zemích 
původu. My už v tu chvíli nemusíme 
mít možnost ani potenciál vypěsto-

vat si vlastní suroviny. 
Proto se také snažíme o vysa-

zování jedlé zeleně. Vím, že nově 
vysazený strom je dnes v podstatě 
k ničemu, ale je těžké odhadnout, 
v jaké situace budeme třeba za  
20 let, až bude v té největší plod-

nosti. Raději tedy vysadím nějaký 
ořešák s velmi hodnotným jádrem 
než lípu, ze které bude maximálně 
dobrý čaj. Každý strom s jedlým 
plodem má potenciál potravy, sta-

vebního materiálu a energie, je to 
ta nejlepší baterie. Současné tem-

po záboru zemědělské půdy je ne-

udržitelné. Udržitelné zemědělství 
a lesnictví je naprostý základ pro 
fungování jakékoliv civilizace, ni-
koliv montovny spotřebního zboží, 
baráky, bazény a sterilní trávník ko-

lem. Ostatně mnoho civilizací kvůli tomu  
v minulosti zaniklo. Dnes máme do určité 
míry smůlu, že civilizace je globální a pro-

blémy na druhé straně světa se velmi rych-

le přenesou i k nám. 

Jak hodnotíte po téměř půlročním 
fungování chod sběrného místa? 

Myslím, že se velmi osvědčilo. Nevěřil 
bych, že za tu dobu sebereme tak velké 
množství odpadu. Začínali jsme s ideou, 
že se nám bude pomalu plnit hala a třeba 
jednou za měsíc odpad rozvezeme jednot-
livým společnostem k likvidaci. Realita 
byla taková, že už první den byla hala za-

plněna a my jsme museli pořídit kontejner  
o objemu 40 kubíků. Po čtrnácti dnech jsme 
museli zajistit druhý kontejner a stejně to 
nestačí. Objem odpadu je opravdu enorm-

ní a já jsem rád, že se lidé učí tuto službu 
využívat. Dovolím si ale upozornit, že po-

kud se do sběrného místa někdo chystá 
třeba se skříní, nejprve ji rozeberte, nebo 
máte-li naopak k dispozici něco pěkného  
a funkčního, neváhejte nám to sdělit, jiní 
lidé to ještě ocení.

Nové černé skládky nebo rozšiřo-
vání stávajících se nekoná? 

Ne, řekl bych, že se spíše ztenčují. 
Sice ne tak, jak bych si představoval, ale 
rozhodně nejsou větší nebo nové. Pořád je 
to o jedincích, kteří z neznámého důvodu 
s odpadem nezajedou do sběrného mís-

ta v ulici Jeníkovská, ale třeba do lokality  
Vrcha, kterou aktuálně řešíme, vyčistíme 
ji a budeme doufat ve slušnost obyvatel.

Jaký vliv má na životní prostředí 
ve městě skládka?

Osobně bych byl radši, kdyby tady 
skládka nebyla a s odpadem se naložilo 
jinak, respektive nebylo třeba nic skládko-

vat. V každém případě dobře projektovaná 
a postavená skládka nemá sama o sobě 
prakticky žádný vliv na životní prostředí 
ve městě, naopak může být do budouc-

na energetickým zdrojem. Pokud nebude 
dlouhodobě prohořívat a nebudou ohro-

ženy spodní vody, jedná se pouze o ne-

vzhledný prvek v krajině, navíc dočasný. 

„Pokud se neuskromníme,  
dopad na společnost bude značný.“
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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 stanovených 
– 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

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 stanovených   
   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
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Během měsíce května se uskutečnil v čá-
slavské knihovně další ročník celostátního 
projektu KNÍŽKA PRO PRV ŇÁČKA, jehož cílem 
je podporovat rozvoj čtenářských dovedností 
u dětí školního věku. Do projektu přihlašu-
je žáky prvních tříd základních škol veřejná 
knihovna ve spolupráci s danými školami. 

Do akce se zapojili prvňáčci všech tří zá-
kladních škol našeho města. Dětem  byla při 
malé slavnosti  předána knížka, letos s názvem 
První školní výlet autorky Michaely Fišarové.

Malí čtenáři si kromě knihy, kterou není 
možné v knihkupectví běžně koupit, od-
nesli domů pamětní list a mnoho informací 
o knihovně i zážitků z hledání zmíněné knihy 
v regálech dětského oddělení mezi spoustou 
dalších, čekajících na vypůjčení.

Konec ranníHo šŤourání na ZŠ

Už jste slyšeli 
o studentské 
firmě s názvem 
T-economs? 

Studentské fi rmy podnikají podle 
podobných pravidel jako fi rmy reálné, 
jen mají drobná právní omezení. Rádi 
bychom vám představili první čáslav-
skou studentskou fi rmu, která nese ná-
zev T-economs. Založilo ji šest studen-
tek třetího ročníku oboru Ekonomika 
a podnikání ze Střední zemědělské školy 
Čáslav. Dohled nad jejich činností vede 
paní učitelka Ing. Eva Křížová. A co nám 
o svém podnikání studentky řekly:

„Na začátku školního roku jsme si 
zvolily předmět podnikání, název fi rmy, 
rozdělily si pracovní povinnosti a zapsa-
ly se do registru studentských fi rem ve-
dených organizací JA Czech. Abychom 
mohly realizovat  své podnikatelské zá-
měry, každá z nás do fi rmy vložila ho-
tovost, čímž jsme si vytvořily základní 
kapitál. Původní náplní naší fi rmy byla 
pouze výroba školních triček s vlastním 
potiskem. Trička měla být pro studenty 
hezká vzpomínka na školní léta. Z dů-
vodu pandemie jsme byly nuceny tento 

podnikatelský záměr pozměnit a hle-
dat nové zákazníky. Rozšířily jsme tak 
nabídku i na výrobu reklamních hrnků, 
porcelánových předmětů s potiskem, 
různých přívěsků a dalších dárkových 
předmětů. Ačkoli jsme z důvodu pan-
demie část roku pracovaly především 
z domova,  svého projektu jsme se ne-
vzdaly. S podporou vedení školy byly po-
řízeny stroje a zařízení potřebné na výro-
bu potisků sublimační technologií, za což 
bychom chtěly poděkovat panu řediteli 
Ing. Jaromíru Horníčkovi. Postupně zdo-
konalujeme jak výrobu, tak komunikaci 
se zákazníky. Učíme se podnikavosti, 
uspět v silném konkurenčním prostředí. 
A přestože máme každá odlišné názory, 
tak pokračujeme a vždy držíme při sobě , 
jako správně funkční fi rma. Na konci 
školního roku pak fi rmu uzavřeme, od-
hlásíme z registru a zisk si rozdělíme. 
 Získáme nevšední vzpomínku na školní 
léta a už nyní máme větší představu, co 
obnáší podnikání.“ 

Máme pro vás skvělé zprávy! 
Od 19. 5. 2021 jsme začali s PCR testo-
váním žáků základních škol. 

Děti jsou naší prioritou. I proto jsme 
aktivně hledali variantní řešení povinné-
ho antigenního testování ve školách. Toto 
testování bylo nejen nepohodlné a místy 
pro děti i traumatizující, ale především 
i téměř nevypovídající vzhledem ke kvali-
tě antigenních testů.

Testování se nově provádí 1x týdně 
pomocí tzv. cucacích tampónu, takže jej 
v pohodě zvládnou i žáci prvního stup-
ně. Odebrané vzorky se následně sváží 
do certifi kované laboratoře, která je do 
24 hodin vyhodnocuje. Testy jsou plně 
hrazeny z rozpočtu MŠMT, tudíž městu, 
školám ani rodičům nevzniká žádné dal-
ší fi nanční zatížení. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
realizaci této bleskové akce, především 
pak ředitelům místních základních škol 
za vstřícnost a pružné reakce.

PCR testování:

výhody    – dostačující frekvence testování 
              1 x týdně; jedná se o zlatý standard 
              testování (tento typ testování má   
              největší vypovídající hodnotu)
nevýhody – dodání výsledku do 24 hodin  
                      od odběru;

POC antigenní testování (rychlotesty):

výhody     – rychlost výsledku vyšetření 

nevýhody – velmi nízká vypovídající 
      hodnota výsledku

Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvŇáčka

Studentky T-economs ZSeŠ Čáslav
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Mgr. Jaroslav Ostrovský

Díky svým žákům se Základní škola Čáslav, Masarykova 357 
může  za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,22 tuny. Na každého 
žáka tak připadá půl kila vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspo-
řena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvě-
tově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje Osvědčení o po-
dílu na zlepšení životního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky žákům došlo za rok 2020 
k úspoře produkce CO2 o 2,63 tuny. Víte , kolik smrků po-
hltí stejné množství CO2? Dva.

Nebylo nutné vytěžit 128,98 litru ropy. Představte si, 
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot 
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to pětkrát.

Došlo také k úspoře 1 327,73 kWh energie. Asi stejné množ-
ství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1328krát.

Podařilo se recyklovat 126,55 kg železa. To by bylo možné 
použít pro výrobu šesti nových praček, bez nutnosti těžby želez-
né rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,47 kg 
mědi, což by postačilo pro ražbu 795 jednoeurových mincí, nebo 
5,52 kg hliníku, který by stačil na výrobu 368 plechovek o objemu 
0,33 l.

V rámci environmentální výchovy získala naše škola navíc za 
úspěšné absolvování vzdělávacího programu Energetická gra-
motnost Certifi kát energeticky gramotné školy.

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽP?

Dlouhé dva měsíce byl provoz dětské skupiny Holubníček 
kvůli pandemii omezen. Mohly k nám docházet pouze děti rodi-
čů, kteří jsou zaměstnáni v sociálních službách nebo ve zdravot-
nictví. V tomto období se chůvy v péči o děti střídaly. Část jich 
byla přítomna v dětské skupince a část pracovala z domova. Jak 
takový home offi  ce chůvy vypadá? Zahrnuje vytváření didaktic-
kých pomůcek, které dětem pomáhají poznávat barvy, tvary nebo 
rozvíjet jemnou motoriku. Chůvičky se také z domova účastnily 
mnoha online seminářů a vzdělávacích akcí pořádaných  minister-
stvem práce a sociálních věcí a plnily další úkoly.

