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„V Čáslavi to mám strašně ráda.“ 
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V ČÁSLAVI BUDOU ODHALENY  
NOVÉ KAMENY ZMIZELÝCH
Oběti holocaustu promluví dalšími jmény 

BUDIŽ SVĚTLO
Nejen socha J. Žižky z Trocnova  
bude v záři reflektorů
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ÚVODNÍ SLOVO, ŘÍJEN 2021
Vážení spoluobčané,

mezi dlouhodobé úkoly vedení města pa-
tří rozvoj Čáslavi, bytové podmínky nejen pro 
mladé lidi a zastavení stárnutí naší populace. 
Vývoj demografické křivky nám říká, že od roku 
1991 nedochází k výraznému nárůstu počtu 
obyvatel – registrujeme nárůst pouze o 2,4 %, 
kdy mezi lety 2010 a 2020 došlo k nárůstu pou-
ze o 200 obyvatel. Nárůst pramení především  
z migračních pohybů (více obyvatel se přistě-

huje, než odstěhuje). Od roku 2007 dochází k poklesu produktivní 
části obyvatelstva (15–64 let), což znamená pokles o 589 obyva-
tel, a naopak dochází k nárůstům obyvatel ve věkových kategoriích 
0–14 a 65 a více let. Aktuálně má však vývoj počtu narozených  
i kategorie počtu dětí ve věku 0–14 let klesající tendenci. 

Posílení demografického rozvoje města je pak závislé na nové 
zástavbě. Město nyní dokončilo vlastní developerský projekt vý-
stavby 34 bytových jednotek v hodnotě 110 mil. Kč. Bez započtení 
mzdových nákladů našich zaměstnanců při administraci stavby je 
Čáslav v tomto projektu v mírném zisku. Tato zkušenost nám uká-
zala, že jsme sice schopní vlastní komerční výstavby, ale já jsem 
přesvědčený, že toto nemá být náplní naší práce. Nejsme develo-
peři, nemáme na takové projekty specializované týmy a čas, který 
naši zaměstnanci do těchto projektů investují, jim následně chybí 
při péči o město. Finanční možnosti města jsou také omezené, což 
stojí v cestě potřebné větší výstavbě. Jak jsme slíbili, dokázali jsme 
během několika měsíců splatit schválený stomilionový úvěr a do 
31. 12. 2022 budou doplaceny všechny úvěry z minulých let. Čáslav 
nebude mít žádný dluh. Další bytová výstavba v areálu Prokopa Ho-
lého v předpokládaném objemu 1,5 miliardy Kč by však znamenala 
nové vysoké úvěrové zatížení na dalších 15 až 20 let a omezila tak 
možnosti rozpočtově investovat do oprav, údržby a dalších inves-
tičních akcí. Stavební ruch v tak dlouhém časovém období by navíc 
znamenal snížení komfortu bydlení stávající zástavbě. Proto jsem 
rád za zájem developerských firem a první konkrétní nabídku, kte-
rou našemu městu zaslala firma Trigema Building a.s. na bytovou 
výstavbu 513 bytů, kdy převážná většina je malých, startovacích 
bytů (342 garsonek, 122 2+kk 49 3+kk–4+kk). Nabídnutá developer-
ská výstavba zahrnuje tzv. „chytré bydlení“ s propojením pěti atri-
butů bydlení z pohledu klienta: vestavěný systém vzduchotechniky  
s výkonnými jednotkami rekuperace, zelené střechy, zpětné využití 
dešťové vody, inteligentní ovládání bytu, vzdálená kontrola nad spo-
třebiči nebo regulace světla, teploty, zabezpečení, využití přírodních 
materiálů, kamerové systémy, automatizace. Dále revitalizaci území 
bývalých kasáren Prokopa Holého, prostředky z prodeje pozemků  
ve výši cca 49 535 500 Kč, prostředky z pronájmu pozemků při vý-
stavbě ve výši cca 500 000 Kč, bezúplatně nově vybudovanou infra-
strukturu v hodnotě cca 47 000 000 Kč, přednostní právo na koupi 
bytových jednotek až do 800 m2 ploch bytů pro následné vytvoření 
nájemních, služebních bytů např. pro zaměstnance nemocnice. 

Takováto plánovaná zástavba posílí demografický rozvoj 
města tak, že bude vykazovat přírůstek 667 nových obyvatel, 
který však zásadním způsobem negativně neovlivní životní 
úroveň obyvatel města Čáslav a stávající infrastrukturu. 

Obdrželi jsme také developerskou nabídku rodinné výstavby  
v městské části Koželuhy od firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s., 
která vychází z uveřejněné studie architekta Davida Mateáska. 
Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů (10 řadových, 10 dvo-
jdomů, 8 solitérních) a 2 parkových areálů. 

Město Čáslav tímto projektem získá: prostředky z prodeje 
pozemků ve výši cca 33 343 500 Kč, prostředky z pronájmu 
pozemků při výstavbě ve výši cca 200 000 Kč, bezúplatně nově 
vybudovanou infrastrukturu v hodnotě cca. 25 000 000 Kč.
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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci  
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené  
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D.,  
tiskový mluvčí Rady města

Na zastupitelstvu města konaném 13. 9. 2021 jsme se shodli, že developerská vý-
stavba je přínosem pro naše město. Záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího 
práva části pozemků firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s. zastupitelstvo města schválilo  
a tento záměr je dle zákona vyvěšen k připomínkování. Až následně poté bude zastupi-
telstvo jednat o finálním prodeji pozemků a konkrétní smlouvě o prodeji se všemi detaily.

Nabídku firmy Trigema Building a.s. jsme na základě podnětů odročili a půjdeme 
cestou vlastní městské studie bytové zástavby v areálu PH, tak abychom ji pracovně pro-
jednali s veřejností, obdobně jako jsme učinili u rodinné výstavby v městské části Kože-
luhy. Tato studie pak bude podkladem k záměru prodeje pozemků pro bytovou výstavbu.

Pokud naše město využije developerské nabídky firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s.,  je 
předpoklad zahájení předprodeje rodinných domů v roce 2022.

Zájem výše zmíněných firem potvrzuje, že naše město je hezkým, bezpečným a klid-
ným místem pro život a takové naše město opravdu je.

S přáním příjemných dnů,
Martin Horský, místostarosta města Čáslavi 

Zprávy z RM, Srpen–Září 2021

LIDÉ, JDĚTE!

Vážení čtenáři, nadpisem mého příspěvku nevy-
zývám nikoho k odchodu, ale naopak k příchodu do 
volebních místností při volbách do poslanecké sně-
movny, které nás čekají už 8.–9. října. V předchozích 
volbách v letech 2013 a 2017 byla volební účast 
v našem městě zhruba 60 %. Přes 3000 lidí svoje 
právo zúčastnit se voleb nevyužilo. Nechci nikomu 
upírat právo k volbám nepřijít, ale rád bych tímto 
příspěvkem napomohl tomu, aby takové rozhodnutí 
bylo informované, s vědomím všech důsledků.