Určitě si vzpomínáte na březnovou motýlí výzvu – soutěž 
o nejkrásnějšího motýlka pro všechny, kteří chtěli přivítat jaro. 
Dětem, které nám pomohly zkrášlit náš plot, moc děkujeme! 
Sešli se opravdu krásní barevní motýlci, kteří si zaslouží velikou 
pochvalu a obdiv!

Chůvičky i děti se už nemohly dočkat návratu do školky. Čeká 
nás spousta nových zajímavých aktivit, a také musíme přece do-
hnat všechno, co jsme kvůli omezení provozu nestihli. Jednou 

z takových aktivit byla třeba oslava svátku všech maminek, bě-
hem kterého děti potěšily  své maminky vlastnoručně vyrobeným 
dárečkem. 

Jak sám název měsíce napovídá, květen se nese ve znamení 
rozkvetlých stromů a zahrad, které nás každý den lákají na vy-
cházky po okolí. Zaměřili jsme se také na poznávání života růz-
ných druhů zvířat, na to, jak vypadají, čím se živí  nebo jaká mají 
mláďata. 

S tímto tématem úzce souvisí novinka, která je od obnovení 
plného provozu dětské skupiny naší každoměsíční radostí. Touto 
novinkou je canisterapie. Začali jsme  seznamování m se s pej-
skem a později jsme se zaměřili na podporování dětského vnímá-
ní právě pomocí práce s naším chlupatým návštěvníkem.

V květnu máme v plánu i výlet vláčkem. Byli bychom moc rádi 
za lepší počasí, protože zima se letos opravdu nevzdává a my by-
chom už chtěli trávit více času venku na pískovišti nebo na hřišti. 

Přejeme všem krásné slunné dny!

Za tým DS Holubníček chůvička Petra Jiráková

auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to pětkrát.
Došlo také k úspoře 1 327,73 kWh energie. Asi stejné množ-

Ing. Roman Tvrzník

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, MASARYKOVA 357, OKR. KUTNÁ HORA
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Letošní obhajoby ročníkových prací studentů 3. ročníku oboru 
Strojírenství na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav trochu jinak

Opakuje se to v tomto období každý rok. Studenti 3. ročníku 
oboru Strojírenství obhajují své ročníkové práce, na kterých od 
konce druhého ročníku usilovně pracovali.

Témata byla opět velmi různorodá. Od oblasti, kterou studu-

jí, tedy strojírenství, přes informační technologie, design, tvorbu 
učebních pomůcek po 3D modelování. To nakonec dokláda-

jí konkrétní názvy jednotlivých obhajovaných prací: Renovace 
motocyklu, Učební pomůcka pro názornou ukázku vlnění při vý-

uce elektrotechniky a fyziky, Designová studie karoserie sportov-

ního automobilu, Tvorba on-line testu v prostředí klient–server, 
Výroba dřevěné lavičky apod.

Tato, ač nepovinná, část výuky v rámci odborných předmětů 
se každoročně těší velkému zájmu studentů. Většinu témat si na-

vrhují sami, a to podle svých zájmů, koníčků a toho, co je baví  
a v čem jsou dobří. Na zvoleném tématu následně pracují, a to 
většinou již od konce druhého ročníku. Spolupracují při tom se 
svým vedoucím práce, některým z učitelů školy, který má k dané-

mu tématu blízko. Při praktické části práce mohou využívat školní 
dílny, laboratoře, učebny výpočetní techniky a další prostory ško-

ly. Každá práce má svou teoretickou část, zpracovanou písemně 
a odevzdanou v tištěné i elektronické formě, a část praktickou, 
jejímž výstupem je „něco“ vytvořeného. 

Letošní ročník byl oproti těm předchozím o to složitější, že od 
prosince výuka probíhala pouze distanční formou. Studenti proto 
museli většinu práce tvořit v domácích podmínkách a se svými 
vedoucími mohli pouze na dálku konzultovat její průběh a řešit 
případné problémy.

Koncem dubna proběhly ve školní aule prezentace a obhajoby 
vytvořených prací. Oproti jiným rokům v podstatně redukované 
podobě, bez publika tradičně tvořeného žáky nižších ročníků. 
Studenti své práce prezentovali pouze před tříčlennou hodnoticí 
komisí. Všichni se na obhajoby velice dobře připravili a své práce 
úspěšně obhájili. Vznikla řada zajímavých prací.

VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV – OBHAJOBY JINAK Ing. J. Novák

Praktická výuka je nedílnou součástí vzdělávání žáků na SOŠ 
a SOU dopravní Čáslav. Při čtyřtýdenním cyklu tvoří u tříletých 
oborů rovnou polovinu jejich školní docházky, u čtyřletých oborů 
(Autotronici) čtvrtinu.

Naše škole byla založena v roce 1950 a od počátku se praktic-

ká výuka rovnocenně podílela na vzdělávání tehdejších žáků – tři 
dny měli praxi a tři dny trávili ve školních lavicích (tehdy se praco-

valo i v sobotu). Počátky byly velmi krušné, neboť učiliště nemělo 
svoji vlastní školní budovu, natož dílny. Částečně zpočátku svými 
prostory vypomohla dnešní průmyslová škola, částečně se vhod-

né prostory hledaly i jinde (například objekt U Chramostů – dnes 
se v těchto místech nachází Lidl). Teprve ve druhé polovině 50. let 
byla postavena hala M1 (nachází se v průmyslové oblasti za ma-

lým nádražím vedle ČSAD), která slouží k praktické výuce dodnes. 
Hale M1 je tedy bezmála 70 let, proto je v nejbližší době plá-

nována její rekonstrukce, hlavně střechy. Uvnitř ovšem ukrývá 
moderní vybavení, které by mohl závidět leckterý autoservis. 
Samozřejmá je práce s diagnostickými přístroji, motorárna je 
vybavena novým měřicím zařízením pro kontrolu geometrie kol  
a novou válcovou zkušebnou brzd. Škoda Auto darovala škole dva 
modely – Škodu Karoq a trojkovou Oktávii –, které jsou vybaveny 
moderní řídicí soustavou, takže se na nich žáci učí diagnostiku. 
Prakticky od druhých ročníků už žáci pracují na autech zákazníků 
(např. příprava na STK).

O práci v dílnách jsem pohovořil s Davidem Duspivou (mo-

mentálně žák 2ATPO), zkušeným matadorem, neboť v loňském 
školním roce úspěšně absolvoval tříletý obor Automechanik  
a nyní pokračuje v dalším studiu s cílem udělat si maturitu. 

„Pracujeme v malých skupinkách pod vedením učitele od-

borného výcviku,“ rozhovořil se. „Výhodou naší třídy je, že je v ní 
kromě mě ještě několik bývalých mechaniků (vyučenců) a jsou 
mezi nás rozděleni kluci, kteří nemají naše zkušenosti z učebního 
oboru Automechanik.“ Na můj dotaz, na čem zrovna jeho skupina 

pracuje, ukázal na zdviž, kde se vznášel Renault Scénic, a vysvět-
loval mi, jak budou měnit pružiny u tlumiče. 

Rozešli jsme se s tím, že naše škola poskytuje solidní přípravu 
pro budoucí uplatnění žáků v praxi, i když, jak poznamenal, v au-

toservisech je to trochu jiný „frmol“, ale to je dáno tím, že ve škole 
přece jen nejde o ekonomické aspekty, ale o vštípení, předání ně-

jakých pracovních návyků a dovedností. 
Co říct závěrem? Nejdůležitějším úkolem v rámci praktické 

výuky na SOŠ a SOU dopravní Čáslav je a bude držet krok s nej-
modernějšími trendy v automobilovém průmyslu technickou vy-

baveností dílen i odborným vedením žáků. 

PRAKTICKÁ VÝUKA NA SOŠ A SOU DOPRAVNÍ ČÁSLAV M.K.
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V pondělí 10. 5. 
 proběhlo slavnostní 

znovuotevření IC Čáslav.  

 Představitelé města 
a letecké základny 
7. května uctili 
památku válečných 
hrdinů a připomněli  si 
Den vít ězství. 

Trhy v Čáslavi 
můžete navštívit 
každé úterý, 
čtvrtek 
a sobotu. 
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V čáslavské ZUŠ byla částečně 
obnovena prezenční výuka. 
Ve třídě může být pouze 
jeden žák a vyučující. 
Kolektivní předměty jako taneční, 
výtvarný a literárně -dramatický 
obor jsou tedy  nadále vyučovány 
distančním způsobem. 

Slavnostní odhalení busty 
Miloše Formana
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE PŘIBYSLAVIC

Obec Přibyslavice náleží ke starým 
osadám a je nejstarší obcí patřící 

spádově k Obecnímu úřadu Vlkaneč. Kdo 
Přibyslavice založil a kdy se to stalo, se ne-

podařilo zjistit. Je ale písemně doloženo, 
dle zápisů pana Augusta Sedláčka, spiso-

vatele dějin města Čáslavi, a dle pramenů 
pana Kl. Čermáka, že ve 12. století žil v blíz-

kých Braterčicích (Bratčicích) na tehdejší 
dobu zámožný pan Zbislav. 

Měl dva syny, Jana a Přibyslava. Byť to 
není doloženo listinami, je možné, že pan 
Zbislav obec založil a pojmenoval podle 
svého syna. Prvním majitelem Přibyslavic 
byl Jan z Braterčic (Bratčic). Cituji ze zá-

pisu v kronice: „Zapamatuj si každý, kdo 
toto místo kroniky čísti budeš, že r. 1223, 

1. října, již Přibyslavice byly a že se o nich 
snad první zmínka činí.“ (uvedeno v Regist-
ru Bohemia na str. 358 č. 744 z roku 1230)

Podle historických záznamů je tedy 
doložena existence Přibyslavic od 1. října 
1223, tím pádem budou za dva roky moct 
oslavit 800 let. 

V r. 1242 bylo králem Václavem I. na 
hradě Křivoklát potvrzeno, že „šlechetný 
muž Jan, syn Zbislavův, věnuje Řádu ně-

meckých rytířů za jejich zásluhy v nebi 
obce Drobovice, Bratčice a Přibyslavice“. 

Král odebral  Řádu německých rytířů 
mimo jiné i obec Přibyslavice, pro jejich 
„náklonnost k jinému učení“. Komu král 
Přibyslavice prodal a kdo je potom měl 
v držení, o tom se zpráva nedochovala.  

Je ale doloženo, že časem připadly  
k panství žlebskému, k němuž patřily 
až do r. 1555. Potom do r. 1593 náležely  
k Bratčicím, od r. 1593 do r. 1636 k Pod-

mokám a ke Golčovu Jeníkovu. V letech 
1686 až 1692 je vlastnila obec Vohančice 
a potom do r. 1703 opět Golčův Jeníkov.  
V r. 1739 je Kateřina ze Schönfeldu přiřa-

dila k tupadelskému panství. Jejím sňat-
kem s Adamem Auerspergem připadly 
Přibyslavice znovu k panství žlebskému. 

V r. 1787 stál v Přibyslavicích zámek, 
který sloužil jako sídlo dvora. V r. 1825 
Karel Auersperg objekt částečně zbořil 
a přestavěl na sýpku. Sýpka, třípodlažní 
dům, stojí v areálu hospodářského dvora, 
který dnes obývá rodina Václava Tiché-

ho. Ve dvoře byl i pivovar, který čerpal 
vodu z rybníka na Kocandě. 

Dne 20. října 1877 nastoupil k uží-
vání velkostatku žlebského Karlův syn 
František Josef, kníže z Auerspergu, kte-

rému rovněž patřil dvůr v Přibyslavicích  
a všechny okolní lesy. Stal se též patro-

nem kostela v Přibyslavicích. 
V dalších historických záznamech je 

uvedeno, že v r. 1848 bylo nařízeno sčítá-

ní lidu, jež zaznamenalo, že v Přibyslavi-

cích je 46 domů, z toho 18 patřilo rolníkům  
a zbytek byli domkáři.

Číslo 10 byl dvůr (statek), v čísle 22 
bydlel domkář Jan Švejda, který byl obec-

ním pastýřem, dům číslo 48 byla pazderna. 
V domě číslo 39 bydlel Matěj Horák, které-

mu patřila hospoda „Na Kocandě“, náleže-

jící do katastru obce. 
V 16. století vedla přes Kocandu stará 

kupecká stezka z Ledče nad Sázavou přes 
Přibyslavice a Bratčice do Přelouče. Na ní 
vznikla hospoda pod názvem „Kocanda“. 
Jak na této stezce rostl provoz, stala se z ní 
zájezdní hospoda s č.p. 26. Z historických 
dokumentů je patrné, že ji tehdy vlastnili 
manželé Holmanovi. Vlastníci se ovšem 
časem měnili. Od r. 1922 patřila hospoda 
rodině Schovancových. Když utichl provoz 
na staré cestě, změnila se hospoda na 
obytné stavení a místní osadě zůstalo po-

jmenování „Kocanda“. 
V r. 1924, na schůzi obecního zastupi-

telstva konané 3. srpna, byla zvolena leto-

pisecká komise a obecní kronikář. Předse-

dou se stal Josef Mikeš a členy Josefové 
Lebeda a Lankaš. Kronikářem byl zvolen 
správce školy Josef Técl. 

Na podzim r. 1924 došlo k úplnému roz-

dělení dvora. Zůstal zbytkový statek, který 
obdržel pan T. Páťal. Pole připadly obcím 
Přibyslavice, Kozohlody, Zbudovice a Še-

bestěnice. Zajímavá je novodobá historie 
Přibyslavic, datovaná od r. 1948, který je  
v kronice zaznamenán jako počátek nové-

ho období našich dějin. 
V lednu 1950 bylo v Přibyslavicích zří-

zeno kino „Svoboda“, v hostinci „U Kutílků“. 
Manželé Kutílkovi poskytli finanční dar  
20 000 Kčs na zakoupení 100 židlí a necha-

li postavit promítací kabinu. Do kina chodi-
lo mnoho lidí i z okolních obcí, občas se do 
sálu ani nevešli. Jak už to ale někdy bývá, 
časem zájem o kino opadl. 

Od 18. ledna 1954 byla zřízena autobu-

sová linka z Čáslavi přes Bratčice do Přiby-

slavic, kde byla konečná stanice. Autobus 
parkoval ve dvoře u Daňků. Časem byla lin-

ka prodloužena až do Zbýšova. V r. 1954 
byla na návrh předsedy MNV Fr. Nigrína 
zahájena úprava špatné cesty ze státní sil-
nice na Kocandu. Po dobrém začátku ale 
přišlo „ochabnutí“, a tak se úprava protáhla 
na více než 10 let. 

Koncem r. 1955 byla založena Základní 
organizace Komunistické strany Českoslo-

venska. Předsedou byl zvolen lesník Fran-

tišek Bohuněk. Organizace měla 11 členů. 
V r. 1956 následovalo JZD. Občan Jan 

Rolenec (č.p. 24) v 1. světové válce vojančil 
s pozdějším prezidentem Antonínem Zá-

potockým. Když bylo založeno družstvo, 

Martina Nováková
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vzpomněl si na vojenské kamarádství, 
napsal Zápotockému dopis a požádal jej 
o přímluvu, aby si družstvo mohlo koupit 
traktor. Prezident však na mladá vojenská 
léta zapomněl a nechal napsat odpověď, 
aby se obrátil na zemědělské oddělení 
ONV. Pan Rolenec byl tímto jednáním hlu-

boce zklamán. 
Zápisy v kronice končí rokem 1957. 
Ke zpracování příspěvku byly použity 

materiály z archivu v Kutné Hoře. 

Před založením mysliveckého spol-
ku v katastru obce Hraběšín a přilehlé 
osady Hološiny provozovali myslivost 
pouze vlastníci panství. O zvěř se starali 
a zaopatřovali ji hajní a zaměstnanci pan-

ství, kteří pečovali i o místní lesy a polnos-

ti patřící k místnímu zámku ve vlastnictví 
rodu Schwarzenbergů. 

Po pozemkové reformě zde rozdělením 
vzniklých nových pozemků vznikla nová 
obecní honitba, kterou obec pronajímala  
a právo myslivosti na ní vykonávali nájemci 
honitby. Střílelo se zde většinou na čeka-

né. Obecní honitba se rozprostírala kolem 
Hraběšína a Hološin. Na Paběnsku byla 
lesní schwarzenbergská oplocená obora  
a k ní patřila zbylá stávající honitba pan-

ství, a to až do roku 1948, po němž byla 
tato část připojena k obecní honitbě, která 
byla zájemcům nadále pronajímána. 

Myslivecká společnost Hraběšín 
V roce 1951 byla založena „Myslivecká 

společnost Hraběšín“. Ustanovující schů-

ze se konala 29. dubna 1951 v hostinci 
Antonína Fuksy v Hraběšíně. Na červnové 
schůzi v roce 1951 se pan Václav Balcar 
vzdal pronájmu honitby od obce Hrabě-

šín ve prospěch myslivecké společnosti  
s podmínkou, že nově založená myslivecká 

společnost přebere veš-

keré dodávkové závazky 
se zpětnou platností od 
1. ledna 1951. V létě 1951 
pak byla schválena nová 
honitba v katastru obce 
Hraběšín a obce Třebonín. 
Rozdělena byla do šesti 
okrsků: I. Třískovec a pole  
u Hološin, II. Hraběšín, III. 
Třebonín, IV. Paběnský 

les, V. Dolní les a VI. Dubina.
V roce 1962 byla na základě nového 

zákona o myslivosti společnost na usta-

novující schůzi 2. prosince přejmenována 
na „Myslivecké sdružení Hraběšín“.

V prvním roce činnosti společnosti 
bylo uloveno 16 ks srnčí zvěře, 199 zajíců, 
101 koroptví a 26 bažantů. V roce 1970 
bylo uloveno 222 zajíců, 970 bažantů  
a 28 ks zvěře srnčí. V roce 2014 byli ulo-

veni 2 zajíci, 2 bažanti, 4 kachny divoké,  
9 ks srnčí zvěře, 3 ks dančí zvěře, 14 prasat 
divokých a 4 lišky.

Při svém založení měla společnost 16 
členů, v roce 1970 mělo sdružení 21 čle-

nů, v roce 1989 mělo 19 členů, v součas-

né době má 17 členů a 2 stálé hosty. Od 
vzniku spolku až do současné doby se zde 
vystřídalo celkem 82 členů a řada mysli-
veckých adeptů tady dělala svoji přípravu 
na složení zkoušek z myslivosti. V honit-
bě byly pořádány zkoušky loveckých psů  
z výkonu lovecké upotřebitelnosti pro vý-

kon práva myslivosti ve spolupráci s OMS 
Kutná Hora.

Hned od vzniku spolku se jeho členo-

vé aktivně účastnili brigád v zemědělství, 
lese a pomáhali v obci, dále zajišťovali 
různé kulturní a společenské akce. V sou-

časné době pořádají společné plesy se 
Sdružením dobrovolných hasičů Hraběšín  
a pomáhají s organizací dalších akcí  
v obci. Na této honitbě hospodařilo sdru-

žení až do roku 1992.