Od lidí, kteří se k volbám nechystají, slýchám růz-
né důvody – někteří mají pocit, že není z koho vybí-
rat, protože u každé politické strany nacházejí osob-
nosti nebo programové body, s nimiž nesouhlasí. 
Jiní považují za nemožné se v politice zorientovat  
a zodpovědně se rozhodnout. Další jsou ze sou-
časné politické situace frustrovaní natolik, že nad 
volbami zlomili hůl. Většina z těch, kteří se volit ne-
chystají, dodává, že nejde o velkou věc, protože na 
jednom hlasu nesejde.

Rozumím všem zmíněným argumentům, ale sou-
hlasit s nimi nemohu. Kandidujících stran není málo, 
jen je třeba nediskvalifikovat je kvůli sebemenšímu 
nesouladu s vlastním smýšlením – volby nejsou  
o nalezení ideální strany, s níž se mohu ztotožnit bez 
výhrad, ale o nalezení maximální možné shody, byť 
nedokonalé. Zorientovat se v množství informací  
(a bohužel i dezinformací) je obtížné, ale nikoliv 
nemožné – základní orientaci v programech, osob-
nostech a hodnotách kandidujících stran lze díky 
internetu a volebním kalkulačkám získat za pár ho-
din. A komu to nestačí, má díky moderním techno-
logiím velkou škálu dalších možností. Chápu obča-
ny politikou zklamané, ovšem rezignací ještě nikdo 
nic nezměnil a věřím, že naději na změnu k lepšímu 
může přinést právě jejich zapojení.

Tím se dostávám k myšlence, že jeden hlas nic 
nezmění. Byla by to pravda, kdyby si to myslelo jen 
několik málo lidí, ale čísla říkají opak – už jsem zmí-
nil, že v Čáslavi to v minulosti bylo přes 3000 lidí, ko-
lem 40 % oprávněných voličů. Je tedy třeba vnímat 
své rozhodnutí i s vědomím toho, že podobně jako 
já uvažuje řada dalších lidí a že společnost je tvoře-
na jednotlivci. Je to stejné jako u řady dalších spole-
čenských témat, kde hraje hlavní roli zodpovědnost 
jednotlivců – ať už mluvíme o životním prostředí, 
bezpečnosti na silnicích, pořádku ve městě nebo  
o veřejném zdraví. Rozhodnutí jednotlivce má vždy 
své dopady. V případě voleb je důsledek neúčasti 
jasný: rozpočítání nevyužitého hlasu poměrem po- 
dle preferencí ostatních občanů, kteří se voleb zú-
častnili. Větší část hlasu nevoliče tak v podstatě 
připadne ve prospěch stran, které by sám pravdě-
podobně podpořit nechtěl.

Asi není třeba zdůrazňovat, že právě volby do 
poslanecké sněmovny jsou těmi, které nejvíce 
ovlivňují blízkou i dlouhodobou budoucnost naší 
země, včetně toho, v jakém prostředí a podmín-
kách budeme moci žít své životy my i další ge-
nerace. Přeji nám všem, abychom se s tímto vě-
domím postavili k nadcházejícím volbám čelem. 
Abychom přišli a volili zodpovědně.

Konec prázdnin se i v Čáslavi nesl v du-
chu napjatého očekávání, zda snad na po-
slední chvíli nedojde k opětovnému zhorše-
ní přes léto zklidněné pandemické situace, 
a tím pádem i k ohrožení plánovaného zno-
vuotevření místních základních a středních 
škol. Do těch se, po značně nestandardním 
průběhu loňského školního roku, k nemalé 
radosti rodičů, ale i dětí samotných, znovu 
vrátil čilý ruch, spojený s intenzivní snahou 
všech pedagogů navrátit vzdělávací proces 
co nejdříve zpátky do svých kolejí.

Podobné obavy sdíleli i pořadatelé spo-
lečenských a kulturních akcí, kterých se  
v Čáslavi v září a říjnu již tradičně odehrává 
poměrně velké množství. Pořadatelé byli  
a jsou připraveni v rámci současného rozvol-
nění realizovat dříve odložená představení  
a další pro občany i návštěvníky města při-
pravený program.

Pestrý itinerář měla i poslední jednání 
Rady města, kde se, kromě pravidelných 
týdenních reportů o dalším vývoji situace  
v městské nemocnici, které byly obratem 
uvolňovány i pro veřejnost, projednával ze-
jména vývoj hospodaření Čáslavi a městem 
zřizovaných organizací za 1. pololetí roku 
2021. Finanční situace města je podle před-
ložených dat dlouhodobě stabilní, město se 
nově nezadlužuje a daří se mu postupně redu-
kovat (splácet) i v předchozích letech sjedna-
né úvěry. Očekávané příjmy města jsou aktu-
álně vyšší, než jak byly původně predikovány,  
i proto RM podala návrh zastupitelstvu měs-
ta, aby revidovalo stávající rozpočet opatře-
ním č. 4/2021, kterým budou nově upraveny 
příjmy na částku 409 397,80 tis. Kč, výdaje 
na částku 436 083,76 tis. Kč a financování 
plus na částku 26 685,96 tis. Kč.

Na město se v průběhu srpna obrátily 
společnosti Trigema Building a.s. a PRO-
FISTAV Litomyšl a.s. s nabídkami na spo-
lupráci při realizaci další bytové výstavby  
a výstavby rezidenčního bydlení v Čáslavi. 
RM po prezentaci zástupců obou společ-

ností doporučila, aby byly obě nabídky ve 
formě záměru předloženy k projednání 
na nejbližším zastupitelstvu města, kde 
by měly být identickým způsobem před-
staveny nejen zastupitelům, ale i široké 
veřejnosti.  

Další probíhající a plánované výstavby 
na území města se týkalo i RM schvále-
né přijetí dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
mezi společností Čáslavská servisní, s.r.o. 
a společností ROKOS STAVBY s.r.o. na re-
konstrukci tepelných sítí v ulici Žitenická, 
kterým se finálně upravil rozpočet a časový 
harmonogram stavby, již lehce (v řádu jed-
notek dnů) pozdržely klimatické podmínky. 
Se společnostmi SILNICE ČÁSLAV s.r.o. 
a Výstavba sítí Kolín a.s. byla uzavřena 
dohoda o spolupráci při opravách komuni-
kačních povrchů po skončené rekonstrukci 
inženýrských sítí v ul. Čeplova a ul. Lípová. 
Opravy by se měla dočkat také pochozí stře-
cha na objektu ZŠ Čáslav, Sadová, pro jejíž 
realizaci byla vybrána Realitní a stavební 
společnost s.r.o.

Zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu pak RM nově vy-
psala na odvoz zeminy z areálu bývalých 
kasáren Prokopa Holého, na stavební úpra-
vy nebytového prostoru v domě č.p. 193  
a opravu bytu č. 6 v domě č.p. 640 v ul. Bo-
ženy Němcové.

Zastupitelstvu města RM doporučila 
schválit a uzavřít smlouvu o spolupráci při 
zajišťování a spolufinancování dopravní 
obslužnosti s příspěvkovou organizací In-
tegrovaná doprava Středočeského kraje, 
která reflektuje krajem zavedené systé-
mové změny v autobusové dopravě. 