Navrácením půdy vlastníkům po roce 
1989 bylo založeno v roce 1992 nové 
„Honební společenstvo Hraběšín“, které 
vytvořilo po dohodě s vlastníky pozemků 
novou honitbu. Vlastníci pozemků jsou 
členy honebního společenstva. Výměra 
současné honitby je 632 hektarů a rozpro-

stírá se v částech katastru obcí Hraběšín, 
Třebonín a Paběnice.

Myslivecké sdružení se dle nových 
právních předpisů v roce 1992 přetransfor-
movalo na „Myslivecké sdružení Podskalí 
Hraběšín“, právo myslivosti vykonává na 
pronajaté honitbě od „Honebního spole-

čenstva Hraběšín“.
Členové mysliveckého sdružení se  

v honitbě starají o zvěř drobnou i spárka-

tou. V zimním období je povinností kaž-

dého člena zajistit dostatek krmiva pro 
zvěř do přiděleného krmného zařízení – 
krmelce, krmeliště či zásypu –, aby zvěř 
ani v těchto měsících nestrádala. Na ná-

kup krmiv od místních zemědělců získává 
sdružení finanční prostředky pořádáním 
kulturně-společenských akcí a brigád. Let-
ní období je časem údržby a opravy stáva-

jících krmných zařízení a výstavby nových, 
provádějí se opravy a stavby ostatních my-

sliveckých zařízení.
Z činnosti členů nejen toho našeho, ale 

i ostatních mysliveckých sdružení je patr-
né, že myslivost není jen lov zvěře, jak si 
mnozí nezasvěcení myslí, ale je to i mnoho 
odpracovaných hodin dobrovolnické prá-

ce pro naši zvěř a přírodu. Proto si važme 
toho, co žije a roste kolem nás, starejme 
se, abychom to zachovali i pro generace, 
které přijdou po nás. Aby se měly na co dí-
vat a mohly obdivovat krásy naší přírody.

Myslivosti zdar. 

Jiří Malý, člen mysliveckého sdružení

Obce ORP

Myslivecké sdružení 
Podskalí Hraběšín
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V letošním roce uplyne 600 let od 
významné události, která se odehrála 
v našem městě v červnu 1421. Cílem 
tohoto článku je připomenutí někte-
rých základních souvislostí. Jejich 
vyčerpávající přehled můžeme na-
jít například ve čtyřdílné monografii 
Františka Šmahela Husitská revoluce 
nebo nejnověji ve stejnojmenné knize 
Petra Čorneje.

Na počátku husitského hnutí stálo 
bezesporu upálení Jana Husa v Kostnici 
6. července 1415. Je třeba si uvědomit, 
že na počátku 15. století se římská církev 
nacházela ve velice neutěšené situaci, kdy 
v jejím čele stáli hned tři papežové. Cílem 
všeobecného koncilu svolaného v listopa-

du 1414 do Kostnice bylo tedy především 
odstranění papežského schizmatu a pří-
prava reformy církve. V Husově programu 
však představitelé koncilu spatřovali kon-

kurenční a nepřijatelný projekt ohrožující 
naději na znovusjednocení římské církve, 
proto nezbylo římskému císaři Zikmundo-

vi než Husa „obětovat“. Smrt Jana Husa 
vyvolala velkou vlnu nespokojenosti prak-

ticky všech vrstev společnosti, která se po 
smrti Václava IV. obrátila zejména proti 
jeho bratru Zikmundovi. 

Svolání zemského sněmu plánovala 
husitská Praha již od dubna 1421. Pozvání 
dostali nejen představitelé českých a mo-

ravských stavů, ale i představitelé dalších 
korunních zemí – obojí Lužice a slezských 
knížectví, třebaže naděje na jejich účast 
byla malá. Za místo konání sněmu byla vy-

brána Čáslav, která sice zpočátku stála na 
Zikmundově straně, na jaře 1421 však byla 
ovládnuta husity. Formálně mělo být shro-

máždění v Čáslavi generálním sněmem 
zemí Koruny české, který by závazně přijal 
politicko-náboženský program, oficiálně 
prohlásil Zikmundovu korunovaci za ne-

platnou a diskutoval o obsazení českého 
trůnu. 

Sněm začal s dvoudenním zpožděním 
3. června v kostele sv. Petra a Pavla spo-

lečnými modlitbami a zpěvy. První dva dny 

probíhaly předběžné porady, protože se 
čekalo na delegaci moravského panstva. 
Po jejím příjezdu bylo poměrně rychle do-

saženo dohody ve věci společného progra-

mu – čtyř artikulů pražských, které byly 
prohlášeny za zemský zákon. 

První tři požadavky (svobodné hlásá-

ní slova Božího, zákaz světského pano-

vání církve a trestání smrtelných hříchů 
u všech stejně) zformuloval již mistr Jan 
Hus v letech 1412–1413, čtvrtý připojil  
o rok později Jakoubek ze Stříbra, Husův 
univerzitní spolužák, přítel a nástupce  
v Betlémské kapli. Komplikovanější byla 
jednání v otázce obsazení královského 
trůnu, protože moravská šlechta již složi-
la hold Zikmundovi, který se po porážce 
v bitvě na Vítkově stihl 28. července 1420 
ještě před opuštěním Prahy nechat koru-

novat českým králem a tím se pro celou 
křesťanskou Evropu stal právoplatným  
a nezpochybnitelným českým panovní-
kem. To si uvědomovali i polský král Vla-

dislav II. Jagellonský a litevský kníže Vi-
told, kterým byl český trůn nabídnut. Oba 
panovníci váhali se závaznou odpovědí. 
Vladislav několik měsíců držel poselstvo 
v nejistotě, aby nakonec 15. srpna vyhlásil 
právoplatnost Zikmundových dědických 
nároků. Nakonec se pro obě strany stal 
nejvhodnější osobou kníže Zikmund Kory-

butovič, synovec obou panovníků. 

Zikmund žádal, aby mu sněm sdělil, 
čím se provinil. Na Zikmundův list sněm 
reagoval seznamem čtrnácti výtek a pěti 
požadavků (například navrácení koruno-

vačních klenotů, korunního archivu nebo 
desek zemských, které Zikmund odvezl  
z Čech).Následně byly přečteny čtyři ar-
tikuly, ke kterým byly připojeny ještě dva 
články, a sice že Zikmund nikdy nebude 

přijat za českého krále a že v mezidobí, 
než bude český trůn obsazen, bude vlád-

nout dvacetičlenné zastupitelstvo. Mezi 
těmito místodržícími bylo pět ze stavu 
panského (první dva byli katolíci!): Oldřich  
z Rožmberka, Jindřich Berka z Dubé, Čeněk  
z Vartenberka, Oldřich z Hradce a Krušina 
z Lichtenburka, dále Jan Žižka z Trocnova  
a Zbyněk z Buchova a dalších pět ry-

tířů a osm zástupců měst. Tato pro-

zatímní vláda měla fungovat jen do  
sv. Václava (28. září 1421), neboť se 
předpokládalo, že český trůn bude v nej-
bližší době obsazen. Jedním z účastníků 
sněmu byl s největší pravděpodobností  
i pozdější čáslavský hejtman Jan Roháč  
z Dubé, jehož sídlem se stal nedaleký hrad 
Sion, který byl roku 1437 po čtyřměsíč-

ním obléháním dobyt císařským vojskem 
v čele s Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna. 
Roháč byl zajat a spolu s ostatními Zik-

mundovými odpůrci v Praze popraven.

Diskutovanou otázkou je účast Jana 
Žižky. Jeho přítomnost na sněmu v Čás-

lavi zdánlivě zpochybňuje historický do-

kument, ve kterém 7. června rada měs-

ta Tachova sděluje do Chebu, že kacíři  
v čele s obávaným vojevůdcem oblé-

hají hrad Rabí. Zároveň však závěrečné 
dokumenty sněmu ze 7. června nesou 
Žižkův podpis. Vyřešit tuto záhadu se 
pokoušela řada významných historiků. 
Nejpravděpodobnější je vysvětlení Fran-

tiška Šmahela, který účast Jana Žižky 
na Čáslavském sněmu nezpochybňuje  
a předpokládá, že za sebe k Rábí vyslal na-

před svého pobočníka a sám dorazil poz-

ději. Jednalo se tedy nejspíše o falešnou 
zprávu a jeho jméno uváděné v čele vojska 
mělo předem vystrašit nepřítele.

Závěrečné usnesení sněmu nemělo 
podobu jedné listiny, nýbrž několika, které 

ČÁSLAVSKÝ SNĚM Drahomíra Nováková
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HUDEBNÍ OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA A JEJICH KULTURNÍ PŘÍNOS REGIONU
Každý milovník hudby jistě ví, že da-
tum 21. 6. je úzce spjato s oslava-
mi Evropského dne hudby, a to již 
od roku 1981. Hudba patří do života 
nás všech. Někteří jedinci jí zasvětili 
celý svůj život, jiní ji považují za ne-
dílnou součást svých každodenních 
rituálů, za nejlepšího přítele. Jedno 
je jisté. Hudba vzbuzuje v každém  
z nás emoce, nerozlišuje dobro a zlo, 
je tady vždy, když ji potřebujeme. Pro-
žíváme s ní velkou část svých životů.

Hudba je a vždy byla kulturním proje-

vem lidské společnosti. Téměř všechny 
kulturní či společenské akce probíhají za 
jejího doprovodu. Ani Čáslav není v tomto 
směru výjimkou, hudba ji provázela od dob 
dávné minulosti. S čáslavským regionem 
je odedávna spojováno mnoho hudeb-

ních skladatelů, sbormistrů, učitelů i jejich 
žáků. Za významný je považován rok 1930, 
kdy město založilo hudební školu, při níž 
byl z podnětu tehdejšího ředitele Miloše 
Resla založen dechový orchestr Čáslavan-

ka. S příchodem učitele Zdeňka Lauterba-

cha se orchestr rozrostl a dodnes se pyšní 
bohatou minulostí.

Mezi jednu z nejvýznamnějších osob-
ností, která se v Čáslavi narodila a celo-
světově ovlivnila svět hudby, patří skla-
datel, klavírista a pedagog Jan Ladislav 
Dusík (12. února 1760 – 20. března 1812). 

 Základy hudebního vzdělání získal 
od svého otce Jana Josefa Dusíka, kan-

tora, varhaníka a skladatele. Také jeho 
matka Veronika roz. Štěbetová měla k 
hudbě velmi blízko. Patřila k talentovaným 
harfenistkám a zpěvačkám. Sám Jan Ladi-
slav Dusík prožil většinu svého hudebního 
života v zahraničí, kde také vznikly jeho 
neslavnější klavírní sonáty. Jako jeden  
z největších klavíristů své doby procestoval 
takřka celou Evropu – Amsterdam, Ham-

burk, Berlín, Paříž, Milán. Roku 1783 odjel 
do Petrohradu, kde mimo jiné koncertoval 
před carevnou Kateřinou II. V roce 1802 

měl tři úspěšné koncerty v Praze. Zájem 
o tohoto klavírního virtuosa neopadl ani 
po jeho smrti (zemřel v 52 letech). V roce 
1960 vznikl při příležitosti 200. výročí Dusí-
kova narození projekt s názvem „Dusíkova 
Čáslav“. Byl vytvořen na popud místního 
ředitele hudební školy Stanislava Macha, 
gymnaziálního profesora Milana Marka  
a hudebního skladatele a zakladatele Du-

síkova ústavu Silvestra Hipmana. Velké 
díky patří nejen Dusíkovu ústavu, ale také 
Lidové škole umění a Městské osvětové 
besedě. Společně se jim podařilo šířit pro-

pagaci osobnosti Jana Ladislava Dusíka,  
a to zejména ve formě různých přednášek, 
výstav, koncertů našich i hostujících uměl-
ců či expozic v Dusíkově síni Městského 
muzea. 

Vyzdvihnout si rozhodně zaslouží také 
František Benedikt Dusík, bratr J. L. Du-

síka, narozený 22. března 1765 v Čáslavi. 
Učil se na klavír, housle a violoncello a 
zastupoval svého otce i při hře na varha-

ny. V zahraničí byl uznávaný především 
jako výborný hudební skladatel, varhaník  

a kapelník (jednou z nejvýznamnějších 
byla opera La Scala). F. B. Dusík kompono-

val opery, oratoria, symfonie, psal sonáty, 
tria, koncerty pro housle a klavír. Zemřel 
roku 1816 v Kraňsku.

Nedaleko Čáslavi, ve vesnici Žehuši-
ce, se 28. září 1746 narodil Jan Václav 
Stich. Český virtuos na lesní roh, houslista  
a hudební skladatel. Ve světě se proslavil 
pod jménem Giovanni Punto. Procestoval 
téměř celou Evropu. Mezi významné osob-

nosti, které byly nadšeny jeho nadáním, 
patřili například W. A. Mozart či Ludwig 
van Beethoven. Ten pro něj v roce 1800 
napsal klavírní sonátu F dur se sólem pro 
lesní roh. Rodné Čechy, konkrétně Pra-

hu, Punto znovu navštívil o rok později.  
Důvodem byl koncert ve Stavovském diva-

dle. Dne 15. září 1802 přicestoval do Čás-

lavi, kde uspořádal koncert s již v té době 
slavným Janem Ladislavem Dusíkem. Od 
roku 1983 je v Žehušicích pravidelně na 
jeho počest pořádán jedinečný červnový 
festival, tzv. Slavnosti lesního rohu. 

Dne 18. června 2008 se v Čáslavi usku-

tečnila další velká událost, projekt Giovan-

ni Punto, 240 let světové legendy lesního 
rohu. Při této příležitosti byla slavnostně 
odhalena pamětní deska, připomínající 
zmíněný společný koncert obou velikánů.

Mezi další osobnosti Čáslavska, 
které významně ovlivnily svět hudby, 
patří:

Ignác Händl: varhaník a skladatel, 
narozen 2. 8. 1 889 v Čáslavi, složil přes  
100 děl převážně chrámové skladby.

Gustav Náhlovský: houslista, narozen 
2. října 1885 v Rovensku pod Troskami.  
V Čáslavi působil od roku 1939 jako dru-

hý, velice kvalifikovaný a významný ředitel 
hudební školy. Coby absolvent Pražské 
konzervatoře v oboru housle byl pro město 
velkým přínosem. Nejenže získalo výborné-

ho instrumentalistu, ale v hudební škole se 
díky němu zavedly pravidelné žákovské ve-

čery a celkově se zvýšila umělecká úroveň.

AJ

měly stejnou platnost, přestože se mírně 
lišily. Společně přijaté usnesení českých 
zástupců ze 7. června mělo šest hlavních 
bodů a dva dodatky. Po porušení kterého-

koliv bodu mělo následovat nejprve na-

pomenutí a pak trest v podobě ztráty cti, 
majetku a vypovězení ze země. Sněmu se 
zúčastnilo přibližně 80 mužů. Vážnost mu 
dodávala zejména účast vysoké šlechty.  
V čáslavském kostele zasedlo minimálně 
15 z 25 šlechticů, kteří 2. září 1415 pode-

psali stížný list proti Husovu upálení. Zú-

častnili se ho i arcibiskup Konrád z Vechty, 

který korunoval Zikmunda, a také Jan Že-

livský, duchovní vůdce Pražanů. Ani jeden 
však nesměl do jednání sněmu zasahovat. 

Čáslavský sněm má v českých ději-
nách výjimečné postavení a představuje 
mezník v české politice, protože byl zásad-

ním krokem na cestě k vytvoření stavovské 
monarchie. V předrevolučním období stály 
sněmy na okraji politického systému. K je-

jich svolávání docházelo pouze výjimečně 
a rozhodující slovo na nich měli panovník  
a vysoká šlechta, třebaže se jich někdy 

účastnili i představitelé Prahy a Kutné 
Hory. Po husitské revoluci se zemské 
sněmy staly centrální stavovskou politic-

kou institucí, protihráčem královské moci, 
který spolurozhodoval o osudu Českého 
království. 

Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čás-

lavská plánuje tuto významnou událost 
připomenout přednáškou docenta Martina 
Šandery z Univerzity Hradec Králové, která 

by se měla konat v úterý 29. června od  
17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.  

Sledujte www.vcelacaslavska.eu.



22  Historie, Kultura

Počátkem září se po roce znovu 
otevřou čáslavské dvory, zahra-
dy, kostely a další veřejné i sou-

kromé prostory, aby hostily desítky kul-
turních a společenských akcí pořádaných 
v rámci víkendového festivalu Dvorky. 
I letošní druhý ročník nabídne zájemcům 
všech věkových kategorií nejen koncerty, 
výstavy, divadelní představení a umělec-
ké workshopy, ale i přátelský prostor pro 
setkávání. Kromě rozmanitého kulturního 
a společenského programu, který zajis-
tí jak místní spolky, umělci a iniciativy, 
tak jejich hosté, profesionální spisova-
telé, divadelníci, muzikanti a výtvarní-
ci, budou ve všech lokalitách zajištěna 
i místa pro odpočinek a občerstvení. Jed-
notlivé akce čáslavských Dvorků se ten-
tokrát budou konat v Dusíkově divadle, 
Městském muzeu, Střední zemědělské 
škole, Diakonii ČCE, Husově sboru, kos-
tele Českobratrské církve evangelické, 
kostele sv. Bonifáce na Lochách, kostele 
sv. Jakuba v Jakubu a na zahradě domu 
v ul. Jablonského č .p. 477. Vstup na 
všechny události je samozřejmě zdarma; 
u workshopů a dílen, z nichž si odnesete 
vlastní výrobek, se platí pouze za spotře-
bovaný materiál.

Festival organizovaný spolkem Forma-
nova Čáslav ve dnech 3.–5. září přinese 
do Čáslavi bigbít, jazz i klasickou hudbu; 
návštěvníci dostanou na vybranou napří-
klad mezi bubenickou formací Barrel, an-
dělskými vokály Emily Thiel, varhanním 
koncertem Jakuba Smešného či vystoupe-
ními skupin Je To Jedno a Fanfán Tulipán. 
Součástí programu bude opět autorské 

čtení, tentokrát v podání Karin Lednické, 
autorky románové trilogie Šikmý kostel, 
recitál Anatola Svahilce, mistra republiky 
ve slam poetry, několik různých předsta-
vení pražského studia Damúza a mnohé 
další. Nezapomínáme ani na nejmladší 
návštěvníky, od batolat po teenagery, jimž 
festival nabídne spoustu příležitostí k tvůr-
čím setkáním se zajímavými osobnostmi 
a především různými druhy umění.

Stejně jako vloni si v rámci víken-
dového festivalu budete moci zazpívat 
u táboráku, zúčastnit se soutěže o nejlepší 
buchtu z Čáslavi a  okolí, případně alespoň 
ochutnat soutěžní vzorky, vyhrát zajímavé 
ceny v „hasičské“ tombole nebo si něco 
koupit na jarmarku rukodělných výrobků. 

Součástí Dvorků 2021  samozřejmě bu-
dou  také oblíbené hudební, taneční, diva-
delní i výtvarné workshopy vedené vstříc-
nými a zkušenými lektory; můžete se těšit 
na bubnování na džembe, spontánní tanec, 
taneční fl ash mob, muzikoterapeutickou re-
laxaci, keramický workshop, dílnu improvi-
zace či slam poetry, malování pro všechny 
a na mnohé další. Případní zájemci si mohou 
zajistit místo předem na e-mailové adrese 
spolek@formanovacaslav.cz, ale stejně 
tak lze zkusit štěstí a přijít na dílnu bez 
předchozího přihlášení. 