Mezi posledními RM aktuálně schvá-
lenými body figuruje také zřízení mateřské 
školy při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav, které 
si klade za cíl jednak ještě zkvalitnit přípra-
vu budoucích učitelů a současně zajistit  
i nábor vhodných kandidátů do městem 
provozovaných zařízení.

Martin Jusko, zastupitel za Čáslav pro všechny
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OZNÁMENÍ  
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

STAROSTA MĚSTA ČÁSLAVI 
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
OZNAMUJE:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
PÁTEK 8. ŘÍJNA 2021 14–22 h | SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021 8–14 h

2. Místem konání voleb do parlamentu 
ČR je pro: 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 
volební místnost ve STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE – ul. Přemysla 
Otakara II. pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, 
B. Smetany, Družstevní, El. Krásnohorské, 
Fibichova, Havlenova, Chmelová, 
Jetelová, Lísková, Na Skále, Na Svornosti, 
Novodvorská, Prokopa Holého, Sadová, 
Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách,  
V Toufárně, Žitná. 
Žitenická – čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 
1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304. 
Jeníkovská – čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 
349, 355, 356, 362, 363, 1053, 1099, 1132, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 1687.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE – 
Žižkovo náměstí pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Dr.L. Quise, Formíkova, 
Gen. Františka Moravce, J. Mahena, 
Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, 
Komenského náměstí, Kostelní náměstí, 
Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, 
Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Táborská, 
Tylova, Váchova, Žižkova brána. 
Nazaret – čp.: 59, 94, 2062 
Kl. Čermáka – čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 123, 124, 125, 128, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 241. 
Přem. Otak. II. – čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 
251. 
Poštovní – čp.: 219. Za Rybníkem – čp.: 63. 
Masarykova – čp.: 248. 
Žižkovo nám.– čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249.  
Pražská – čp.: 1591. 
Táborská – čp.: 986, 1667.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 
volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ – 
ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 – vchod  
z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, 
Pod Pilou. 
Přem. Otak. II.– čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 
1147, 1148. 
Jeníkovská – čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 360, 367, 940, 995, 996, 997, 1087, 
1381, 1382, 1698. 
Masarykova – čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.  
Dusíkova – čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 
829, 1237, 1238. 
Jablonského – čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 
881, 1228, 2034. 
Tyršova – čp.: 391, 882, 956, 1107. 
Al. Jiráska – čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 
694, 974, 1045, 1174, 1175, 1176, 1177, 
1751, 1811. 
B. Němcové – čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 
1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára – čp.: 563, 564, 730, 1209.  
J. Vrchlického – čp.: 561.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
volební místnost v GYMNÁZIU – ul. 
Masarykova pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, 
Za Tratí.
Poštovní – čp.: 85, 225, 252, 260, 595, 607.
Žižkovo nám.– čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 88.
Dusíkova – čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 
1235, 1236, 1243, 1244.
Masarykova – čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 
204, 212, 217, 224, 240, 241, 245, 258, 285, 
331, 471, 1832.
Jablonského – čp.: 253, 254, 290, 381, 
382, 386, 392, 408, 427, 477, 478, 489, 750, 
1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 2079
Husova – čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Tyršova – čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 
352, 373, 376, 1105, 1327, 1328.
Pod Nádražím – čp.: 262, 286, 1951.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
volební místnost ve STŘEDNÍM 
ODBORNÉM UČILIŠTI DOPRAVNÍM – ul. 
Aug. Sedláčka pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická,  
Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, 
Hejdof, Hluboká cesta, Jabloňová, 
Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, 
K. Pazderského, Kaunického, Lochy, Na 

Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Potoční, Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Nazaret – čp.: celá ulice kromě čp. 59, 94 
a 2062.
Pražská – čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 
162, 166, 171, 267, 270, 297, 338, 351, 468, 
473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 
539, 540, 541, 544, 618, 668, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 816, 857, 
858, 865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 
1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 
1460, 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1898, 2022.
Dr. K. Tesaře – čp.: 627, 631, 632, 633, 
845, 1717.
Tyršova – čp.: 449.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
volební místnost v MŠ Čeplov – ulice 
Jahodová pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Břízová, Čeplova, Chrpová, 
Fialková, Habrová, Jahodová, Jarmily 
Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová,  
K Vodrantům, Ke Koupališti, Konvalinková, 
Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily 
Formanové, Malinová, Modřínová, Na 
Vyhlídce, Růžová, Sluneční, Šeříková,  
U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, Zahradní, 
Žacká.
Za Rybníkem – čp.: 226, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 398, 401, 402, 403, 412, 418, 
422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 
1251, 1284, 1287, 1288, 1319, 1320, 1707, 
1809, 1871.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
v o l e b n í   m í s t n o s t   v e   S T Ř E D N Í 
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE – ul. Přemysla 
Otakara II. pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská,  
Gen. Eliáše, J. Dobrovského, J. Jungmanna, 
Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, 
Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov – ulice: Ve Dvoře, 
Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská – čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 
580, 581, 584, 650, 1065, 1082, 1104, 1696, 
1697, 1706, 1762.
B. Němcové – čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 
705, 715, 716, 794, 795, 796, 802, 813, 814, 
852, 1137, 1210, 2065.
Al. Jiráska – čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 
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723, 724, 731, 732.
J. Kollára – čp.: 558, 575, 576, 1138.
J. Vrchlického – čp.: 566, 567, 568, 569, 
707, 708, 709, 710, 721, 815, 969, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 
1368, 1369.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKO- 
LE – ul. Masarykova pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: 
Celé ulice: 28. října, Bojovníků za svobodu, 
J. Myslbeka, Formanova, K. Hilberta, L. 
Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova – čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 
521, 556, 597, 598, 605, 610, 613, 636, 
637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 
1230, 1241, 1568.
Dr. K. Tesaře – čp.: 524, 525, 528, 529, 579.

Husova – čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 
329, 526.
Masarykova – čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 
255, 257, 276, 277, 280, 288, 292, 330, 341, 
357, 413, 414, 1039, 1040.
Pražská – čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 
459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 1614, 1615, 
1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 9
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE – 
Sadová ul. – hlavní vchod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: R. Těsnohlídka.
Kl. Čermáka – čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 
1599.
Jeníkovská – čp.: 252, 975, 1559, 1560, 
1645, 1646, 1647.
Žitenická – čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 

1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535.
Přem. Otakara II.– čp.: 938.

3. Voliči budou dodány nejpozději  
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za 
chybějící nebo jinak označené hlasovací 
lístky nové.

4. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, co prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky. Totožnost  
a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky.

V Čáslavi dne 7. 9. 2021. 

Odpovědi na případné otázky v souvislosti s volbami je možné získat na www.meucaslav.cz (sekce volby) 
nebo případně na: jetlebova@meucaslav.cz, tel.: 327 300 230. 

JUDr. Vlastislav Málek, 
v.r. starosta města Čáslavi

SPOUŠTÍME  
PRAVIDELNÝ NEWSLETTER!

Chcete dostávat informace z radnice,  
pozvánky na kulturní události nebo tipy  
na výlet po okolí přímo do svého e-mailu?  
Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu  
na této adrese: 
 
https://caslav.mobilnirozhlas.cz/ 

nebo navštivte Infocentrum Čáslav,  
kde vám s registrací ochotně pomohou. 
Při registraci není povinné udávat své jméno, 
věk ani místo bydliště.

MĚSTO ZAČÍNÁ S OBNOVOU PŮVODNÍCH  
POLNÍCH CEST A S ROZČLENĚNÍM KRAJINY

Čáslav vlastní mnoho kilometrů historických polních cest. Odbor správy majetku 
a životního prostředí se snaží o jejich obnovu. U první cesty toho dosáhne ještě letos. 
Podél ní dojde k výsadbě ovocných stromů a celkově se zlepší stav okolní krajiny. 

K podstatě tématu se vyjádřil vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Michal Ry-
šán: „Obnova zaniklých polních cest je naším dlouhodobým záměrem. Následnou vý-
sadbou stromořadí podél nich podpoříme rozmanitost krajiny a zvýšíme její odolnost 
vůči stupňujícím se negativním vlivům klimatu. Východní část celé ORP a Čáslavi je 
z hlediska rozmanitosti krajiny velmi chudá a každé stromořadí, každá cesta, každý 
remízek v polích bude mít zcela jistě pozitivní efekt. Rád bych poděkoval ZDV Krchleby 
za konstruktivní spolupráci a doufám, že se nejedná o poslední počin v tomto směru. 
Prozatím nejde o nějaký zásadní posun, ale spíše o vykročení správným směrem. Po-
stupnou realizací takových projektů by bylo možné propojit všechny obce v okolí jinak 
než asfaltem. Námi realizovaný úsek bude proveden zatím jako slepý a já věřím, že se 
do této akce připojí i Vrdy a povede se nám cestu protáhnout až do Koudelova.“ 

Vysazeno bude kolem šedesáti třešní na cestě dlouhé 650 metrů, která je přiroze-
ným pokračováním ulice Pod Pilou ve směru na Koudelov.

Do projektu se můžete zapojit i vy!
Pro informace jsme se vydali také na odbor správy majetku, který obstará nákup 

dřevin. Vedoucí odboru Ing. Iveta Motyčková uvedla, že do polní cesty nebude techni-
kou nijak zasahováno a její finální podoba bude korespondovat s charakterem krajiny. 
Možnost zasadit si vlastní strom podél polní cesty dostanou i občané města. „Náš 
odbor zajistí nákup stromů k vysazení a na podzim bychom rádi ve spolupráci s od-
borem životního prostředí vyhlásili akci pro veřejnost s názvem Zasaď si svůj strom. 
Příležitost zasadit si strom, ke kterému budou moci rodiny chodit na procházku po 
obnovené historické polní cestě a pravidelně sledovat jeho růst, se nám jeví jako atrak-
tivní. Uvidíme, jaký bude ve skutečnosti zájem. Podrobnosti o akci odhalíme později,“ 
uvedla paní Motyčková, která závěrem vyzdvihla také kvalitní spolupráci se zemědělci, 
kteří obhospodařují přilehlá pole. 

Oznámení
Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, 

že u příležitosti státního svátku

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

položí věnce k památníku obětí představitelé 
města 

a 21. základny taktického letectva Čáslav. 
Vzpomínka se bude konat

26. října 2021 v 11.00 hod.
v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi.  

Vystoupí žáci ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav.
Zváni jsou všichni, kteří chtějí tento významný 
den našich novodobých dějin důstojně uctít.

Martin Horský                                    JUDr. Vlastislav Málek
místostarosta  starosta

28.10.28.10.28.

JN
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DOTACE NA OBNOVU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Odbor školství, kultury a památ-
kové péče informuje o možnosti 
požádat o zařazení do Programu re-
generace městských památkových 
rezervací a městských památko-
vých zón pro rok 2022 s potenciá-
lem získat státní dotaci na obnovu 
objektů – kulturních památek, které 
se nacházejí na území Městské pa-
mátkové zóny Čáslav a současně 
jsou zapsány ve Státním seznamu 
nemovitých kulturních památek ČR. 
Dotace je přísně účelová a může být 
poskytnuta pouze na úhradu prací 
zabezpečujících uchování souhrn-
né památkové hodnoty kulturní pa-
mátky (repase, restaurování), nikoli 
na modernizaci a jiné práce, které 
nejsou pro uchování souhrnné pa-
mátkové hodnoty kulturní památky 
nezbytné (zateplování, vytápění, 
rozvody vody, kanalizace, nové typy 
oken a dveří, zřizování obytných 
podkroví apod.). Obnova kulturní 
památky musí být dostatečně při-
pravena tak, aby mohla být v roce 
2022 včas zahájena a také ukon-
čena. Vlastník se na obnově musí 
podílet minimálně 40 % uznatelných 
nákladů pro příslušný rok.

K zařazení do Programu rege-
nerace městských památkových re-
zervací a městských památkových 
zón pro rok 2022 musí být doloženy 
tyto doklady:

a.) žádost o individuální dotaci  
z rozpočtu města Čáslavi
b.) závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče k obnově 
kulturní památky podle ustanovení 
§14 zákona č. 20/1987 Sb o státní 
památkové péči, ve znění pozděj-
ších předpisů
c.) stavební povolení, souhlas  
s provedením ohlášeného stavební-
ho záměru aj., vydané podle zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů 
d.) rozpočet prací, které jsou před-
mětem záměru obnovy, rozčleněný 
na uznatelné a neuznatelné náklady
e.) fotodokumentace současného 
technického stavu kulturní památky 
nebo jejích částí podle druhu a roz-
sahu prací, ke kterým se váže záměr 
obnovy

Žádosti o zařazení do Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2022 je možno 
podávat osobně nebo poštou do 
podatelny Městského úřadu Čáslav 
nejpozději do 29. 10. 2021. 

Ing. Lucie Bilá, odbor ŠKP,  
327 300 135, bila@meucaslav.cz

REKONSTRUKCE TEPLOVODNÍCH KANÁLŮ  
NA SÍDLIŠTI ŽITENICKÁ JE U KONCE

V obytné zástavbě na sídlišti Žitenická finišuje 
rekonstrukce zastaralých tepelných sítí. Opraven 
byl centrální systém, který zásobuje teplem a teplou 
užitkovou vodu přilehlé bytové jednotky. 

„Během září dojde k natlakování potrubí. Tím 
si ověříme, zda jsou spoje nepropustné. Následně 
bude systém napojen na jednotlivé objekty tak, aby 
lidé mohli s příchodem prvních sychravých dní začít 
topit. Poté proběhnou finální terénní úpravy,“ popsal 
Jan Šulc z oddělení investic.