Kompletní program Dvorků 
i s konkrétními termíny jednotlivých akcí 

vyjde v letním dvojčísle Čáslavských 
novin a najdete jej i na našem 

webu formanovacaslav.cz. 

Klára Fidlerová

ČÁSLAV
ZNOVU 

OŽIJE 
FESTIVALEM 

DVORKY

Městské muzeum 
a knihovna Čáslav 

Husova 291, 286 01, Čáslav 

www.muzeumcaslav.cz                                                    

                                                Tel.: +420 327 312 207 
 

                                                                  ČERVEN 2021   
 

• OBRAZY Z DOB NAŠICH PRABABIČEK 
 výstava 

      KDY: 18. 5. – 27. 6. 2021  
      KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 

      Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17:00 

• doc. MARTIN ŠANDERA: Čáslavský sněm  
     přednáška Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská 

     KDY: 29. 6. 2021 od 17:00 
     KDE: Nová scéna Dusíkova divadla 

     Za nepříznivé epidemiologické situace bude záznam přednášky 
uložen na    
     YouTube kanálu spolku.  

• KLÍČE, ZÁMKY, PETLICE 
 výstava 

KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021   
KDE: muzeum, Husova 291 

Otevřeno: út–ne 9–11:00, 12–17:00             

• KRÁLOVSTVÍ PANENEK 
nová expozice 

KDE: galerie, Jeníkovská 222 

Otevřeno: út–so 10–12:00, 14–17:00                  

 

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte naše webové stránky a Facebook!  

www.muzeumcaslav.cz 

facebook.com/muzeumcaslav/ 

DUSÍKOVO DIVADLO 
INFORMUJE

Vzhledem k epidemiologické situa-
ci došlo ke zrušení všech pořadů

v Dusíkově divadle. Vstupenky zakou-
pené v hotovosti je možné vracet na 
pokladně divadla do 30. června 2021 

každé pondělí a středu  
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

www.divadlocaslav.cz
a na tel.  739 217 410.

pokladně divadla 
pené v hotovosti je možné vracet na 

do 30. června 2021 
každé pondělí a středu  

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

www.divadlocaslav.cz
tel.  739 217 410.

pokladně divadla 

v Dusíkově divadle. Vstupenky zakou-
pené v hotovosti je možné vracet na 

do 30. června 2021 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 

Více informací najdete na: 
www.divadlocaslav.cz

tel.  739 217 410.

pené v hotovosti je možné vracet na 
do 30. června 2021 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 

Více informací najdete na: 
www.divadlocaslav.cz

tel.  739 217 410.

pokladně divadla 

v 8 –12 a 13 –17.v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.
každé pondělí a středu  

Více informací najdete na: 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

pené v hotovosti je možné vracet na 
do 30. června 2021 

pené v hotovosti je možné vracet na 
pokladně divadla 

každé pondělí a středu  
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

www.divadlocaslav.cz
a na tel.  739 217 410.

pokladně divadla do 30. června 2021 
každé pondělí a středu  

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

byl o vrácen o na váš účet. 

pokladně divadla 
každé pondělí a středu  

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

do 30. června 2021 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 pokladně divadla 
každé pondělí a středu  

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 

pené v hotovosti je možné vracet na 
pokladně divadla 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 

Více informací najdete na: 
www.divadlocaslav.cz
a na tel.  739 217 410.

pené v hotovosti je možné vracet na 
pokladně divadla do 30. června 2021 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 
každé pondělí a středu  

pokladně divadla do 30. června 2021 pokladně divadla 

Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 

Více informací najdete na: 

pokladně divadla 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

pené v hotovosti je možné vracet na 
do 30. června 2021 

pené v hotovosti je možné vracet na 
pokladně divadla 

Vstupné za on line zakoupené lístky již 

Více informací najdete na: 
www.divadlocaslav.cz
a na tel.  739 217 410.

pokladně divadla do 30. června 2021 
každé pondělí a středu  

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
byl o vrácen o na váš účet. 
Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 

Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 pokladně divadla 

Více informací najdete na: 

pokladně divadla do 30. června 2021 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 

v 8 –12 a 13 –17.
Vstupné za on line zakoupené lístky již 
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Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 
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Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 

každé pondělí a středu  
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již 
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Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Vstupné za on line zakoupené lístky již Vstupné za on line zakoupené lístky již 
v 8 –12 a 13 –17.

Více informací najdete na: Více informací najdete na: Více informací najdete na: 
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Díky bohaté hudební historii  města ne-
překvapí, že i v současnosti najdeme 
v Čáslavi spoustu hudebních talen-
tů. Jedním z nich je  mladý muzikant 
tělem i duší Tomáš Polman. Pokud 
jste při procházce městem zaslech-
li příjemné tóny piana linoucí se od 
městské radnice, s velkou pravděpo-
dobností  šlo o dílo právě multiinstru-
mentalist y a zpěváka Tomáše.

Tomáši, jakou roli hraje hudba ve 
vašem životě?

Hudbu potřebuji, když jsem v pohodě,
i když mě přepadne smutná nálada. Rád 
jejím prostřednictvím předávám emoce 
druhým lidem nebo ji jen poslouchám jako 
běžný posluchač. Hudba je pro mě vším.

Jak jste se k muzice dostal? 

Díky rodině. Ve třech nebo čtyřech le-
tech jsem dostal od strejdy klavír. Od té 
chvíle jsem se od hudby nedokázal odtrh-
nout. Stala se pro mě nedílnou součástí 
života. Pamatuji si, jak jsem v dětství sedá-
val u klavíru a vyťukával si melodii z fi lmu 
Piráti z Karibiku. I během dospívání, když 
jsem měl i jiné koníčky jako třeba jízdu na 
skateboardu, mi právě muzika pomohla 
s překonáváním těžkých chvil, během nichž 
člověku není zrovna do smíchu. 

Máte nějakou hudební průpravu 
ze ZUŠ, nebo jste samouk?

Do zdejší ZUŠ mě rodiče přihlásili na 
klavír v šesti letech. Po dědovi jsem ale 
zdědil hudební cítění, takže si prakticky vy-
stačím s vlastním sluchem. 

Jak dobře vědí vaši fanoušci, kteří 
sledují vaše online koncerty streamo-
vané na Facebooku, skvěle zvládáte 
i kytaru. Jak jste se dostal k ní? 

Když mi bylo asi devět let, chodil jsem 
do čáslavského freestyle-shopu. Vedl ho 
Lukáš Dvořáček, tehdejší baskytarista ka-
pely Emoce. V obchodě si občas brnkal 
na basovou kytaru a já z toho byl uneše-
ný. Stal se pro mě idolem. Když mi po-
tom brácha z Ameriky poslal k Vánocům 
baskytaru, přirostla mi k srdci. K akustické 
i elektrické kytaře následně vedl jen krůček. 
Na tyto nástroje se učím jako samouk. 

Co pro vás bylo při výuce nejtěžší?

Nikdy mě nebavilo hrát podle not, což 
byl při výuce klavíru na ZUŠ docela pro-
blém. S cíleným tréninkem jsem celkově 
trochu bojoval. Když jsem dostal domácí 
cvičení, vydržel jsem u  toho jen pár minut. 
Při učení jednotlivých písniček jsem si zpo-
čátku vyhledával akordy, ale i to mě limito-
valo. Melodie nebo základ písně  jsou jasné, 
ale ten chytím podle sluchu a zbytek se 
snažím dotvořit, abych do převzaté písně 
vložil také něco svého. Nebaví mě hrát do 
detailu předepsané skladby. To je také ten 
hlavní důvod, proč nemám hudební vzdělá-
ní na konzervatoři. Hudbu nechci vidět na 
papíře,  chci ji cítit.

K jaké písni máte speciální vztah?

Určitě je to ústřední soundtrack k fi lmu 
Titanic od  Céline Dion. Měl jsem obrovský 
strach zahrát tuto píseň před lidmi. Je velmi 
těžká a neodpustí vám žádnou chybu. Když 
jsem se při jednom koncertě konečně od-
hodlal, měl jsem šílenou trému. Publikum 
mě sice odměnilo potleskem, ale vystoupe-
ní jsem si musel přehrát ze záznamu, abych 
se přesvědčil, že jsem to opravdu zahrál 
podle svých představ. 

Na kterou skladbu si netroufáte?

Určitě na Bohemian Rhapsody od ka-
pely Queen. Lidé ji po mně často chtějí, ale 
ještě nemám na to, abych ji mohl prezento-
vat na koncertě.

Hrajete jako sólo interpret na sa-
mostatných koncertech, ale i na osla-
vách a svatbách. Musíte tedy mít širo-
ký repertoár...

Vybere si každý. Nejraději hraji Pekaře 
nebo klasiku typu Olympicu, ale repertoár 
nemám žánrově ohraničený. Po domluvě 
samozřejmě není problém se spoustu písní 
na přání doučit. 

S hrou na hudební nástroj pomá-
háte začátečníkům. Co jim radíte 
v krizi během výuky, když ztrácejí 
energii, zaseknou se a chtějí to vzdát?

Většinou navrhnu, aby si dotyčný vybral 
svoji oblíbenou píseň, a tu se spolu zkusí-
me naučit. Nedávno se mi stalo, že s tím 
chtěl jeden začínající muzikant seknout. 
Najednou povídá, že ode mě slyšel píseň 
Dance Monkey od Tones and I  a chtěl by ji 
umět taky. Šli jsme do toho a výuka základů 
hned dostala nový drive. Nejsem ale učitel 
hry na hudební nástroje, jen podle svého 
představuji úvod důležitý pro hru na daný 
nástroj a ukazuji základní akordy. 

Jaký je váš největší životní sen?

Živit se hraním. Vyprodávat koncertní 
sály, kluby, hrát na festivalech s kapelou za 
zády. To je můj sen. Zároveň je mi jasné, že 
k tomu budu potřebovat vlastní písničky.

Kdy se nějak é vaší vlastní skladby 
dočkáme?

Je to otázka času. Pracuji na tom. Mám 
v šuplíku několik rozdělaných věcí, ale za-
tím s  nimi nejsem úplně spokojený přede-
vším po textové stránce. V jedné chvíli mi 
hlavou běží smysluplný text, ale v okamži-
ku, kdy si sednu a snažím se ho hodit ho na 
papír, něco tomu chybí.

Jak se  vám hraje na pian o před čá-
slavskou radnicí? 

Výborně. Je skvělé, že město s tímto 
nápadem přišlo. Rád předávám energii 
lidem, kteří se jen tak procházejí po čás-
lavském náměstí. Když je mé hraní donutí 
zastavit a zaposlouchat se, nebo ho dokon-
ce odmění potleskem, je to skvělý pocit.

Pravidelně streamované koncerty Tomá-
še najdete na jeho FB profi lu s názvem: 

Tomáš Polman.

TALENTOVANÝ MUZIKANT TOMÁŠ POLMAN: JN

„Hudbu nechci vidět na papíře, 

 chci ji cítit.“
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ČERVEN V GUMÁRNĚ S PLATFORMOU NOVA FORMA

Na kterém místě byste chtěl žít a proč?

Na Zemi je jistě mnoho krásných míst, 
ale já jsem spokojený ve svém rodišti, ve 
městě Čáslav, které údajně bylo do roku 
1960 i městem okresním. Zde žiju se svojí 
rodinou a svými kamarády. Čáslav splňuje 
moje předpoklady v rámci kulturně spole-
čenského i sportovního vyžití, včetně záze-
mí MŠ–ZŠ–SŠ a samosprávy.

Které místo považujete v Čáslavi za 
nejromantičtější?

Já a moje rodina jsme aktivní spor-
tovci. Romantický je pro mě v prvé řadě 

lesopark Vodranty a blízké okolí, romantic-
ká je i procházka nádherným historickým 
náměstím Jana Žižky z Trocnova a přilehlý 
park Na Valech.

Kam byste v Čáslavi vzal přátele, kteří 
tu jsou poprvé?

Čáslav je známá svými osobnostmi, 
po nichž jsou zde pojmenované i ulice, 
namátkou M. Forman, R. Těsnohlídek, 
F. Moravec, A. Eliáš a další. 

Krásné je historické centrum našeho 
města, malebné a prostorově výrazné ná-
městí. Procházka v okolí městských hra-
deb, Otakarova věž, rekonstruovaná čás-

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDAL: Lubomír Vilímek, vedoucí odboru dopravy
ČáslavskÝ zpovědník 

Kamila Ženatá

AJ

3 DNY V GUMÁRNĚ
3.–5. září 2021 – prodloužený víkend, 
během kterého se uskuteční zajímavé 

aktivity spojené se slavnostním zakon-
čením výstavy NOVA FORMA 1.

O všech událostech budeme postupně 
informovat. Jednou z nejzajímavějších 

bude koncert Vladimíra Merty.
VlaDimíR MeRTa sÓloVÝ ReCiTál
V soboTu 4. ZáŘí 2021 oD 19:00 

V aReálu GumáRnY
Petr Nikl

Setkání a beseda 
s Mikulášem Minářem

2. června 2021 od 18:30 v Gumárně
Kdo je Mikuláš Minář?

Kdo ví, jak by se život skautského 
vedoucího a lektora proti šikaně vyvíjel, 
kdyby si v roce 2017 nepřečetl předvo-
lební Smlouvu Andreje Babiše s občany 
České republiky. Hned v následujícím 
roce založili Mikuláš Minář a Benjamin 
Roll spolek Milion chvilek, díky které-
mu se o další rok později odehrála na 
pražské Letné největší demonstrace od 
roku 1989. Cílem jeho aktivit je kvalitní 
a zdravá demokracie. Milion chvilek pro 
demokracii oslovil statisíce lidí všech 
věkových kategorií a společenského po-
stavení. 
Jak vnímá Mikuláš Minář realitu, ve které 
žijeme? Odpověď nejen na tuto otázku 
uslyšíte v Klubu Gumárna. Vstup volný.

Osobnosti současné výtvarné scény vy-
stavují v Gumárně – komentovaná pro-
hlídka v neděli 23. května 2021 od 14:00

Od 23. května do 5. září 2021 můžete 
navštívit výstavu NOVA FORMA 1, na kte-
ré jsou zastoupena díla těchto umělců: 
Jiří Černický, Barbora Fastrová, Richard 
Loskot, Rudi Koval, Karíma Al-Mukhtaro-
vá, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Viktor 
Pivovarov, Johana Pošová, Michal Strach 
a Kamila Ženatá. 

Jak porozumět jazyku výtvarných 
umělců? Přemýšleli jste někdy, co se 
v galeriích vlastně vystavuje, ale nechcete 
se prokousávat komplikovanými kurátor-
skými texty a odbornou terminologií? Má 
vůbec smysl zajímat se o umění? 

Komentovaná prohlídka výstavy s ku-
rátorkou Zdenkou Švadlenkovou se usku-
teční v neděli 23. května od 14:00; využijte 
možnost i dozvědět se více o vystavených 
objektech. 

K výstavě budou pořádány dopro-
vodné programy, podrobnější informace 
naleznete na www.novaforma.art. Výsta-
va je otevřena každou středu a sobotu 
od 14:00 do 18:00. Vstup volný.Zdenka 
Švadlenková přednáší poutavou formou 
o vybraných zlomových okamžicích 
v dějinách výtvarného umění, o převrat-
ných „nových formách“, které nenávratně 
poznamenaly podobu současného umě-
leckého vyjadřování. Budeme se bavit 
o umělcích, kteří byli ve své době považo-
váni za rebely, o vizionářích, jejichž dílo 
docenily až další generace. Ale i o těch, 
kteří se nesli na křídlech slávy už za svého 
života, přestože přicházeli s nečekanými 
a leckdy až kontroverzními přístupy. 

V
ladimír Merta patří mezi slavné 
české písničkářské hvězdy, spo-
lečně s dalšími folkovými zpěváky, 

např. Karlem Krylem, Jaroslavem Hutkou 
nebo Vlastimilem Třešňákem. Jako fol-
kový písničkář začal veřejně vystupovat 
 v sedmdesátých letech. V květnu 1972 
spoluzaložil volné umělecké sdružení 
Šafrán, v poněkud uvolněnější atmosféře 
druhé poloviny osmdesátých let, kdy se 
„chození na folk“ stalo masovým vyjád-
řením občanského postoje, byl Vladimír 
Merta jednou z nejpopulárnějších a záro-
veň osobně nejstatečnějších a umělecky 
nejinvenčnějších osobností tohoto hnutí.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Všechny akce se uskuteční 

(nebo neuskuteční) v souladu s aktuál-
ními protiepidemickými opatřeními. 

Sledujte aktuality na FB NOVA FORMA 
a ww.novaforma.art 

Zdenka Švadlenková – 
Zlomové okamžiky 
ve výtvarném umění
16. června 2021 od 18:30 
v Gumárně
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lavská synagoga. Osobní vztah mám k již 
zmíněnému lesoparku Vodranty, ale také 
k Muzeu zemědělské techniky. Rovněž  
atmosféra ranních trhů a kulturních hu-

debních akcí na Žižkově náměstí je neza-

pomenutelná.

Váš nejsilnější zážitek z dětství 
spojený s Čáslaví?

V Čáslavi jsem se narodil a prožil tu 
řadu mezníků svého života. I když se 
týkají spíše dospělosti než dětství. Ma-

turita na zdejším gymnáziu, zkouška  
z autoškoly, základní vojenská služba, na-

rození synů ve zdejší nemocnici.

Pro jakou chybu máte největší 
pochopení?

Člověk je tvor chybující a já se snažím 
mít pochopení pro všechny chyby. Nesná-

ším ale sobeckost, hysterii a aroganci, ta-

kovým lidem se snažím vyhýbat.

Pokud ne tím, čím jste, kým byste 
chtěl být?

Odmalička jsem chtěl být policistou, 
být spravedlivý, mít možnost potírat kri-
minalitu. Tato práce, poslání se mi spl-
nilo na skoro celých 24 let (do loňského 

září). Aktuálně jsem se svým současným 
pracovním místem spokojený, a to jak  
s náplní práce, tak se svými nejbližšími 
spolupracovníky – pracovní prostředí je 
pro mě zásadní.

Co považujete za největší 
úspěch v tom, co děláte?

Největší naději na úspěch má to, co 
děláme s chutí. Lze říct, že jakýkoli úspěch 
je odrazem toho, že to, co děláte, děláte 
dobře. Líbí se mi citát čínského filosofa 
Konfucia: „Náš největší úspěch není v tom, 
že nepadneme, ale v tom, že vždy vstane-

me, kdykoli padneme.“ Důležitý pro mě je 
vlastní pocit z dobře odvedené práce, ale 
samozřejmě i hodnocení mého okolí.

Kde vidíte Čáslav za deset let?

Čáslav má podle mého názoru velmi 
dobře „našlápnuto“, abychom se ZDE 
všichni Čáslaváci (mladí i starší) cítili  
v budoucnu dobře a spokojeně. Aby-

chom byli nadále hrdí a pyšní na své 
město, abychom společně budovali 
bezpečnou a chytrou Čáslav, zlepšovali 
infrastrukturu, nadále podporovali spor-
tovní vyžití a kulturu. Kdysi jsem četl, že 
nejpozději do roku 2030 by mělo skončit 
ukládání odpadu na skládky. Přál bych 

si, aby se toto vyplnilo a ten „nevzhledný“ 
kopec na kraji města–  Hejdof – v blízké 
budoucnosti zmizel.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
„Neknižní“ novinka je připravena pro čte-

náře, kteří si vybírají knihy z našeho online 
katalogu – podrobný návod, 

JAK VYHLEDAT A OBJEDNAT KNIHY 
(hned na první stránce při otevření katalogu).
Pokud chcete mít knihy předem připravené, 
označíte je podle návodu, my je vyhledáme a 
u pultu si je pouze vyzvednete. Takto objedná-

vat knihy může každý čtenář, který má uhra-

zený půlroční poplatek.