 

 

Předpokládá se spolufinancování akce Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj  
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Re-
konstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (3)“ (před 
uzávěrkou tohoto čísla ČN jsme se nacházeli těs-
ně před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 
Přínosem akce je především snížení tepelných ztrát 
při provozu soustavy zásobující teplem, eliminace 
negativních dopadů provozu soustavy zásobující 
teplem na životní prostředí a maximální dosažení 
úspor primární energie. Náklady spojené s reali-
zací se pohybují okolo 6 460 278 korun vč. DPH, 
předpokládaná výše dotace činí 2 135 629,12 Kč.  
 
 
V ULICI PRAŽSKÁ BUDE BRZY 
SVÍTIT NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V říjnu bude dokončena oprava veřejného osvět-
lení v ulici Pražská, konkrétněji okolo bytového domu 
známého jako „Hokejka“. Výměna veřejného osvět-
lení proběhla i v přilehlém středisku mateřské školy.

Jan Šulc z odboru investic uvedl dodavatele pra-
cí a přiblížil výši nákladů. „Zhotovitelem prací, které 
už se chýlí ke konci, je společnost AVE Kolín s.r.o. 
Náklady spojené s opravou veřejného osvětlení se 
budou pohybovat okolo 1 150 000 Kč vč. DPH.“ 

MĚSTO ČÁSLAV 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI: 

ZAHRADNÍK/ZAHRADNICE
PŘIHLÁŠKY MŮŽETE PODÁVAT  

DO 15. 10. 2021 
bližší informace na:  
https://www.meucaslav.cz/pracovni-prilezitosti/ms-4969

I Čáslav bude mít svůj 
strategický plán

Rada města Čáslavi schválila 
zhotovitele Strategického plánu roz-
voje města do roku 2030.

Předmětem tohoto plánu bude 
zpracování dlouhodobé vize a cílů 
města, na které budou navazovat 
další opatření a aktivity či projekty. 
Bude obsahovat minimálně deset 
témat, která představují jednotlivé 
klíčové oblasti.

Těmito tématy jsou například 
podnikání a inovace, kultura a sport, 
dopravní infrastruktura a obsluž-
nost, životní prostředí, bydlení, vzdě-
lávání nebo zaměstnanost.

Na základě výsledků analýz bu-
dou vybrána a zpracována klíčová 
rozvojová témata ve formě návrhu 
vlajkových projektů. Administrace vý-
běru zhotovitele byla provedena for-
mou uzavřené výzvy, ve které zvítězila 
společnost KPMG Česká republika.

Nová mateřská škola při 
gymnáziu a SOŠPg Čáslav

Rada města Čáslavi odsouhlasi-
la, že při Gymnáziu a SOŠPg vznikne 
nová školka.

Kapacita současných tříd MŠ je 
již zcela na hraně a nově zřízená MŠ 
tak umožní rozvolnění počtu dětí 
ve třídách školky zřízené městem. 
Zároveň umožní plnění souvislé pe-
dagogické praxe studentů SOŠPg 
Čáslav.

Město Čáslav připravuje další 
výstavbu bytových domů a také vý-
stavbu nového střediska MŠ, do kte-
rého by byly umístěny děti ze stře-
diska Husova a ze třídy v ZŠ Čáslav 
náměstí – stř. Masarykova. Kapaci-
ta MŠ Čáslav zůstane beze změny.

JN

JN
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Vedoucí odboru investic 
PETRA CHARVÁTOVÁ:
Začátkem srpna na pozici vedoucí odbo-
ru investic nastoupila Bc. Petra Charvá-
tová. S jakými zkušenostmi vstupuje do 
důležité funkce městského úřadu? Nejen 
to se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jaký vztah máte k Čáslavi?
Velice kladný. Narodila jsem se v Kut-

né Hoře a v tomto regionu žiji téměř celý 
život. Konkrétně v Čáslavi jsem jistý čas 
brigádně pracovala při studiu. Mám zde 
spoustu kamarádů.

Jak jste se dostala do světa investič-
ních akcí?

Úplnou náhodou. Mám vystudova-
ný obor právo v podnikání, ale když jsem  
v roce 2015 hledala práci, narazila jsem 
na nabídku pražské firmy PSN s.r.o., kde 
hledali posilu do oddělení akvizic. PSN 
vlastní například Tančící dům, průmyslo-
vý areál KOH-I-NOORu ve Vršovicích a v 
době, kdy jsem tam pracovala, i obchodní 
dům Kotva. Tehdy začala moje práce s in-
vesticemi. Konkrétně jsem měla na starost 
nákup velkých investičních nemovitostí, 
jako jsou činžovní domy, administrativní 
budovy nebo obchodní centra, do vlastního 
portfolia společnosti. Musím říct, že to byla 
opravdu zajímavá pracovní zkušenost.

Prozradíte nám, na které největší in-
vestici jste pracovala?

Zmínila bych například nákup admi-
nistrativní budovy ve Vršovicích za 220 
milionů korun. Na to navazoval velký pro-
jekt na přístavbu dalších křídel s bytový-
mi jednotkami.

Je něco, co vás při příchodu na čá- 
slavský městský úřad překvapilo?

Velmi mile mě překvapila aktivita kole-
gů v našem odboru. Problémy řeší ihned, 
práci berou zodpovědně, skvěle komuni-
kují s občany – a to se mi líbí.

Co považujete ve sféře investic za 
nejdůležitější dovednost, kterou by měl 
mít vedoucí pracovník?

Je toho více. Samozřejmě je důležité 
rozumět technickým věcem a vyznat se  
v zákonech. Musíme si umět spočítat, zda 
hodnota investice odpovídá hodnotě za-
kázky. Jako nejdůležitější dovednosti ale 
zmíním tři: řízení, koordinace, komunikace.

V čem vidíte největší smysl své prá-
ce?

Od začátku až do samotného finále 
stojíme u velkých projektů, které slouží 

lidem. Když se vše povede tak, jak má, 
mám z toho skvělý pocit. Baví mě dělat 
práci, která je za námi vidět.

Které ze současných investic města 
mají prioritu? Předpokládám, že ty v tuto 
chvíli největší, tedy rekonstrukce divadla 
a stavba nové části cyklostezky…

Možná vás překvapím, ale ačkoliv jsou 
tyto investice velmi důležité už jen z hle-
diska finanční náročnosti, neméně důleži-
té jsou opravy komunikací. To jsou investi-
ce, které musíme řešit prioritně každý den, 
protože právě ty slouží občanům neustále. 

Můžete poodhalit, jaké investiční akce 
jsou plánovány v blízké budoucnosti?

Velmi se těším na projekt nové mateř-
ské školky. Město chce také vybudovat 
nové bydlení. Obě tyto akce jsou zatím na 
úplném začátku a jejich realizace bude bě-
hem na dlouhou trať, ale jsem za ně moc 
ráda.

Co ráda děláte ve volném čase?
Dříve jsem tancovala latinu a standard, 

takže mám velmi blízko k tanci. Ráda mám 
také tenis, lyžování, běh nebo jízdu na kole 
a kolečkových bruslích. Jinak ráda trávím 
čas s přáteli, rodinou a naším psem.

JN JN

HISTORICKÉ SKVOSTY SI  
ZASLOUŽÍ ZÁŘI REFLEKTORŮ
Pokud se Čáslaváka zeptáte, jaké historické 
památky jsou k vidění přímo na náměstí, jis-
tě vzpomene sochu Jana Žižky, morový sloup 
nebo kašnu. Umělecká díla zdobící čáslavské 
centrum se dočkají nového osvětlení. Odraz  
a lom světla zajistí při pohledu na historické 
památky nový rozměr zážitku. O důvod více, 
proč se vydat na romantickou procházku měs-
tem po západu slunce. 

Návrh nového osvětlení parku Jana Žižky, nad 
rámec dosavadního veřejného osvětlení, je rozdě-
len do několika skupin. Směrovatelné světlomety 
ukryté v prostoru květin osvětlí sochu Jana Žiž-
ky. V jedné ze skupin  je například počítáno také  
s nízkými sloupkovými svítidly v ose kruhového 
záhonu, která květiny prosvětlí zespodu.

V nově revitalizovaném parku se kopat nebude
Jak potvrzuje vedoucí odboru správy majet-

ku Ing. Iveta Motyčková, park již je po poslední 
revitalizaci na nové osvětlení připraven: „Během 
posledních revitalizačních prací jsme s novým 
osvětlením počítali, takže cestu pro kabeláž no-
vého osvětlení máme nachystanou. Vyhneme se 
tak dalším výkopům.“

Pro osvětlení morového sloupu jsou navrže-
ny světlomety, které najdeme na stávajících sto-
žárech veřejného osvětlení. Přiměřený světelný 
výkon a vhodný úhel svítidla bude zvolen podle 
vzdálenosti stožáru od morového sloupu.

Instalace osvětlení kašny je naplánována na 
dně v jejím středu. Zvýrazní tak kamennou mísu  
i přepadávající proudy vody. Osvětlení soch za-
jistí výměna nefunkčních svítidel ve stávajících 
pozicích. V rohu u živého plotu, v místě nynějšího 
provizorního rozvaděče, dojde k instalaci nové 
zásuvkové skříně v atypicky vyrobeném boxu.

Výsledku bychom se mohli dočkat ještě letos

„Studii v hodnotě 50 500 Kč bez DPH intenziv-
ně řešíme také s našimi architekty. Po světelné 
zkoušce si lépe představíme, jak bude nasvícení 
skutečně vypadat, a po případných drobných změ-
nách v návrhu vyhlásíme výběrové řízení na doda-
vatele prací. Naším cílem není vytvořit z náměstí 
lunapark. Chceme decentně podtrhnout krásu čá-
slavských soch a užít si pohled na ně v trochu jiné 
atmosféře. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo 
ještě letos,“ dodává Ing. Iveta Motyčková. 

„Baví mě dělat práci,  
která je za námi vidět.“

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČÁSLAVI

1. 11. 2021 • PÁTEK 17:00

NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA
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NAŠLI DĚLOSTŘELECKÉ GRANÁTY
Dne 2. září 2021 došlo hned ke dvěma nálezům 
munice, v Kutné Hoře a Čáslavi. Jednalo 
se o stejný druh, o dělostřelecký granát. 
Kutnohorský oznamovatel objevil granát v poli 
u Malešova a čáslavská oznamovatelka munici 
přinesla k místním strážníkům. Policisté 
zavolali výjezdovou skupinu pyrotechnické 
služby, která munici odvezla a zničila.
Policisté doporučují při nálezu věci, která 
tvarem a vzhledem odpovídá munici ,  
s předmětem nijak nemanipulovat. Poblíž je 
vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do 
vzdálenosti několika desítek až stovek metrů. 
Teprve poté zavolejte linku 158. Policistům 
sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co 
nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. 
Zůstaňte tam do jejich příjezdu a k označenému 
místu nikoho nepouštějte. V žádném případě  
s municí samostatně nemanipulujte ani ji nikam 
neodnášejte.

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO CENTRA
Čáslavští policisté řeší případ vloupání do ob-
jektu, k němuž došlo v době od poledních hodin 
31. srpna 2021 do ranních hodin 1. září 2021. 
Dosud neznámý pachatel na Kostelním náměs-
tí poškodil dvě skleněné výplně ve špaletových 
oknech a vnikl do zdejšího objektu. Z místního 
rodinného centra pak odcizil plechovou nádo-
bu s kovovými mincemi. Zloděj svým jednáním 
způsobil škodu za více než 1000 korun. 
Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. 
Pokud by občané mohli poskytnout jakouko-
li informaci vedoucí k dopadení pachatele, 
nechť se obrátí na čáslavské policejní oddělení  
(974 875 710) nebo na bezplatnou telefonní lin-
ku 158. To samé platí i pro následující případ.

UKRADL UPÍNACÍ PÁSY
Ke vloupání došlo také u obce Okřesaneč  
u železničního přejezdu, zřejmě v noci na  
28. srpna 2021. Dosud neznámý pachatel zde  
u zaparkovaného návěsu odcizil šest nerezových 
poklic na kola značky Jumbo Fischer. Následně 
vnikl do vnitřních prostor návěsu, odkud ukradl 
papírovou krabici s deseti modrými, pětimetro-
vými upínacími pásy na nosnost pět tun, koště  
a bočnici. Ven do pole vyhodil hliníkový žebřík 
a plastovou zarážku na kolo, načež návěs opus-
til, zavřel ho a odešel. Celková způsobená ško-

da přesahuje 13 000 korun.

PŘES ZÁKAZ ŘÍDIL AUTO
Policejní hlídka v Čáslavi zastavila 
dopoledne 30. srpna 2021 v ulici 
Jaroslava Vrchlického muže za 
volantem osobního vozidla. Následná 

lustrace a kontrola v evidenci řidičů.přitom 
ukázala, že pro dotyčného platí zákaz řízení 
všech motorových vozidel. Ještě téhož dne 
si 27letý muž vyslechl podezření z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
Případ je veden ve zkráceném přípravném 
řízení. V případě odsouzení hrozí pachateli 
odnětí svobody až na dva roky.
 

POLICIE ČR INFORMUJE

JAK SI ZAŘÍDIT POVOLENÍ PRODÁVAT  
NA ČÁSLAVSKÝCH MĚSTSKÝCH TRZÍCH? 

Čáslavské trhy jsou oblíbené mezi naku-
pujícími i prodávajícími. Dokládá to sku-
tečnost, že v současné době je kapacita 
tržnice naplněná a novým zájemcům tak 
nezbývá než vydržet do doby, kdy se situa-
ce změní. V Čáslavských novinách jsme 
se rozhodli ve spolupráci s velitelem čá- 
slavské městské policie Pavlem Kratochví-
lem přiblížit úkoly, které před nimi stojí. 

• Pravidla prodeje na čáslavské tržnici určuje 
Nařízení města Čáslavi č. 4/2006 – Tržní řád. 
V něm je uvedena provozní doba od úterka do 
čtvrtka mezi 6:00 a 18:00 v sobotu od 6:00 do 
12:00. Správu tržnice vykonává město pro-
střednictvím Městské policie Čáslav. Rada 
města dále každoročně schvaluje pořádání  
tzv. velkých trhů, konaných zhruba jednou 
měsíčně. Zajišťuje je pan Radek Aleš, a to 
zdaleka nejen v Čáslavi, ale po celé republi-
ce. Hlavním rozdílem oproti „běžným“ trhům 
je, že zákazníci na nich nakoupí nejen výpěs-
tky a řemeslné výrobky, ale i textilní nebo 
průmyslové zboží.