Z nich vybíráme pro dospělé:
Inspirace pro zahrádkáře – Sklepy
Dítě na nástupišti – dojemný příběh inspi-
rovaný skutečným útěkem tisíců židovských 
dětí z okupované Evropy do Londýna

Dětem přibylo další Kouzelné čtení  
s Albi tužkou: 
Encyklopedie pro předškoláky, Encyklope-
die pro školáky, Anglický obrázkový slovník, 
Lidové říkanky, 
Moje první barvy 
a tvary, Člověk  
a příroda,  
Staré pověsti 
české, Doprava

Marie Hrubá
Vážení čtenáři, 

těšíme se na vaši návštěvu 
v obvyklou půjčovní dobu:

Po: 10:00–11:30   12:00–17:00
St: 10:00 -11:30  12:00 -18:00
Čt: 8:30–11:30  12:00–16:00

Pá: 10:00 -11:30  12:00–16:00

Kontakty: 
tel.: 327 300 261 

nebo 327 300 264 
e-mail: mvs@meucaslav.cz 
 knihovna@meucaslav.cz

 Do fondu + 122 nový
ch

 ti
tu

lů  
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NEZAPOMEŇME NA TATÍNKY – OSLAVTE DEN OTCŮ AJ

Den otců můžete oslavit třeba na 
zámku

Svátek na počest všech otců, tátů  
a tatínků se slaví třetí neděli v červnu. 
Ta letos připadá na 20. června. V České 
republice se tento svátek slaví dost spo-

radicky a ojediněle. První akcí podporu-

jící Den otců se stal Tátafest, pořádaný  
v mnoha městech od roku 2007 Ligou ote-

vřených mužů spolu s různými rodinnými  
a komunitními centry za podpory Unie cen-

ter pro rodinu a komunitu. Celou tradici však 
paradoxně založila žena, a to Američanka 
Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit 
úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence 
staral její ovdovělý tatínek. Úplně první osla-

va Dne otců se konala ve státě Washington 
přesně před 111 lety 19. června 1910. Třetí 
červnová neděle se oficiálně stala Dnem 
otců v roce 1966, a to díky tehdejšímu prezi-
dentovi USA Lyndonu Johnsonovi.

Už jste někdy slavili Den otců?
Pokud ne, nejste jediní. V České repub-

lice totiž na rozdíl od třeba Mezinárodní-
ho dne žen nepatří mezi tradičně slavené 
svátky. Přesto je určitě na místě poděkovat  
i všem otcům za jejich roli, která je v rodině 
nepostradatelná. 

„Každé dítě má právo přijímat lásku mat-
ky a otce; pro jeho celistvé a harmonické 
zrání jsou oba nezbytní. Oba přispívají k růs-
tu dítěte, každý svým odlišným způsobem.“

Táta jako z pohádky
Rozhodnete-li se letos svátek oslavit, 

máme pro vás tip na skvělý dárek. Již po-

jedenácté se v neděli 20. června připravuje  
na 58 kilometrů vzdáleném zámku Lou-

čeň akce nazvaná jednoduše Den otců, 
se vstupem pro všechny tatínky zdarma. 
Vzhledem k bohatému programu se má na 
co těšit celá rodina.

Na vše dohlédne Jeho jasnost princ 
Erich Thurn-Taxis

Princ Erich byl sám zasloužilým a ve-

lice starostlivým otcem. Spolu se svojí 
manželkou kněžnou Gabrielou vychovali 
devět dětí. Připravoval pro ně různé zážitky  
a zábavu. Jako mladík do českých zemí při-
vedl hru zvanou fotbal a na Loučeni založil 
první fotbalové mužstvo, starší než Sparta 
či Slavia. Později se zamiloval do rychlých 
aut, stal se prvním předsedou správní rady 
dnešní Škodovky a prezidentem dnešního 
Automoto klubu. Když přestal běhat po 

hřišti a začal jezdit závodními vozy, zblaho-

bytněl (pozor, šlechta netloustne, šlechta 
blahobytní), ale láska ke sportu mu zůsta-

la.
Na Den otců Erich přikázal připravit  

v anglickém parku několik stanovišť pro otce 
a jejich děti. Osobně bude parkem procházet  
a na vše dohlížet. A tatínkové, kteří splní 
všechny úkoly, od něj dostanou za odměnu 
žejdlík piva zdarma.

Jaké soutěže vás čekají?
• Fotbal – chyť penaltu
• Skákání v pytli
• Lanový park – překonej vodopády 
  suchou nohou
• Kuličky – obehrajete tatínka?
• Hod na cíl 

Čáslav má také co nabídnout
Přestože se v našem městě nekonají 

veřejné oslavy Dne otců, jistě potěšíte své-

ho tatínka třeba procházkou. Nejde až tak 
o místo, které zvolíte, ale o společné chví-
le, na něž budete s láskou vzpomínat.

Přejeme všem tatínkům krásný Den otců!
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Malá doplňovačka pro děti

Doplňte správně chybějící obrázky, v každém řádku může být obrázek jen jednou.

VYROBTE SI
ORIGAMI 
ZÁLOŽKY

DDM tímto děkuje všem, 
kdo se podílel i na přípravě 

podkladů pro akci 
Putování za tajemstvím skřítků.

PODĚKOVÁNÍ
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Společenská rubrika

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

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technikatechnika

  Telly
sport online

Dne 26.  6. 

oslaví krásné narozeniny 

paní

Marie Šimůnková

Hlavně zdravíčko jí přejeme 
všichni,  kdo ji máme rádi.

Dne 2. června uplyne 12 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan

Miroslav Procházka
ze Souňova

V tomto roce by oslavil 70. narozeniny.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami .

Dne 17. června uplyne 15 let  
kdy nás opustila naše milovaná 

maminka a babička,

paní

Marie Vlasáková
z Čáslavi

S láskou v zpomínají 
dcery s rodinami .

Dne 31. 5. uplynulo 5 let , kdy nás
navždy opustil

pan

Jiří Novotný
z Čáslavi

Nikdy nezapomeneme.

Stále vzpomínají manželka, neteř 
Martina s rodinou , synovec Milan 

s rodinou, švagrová a švagr.

Dne 29. června 2021 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy odešel náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, 

pan

Josef Kohout
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery Lenka 

a Zdenka s rodinami.

Dne  12. 6. 2021 uplyne 7 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička,

paní

Alena Neužilová
S láskou stále vzpomínají 

manžel Václav, 
dcera a synové s rodinami.

Dne 23. června 2021 tomu bude 
11 let, co nás navždy opustil 

náš tatínek a dědeček ,

pan

Antonín Matoušek
z Kamenných Mostů

S láskou a úctou vzpomín ají 
dcera Jitka s manželem 

a vnuci Luboš a Milan s rodinami.

Kursovné: 1900,-Kč Gardenka: 600,-Kč
Zápis: e-mail: vranamira@centrum.cz
mob.: 776 660 888, 776 668 444, Jetelová 1752, Čáslav

1. lekce začíná v sobotu 11. září, v 18,00 hod
sál hotelu D  vspolečenský GRAN ČÁSLAVI

� � �špičková taneční muzika z prodloužené a věneček-“živá” muzikaCD

Učitelé tance manželé pro Vás pořádají 33.VRÁNOVI

RECYKLAČNÍ CENTRUM
Neškaredice 95

 TŘÍDĚNÁ ZEMINA – cena 206 Kč/tuna
 (pro zakládání trávníku, záhonu a zahrad)

 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)

 MULČOVÁCÍ KŮRA, PÍSEK, ŠTĚRKY

Kompletní ceník
na www.zers.cz

DOPRAVU ZAJISTÍME – 606 092 756                                           Otevřeno
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE STAVEBNÍHO ODPAD  Po – Pá 7:00 –16:00

Č

 Ř Ě – č
 (pro zakládání trávníku, záhonu a zahrad)

 – č/tuna
 (vyrovnání podkladových vrstev)

 – č
 (do základových desek, podklad pod zámkové dlažby)

 U Č Ů Ě

–                                            ř
   –   –

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává… 

46 (Čáslav 7)

2

20 (Čáslav 6)
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eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH

ZÁSOB
PVC - KOBERCE

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč
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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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www.meucaslav.cz
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PRONÁJEM
„KOMERČNÍCH PROSTOR “
30 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208 ,
 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 1208,
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

AdaKurýr s.r.o. – chráněná dílna
Vozidlo označené certifi kací TAXI,
vybaveno COVID přepážkou.
Poskytujeme služby přepravy.
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 na vyšetře-
ní nad 15 km. Poskytujeme i službu pro 
rodinu a domácnost.
Objednávky na tel. 
602 887 675, 606 833 700 (24 h. před.)

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše 
první, plně elektrické SUV, reprezentující 
zcela novou koncepci interiéru. Je 
vybaveno moderním head-up displejem 
s rozšířenou  realitou i vzdáleným 
přístupem k ovládání klimatizace či 
vyhřívání vozu. Díky stálému připojení 
k internetu jsou jeho funkce navíc 
průběžně aktualizovány. Připojení na 
rychlodobíjecí stanici umožňuje dobíjení 
baterie z 5 na 80 % její kapacity 
v ideálním případě za 38 minut*. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách našeho dealerství nebo na 
www.skoda-auto.cz. V případě zájmu 
o testovací jízdu nás neváhejte 
kontaktovat online či telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

 NOVÁ,
   PLNĚ ELEKTRICKÁ
ŠKODA ENYAQ iV

ŠKODA ENYAQ iV, emise CO2: 0 g/km, 
spotřeba 16,9-18,1 kWh/100 km

Ilustrativní fotografie

* Jedná se o předběžné hodnoty.