• A pokud se tedy uvolní na čáslavské tržnici 
místo, co musejí noví prodejci udělat, aby si 
zde mohli otevřít i svůj stánek? Nejprve se ob-
rátí na městskou policii, která jim umožní „zku-
šební“ prodej. „To znamená, že my chceme mít 
na tržnici nekonfliktní prodejce, a naopak pro-
dejce musí být spokojený se zájmem veřejnos-
ti o jeho služby,“ řekl k tomu Pavel Kratochvíl. 
Jestliže zájem z obou stran trvá i nadále, nic už 
nebrání tomu, aby prodávající jezdili do města 
pravidelně. Nemálo z nich takto Čáslav navště-
vuje desítky let.

• I provoz tržnice pochopitelně zasáhla korona-
virová pandemie. „Vzhledem k nařízení vlády  
v loňském i letošním roce udržujeme mezi pro-
dejci rozestupy a zachováváme je po celý rok, 
aby nemuselo docházet k různým přesunům 
při každé změně pravidel,“ dodal velitel měst-
ské policie.

• Pravidelné trhy na čáslavském náměstí probí-
hají každé úterý, čtvrtek a sobotu.

IM

Už jste vyzkoušeli 
veřejné griloviště? 

Park v ul. Mahena 
dostane novou podobu.

Revitalizace 
se dočká také 
park v ul. Na Vyhlídce.

RZS má nový výjezd.

Darujte vánoční strom na náměstí
Odbor školství, kultury a památkové péče poptává  

darováním vánoční strom, který bude ukotven  
na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi a slavnostně  

rozsvícen první adventní neděli 28. 11. 2021.
Kontaktní telefon: 327 300 116, 327 300 139, 

e-mail: holikova@meucaslav.cz 
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VOŠ, SPŠ a OA Čáslav,  
Přemysla Otakara II. 938 

vás srdečně zve na den otevřených dveří:  
v sobotu 6. 11. 2021 od 8 do 12 h  
Můžete se těšit na komentovaný program,  
kde se dozvíte informace o studiu na 
střední škole a o studijních oborech:  
23-41-M/01  Strojírenství 
zaměření: robotika, auto-moto,  
3D modelování, CNC programování 
63-41-M/02  Obchodní akademie 
zaměření: účetnictví a finance, logistika 
78-42-M/02  Ekonomické lyceum 
Prohlédnete si výukové prostory školy 
(učebny klasické i odborné), knihovnu, 
domov mládeže, školní jídelnu a další.  
V době mimo komentovaný program 
vás čeká setkání se zástupci podniků 
z našeho regionu.Více informací  
na: www.sps-caslav.cz, tel.: 327 312 611,  
e-mail: sekretar@sps-caslav.cz 
Další dny otevřených dveří: 
8. 12. 2021 a 19. 1. 2022 
(středa) vždy 14:00–16:30    

Školství

Město Vráble (maďarsky Veréble)s e 
nachází asi 20 km jihovýchodně od Nitry ve 
vinařské oblasti na řece Žitavě. Na hradišti 
z doby bronzové vyrostlo město, o kterém 
jsou první písemné zmínky z roku 1265. 
Leží v nadmořské výšce kolem 200 m nad 
mořem a má takřka 10 000 obyvatel. 

V roce 1975 Tesla Vráble pocítila 
potřebu nových kvalifikovaných pracovníků, 
a tak si založila vlastní učiliště, dnes pod 
názvem Střední odborná škola technická 
Vráble. A teď jsme u kořene věci – shodná 
nadmořská výška, počet obyvatel, potřeba 
kvalifikovaného kádru (v případě našeho 
čáslavského dopravního učiliště to byl 
rok 1950) i shodné, nebo aspoň příbuzné 
zaměření obou škol vedlo k rozhodnutí 

spolupracovat ve výchovně-vzdělávacím 
procesu.

První osobní setkání zástupců obou škol 
proběhlo v první polovině července tohoto 
roku. Co může čáslavská škola nabídnout 
té vrábelské? Určitě bohaté zkušenosti v 
oboru autoopravárenství (tento obor byl 
ve Vráblech zaveden prakticky nedávno). 
Kdybychom si tu samou otázku položili 
obráceně, slovenská strana by nás mohla 
obohatit v oblasti tzv. duálního odborného 
vzdělávání – v roce 2015 byl na Slovensku 
schválen zákon o odborném vzdělávání 
a přípravě. Zjednodušeně řečeno to 
znamená, že škola vzdělává žáky pro 
konkrétní firmy, které se na výchovně- 
-vzdělávacím procesu spolupodílejí.

 Pů jde  zkrátka  
o znovunavázání kontaktů 
a vztahů se slovenským 
prostředím, o kulturní  
a studijní spolupráci. Tyto 
dva body by mohly být 
naplněny prostřednictvím 
společných projektů v rámci 
programu Erasmus, ale také 
studijními výměnnými pobyty 

žáků nebo pouhým setkáním pedagogů.
Vše je, můžeme říci, v embryonálním 

stadiu, ale teď už bude záležet na obou 
partnerech – SOŠ technické Vráble a SOŠ 
a SOU dopravní Čáslav –, jestli postupně 
vychovají životaschopné dítě.

Podzimní koncert v kostele
Doba „vymknutá z kloubů“ se 

postupně vrací do starých kolejí, 
a proto jsme se rozhodli navázat 
na přetrženou nit, obnovit kontakty  
a vrátit se na předcházející místa činu. 

Pěvecký sbor čáslavské střední 
odborné školy pedagogické se po 
roční odmlce stane spolutvůrcem 
podzimního koncertu v kostele 
sv. Petra a Pavla.

Pod taktovkou Miloslava Bulína 
spolu s Městskou hudbou Kolín zazní 
mimo jiné Janáčkovy Hukvaldské 
písně, Cacciniho Ave Maria, Dry 
Your Tears, Afrika Johna Williamse 
a společně se sopranistkou Janou 
Veberovou dvě populární skladby.

Zároveň se snažíme udržet 
další započatou cestu: výtěžek  
z koncertu bude věnován na opravu 
místního chrámu.

Těšíme se na vás.
Mgr. David Tichý, ředitel školy

Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Poslední prázdninový víkend je na 
naší škole již tradičně věnován budoucím 
studentům prvního ročníku. Koná se totiž 
adaptační kurz, jehož cílem je seznámení 
se „prváků“ navzájem, navázání vztahu 
s třídním učitelem a vytvoření základů 
budoucího třídního kolektivu. Důležitou 

složkou je také obeznámení se s prostředím 
školy a městem Čáslav. 

Letos se místem konání staly domov 
mládeže a prostory naší školy. Budoucí 
studenti tak měli šanci blíže poznat místo, 
kde budou trávit následující čtyři roky, ještě 
před svým oficiálním nástupem 1. září. 

Třídy EL1 a OA1 se kurzu účastnily ve 
dnech 28.–29. srpna, studenti S1 poté  
v termínu 30.–31. srpna. Pro všechny byl 
připraven bohatý program. První den se 
seznamovali nejen s budovou školy, ale  
i mezi sebou a s třídním učitelem. Čekalo 
je sportovní vyžití v místní BIOS hale a také 
setkání se školní psycholožkou PhDr. Evou 
Filipovou. Po procházce podvečerní Čáslaví 
bylo pro studenty připraveno překvapení 
v podobě opékání buřtů. Přátelskou 
atmosféru u táboráku spontánně podtrhl 

hrou na kytaru jeden ze studentů, ostatní 
se k němu vzápětí připojili svým zpěvem. 
Večer nastalo za tlumeného svitu svíček 
pasování na studenty 1. ročníku. 

Na druhý den kurzu bylo naplánováno 
bližší poznávání města a okolí školy, velký 
úspěch měla návštěva místního muzea, 
Žižkovy síně a výstup na kostelní věž. 
Pro budoucí „strojaře“ byly přichystány 
sportovní soutěže a hry. 

Podle slov a reakcí zúčastněných 
si všichni společně strávený čas užili  
a nezbývá než věřit, že zárodky přátelství 
se budou dál rozvíjet a prohlubovat. Stejně 
tak i vztah studentů k jejich alma mater  
a pedagogům, kteří je budou na jejich cestě 
ke vzdělání a dospělosti provázet. 

Mgr. P. Stehlíková

Naši partneři ze Slovenska

Adaptační kurz 
tříd EL1, OA1 a S1
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Hledáme cestu z krize
Na interim krizový projekt do Městské 

nemocnice Čáslav jsem nastoupila  
s respektem. Historie nemocnice sahá 
až do roku 1354 a pro všechny z regionu 
je symbolem kvalitní péče a lidského 
přístupu. A takovou ji chceme udržet. 

Interim krizový tým vstoupil do 
nemocnice v srpnu a cílem naší práce 
je vyřešit dlouhodobou personální krizi. 
Soustředíme se na to, abychom zajistili 
chod všech oddělení a poskytli péči v co 
možná největší šíři, na kterou je veřejnost 
zvyklá. Věříme, že jsou to opatření dočasná. 
Přišli jsme zklidnit emoce a vyhrocenou 

situaci, zajistit běžný provoz a odstínit 
chod nemocnice od dopadu místní politiky. 
Vyžaduje to řadu radikálních rozhodnutí 
a změn v organizaci práce v nemocnici, 
převedení části zdravotního personálu na jiná 
oddělení. Pomáháme znovu budovat dobré 
jméno nemocnice. Prioritou zůstává kvalita 
poskytované péče a také profesionální 
komunikace s pacientem a jeho blízkými, 
včetně srozumitelné informovanosti o léčbě. 

Hlavním úkolem nadcházejících měsíců 
je získat na jednotlivá oddělení nové lékařky 
a lékaře, kteří doplní stávající, fungující týmy. 
Nemocnice je vybavena na nadstandardní 
úrovni, což může být při rozhodování  
o jejich nástupu zásadní. Umožňujeme 

novým zájemcům, aby si pracoviště prohlédli,  
a lékaři je ochotně provádějí po nemocnici  
a seznamují je s tím, jak funguje. 

Soustředíme se také na to, abychom 
stávajícím zaměstnancům vytvořili dobré 
podmínky pro jejich práci, posilujeme 
spolupráci mezi odděleními a otevřenou 
informovaností všech zaměstnanců 
podporujeme  důvěru v rozhodnutí, která 
děláme.

Svou práci bychom nemohli dělat bez 
těch, kdo v nemocnici, i v její složité situaci, 
zůstali. Jsou to lidé, kterým záleží na tom, 
aby fungovala, aby se po regionu opět neslo 
její dobré jméno. Pomáhají nám také lékaři 
z okolních blízkých i vzdálených nemocnic, 

Směs obav a nadějí k začátku školního roku tak trochu patří. 
Kvůli celospolečenské covidové krizi, kterou by bylo bláhové 
považovat za vyřešenou, to však možná ještě nikdy neplatilo tak 
absolutně jako letos. Rozhodli jsme se proto oslovit ředitelky  
a ředitele čáslavských základních a středních škol a požádat je  
o vyjádření. Všichni odpovídali na stejnou otázku: 

Vrátilo se u vás se začátkem nového školního roku všechno 
do starých kolejí, nebo stále řešíte potíže související s vládními 
nařízeními a pandemií covidu-19?

Mgr. Bc. Marika Jelínková, ředitelka ZŠ Husova Čáslav
Organizační opatření spojené s epidemiologickými opatřeními 

nastavujeme dle nařízení a doporučení MŠMT ČR. Škola je po stránce 
personální i prostorové schopna doporučená opatření respektovat  
a aplikovat je na návrat žáků do škol.
Mgr. Václav Vondra, ředitel ZŠ Čáslav Sadová

Na Sadovce jsme zahájili nový školní rok s optimismem, potkali 
jsme se všichni ve škole a slavnostně jsme přivítali prvňáčky. To je 
dobrá zpráva. Protiepidemická opatření nás provázejí stejně jako 
na konci roku minulého a stejně jako všechny ostatní. Návrat do 
starých kolejí upřímně ani nevyhlížíme, protože si myslíme, že změna 
myšlení, zvýšení digitální gramotnosti a posílení dalších kompetencí 
vzdělávání jen prospívají.
Mgr. Jaroslav Vostrovský, ředitel ZŠ Čáslav Masarykova

Od 1. září jsme začali stejně jako před pandemií. Pouze 
dodržujeme nařízení ohledně testování a nošení roušek. Za dodržení 
hygienických pravidel jsme po roce zorganizovali i slavnostní vítání 
prvňáčků a adaptační kurz žáků 6. ročníku.
Mgr. Tomáš Hasík, ředitel ZŠ Čáslav náměstí

Na ZŠ Náměstí se při návratu žáků řídíme pravidly a pokyny  
z MŠMT ČR. Začátkem září jste tedy žáky testovali, přistoupili jsme 
na centrálně dodávané antigenní testy. Z testování jsou vyjmuty děti, 
které již onemocnění covid-19 prodělaly, a děti očkované. Rodičům 
umožňujeme i použití vlastních certifikovaných testů. Do chodu školy 
zatím opatření nijak výrazně nezasahují, výuka se prakticky vrátila  
k normálu. V provozu jsou školní jídelna, družina i klub. Případná další 
opatření budeme zavádět podle aktuální situace.
Ing. Bc. Luděk Fišera, ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav

Školní rok 2021/2022 začal testováním žáků i zaměstnanců školy, 
což je situace, na kterou jsme běžně nebyli zvyklí. Podařilo se nám ji 
zvládnout v klidu, organizovaně a bez pozitivních nálezů.

Nepříjemným, ale potřebným opatřením je určitě nošení roušek. 
Naštěstí pouze ve společných prostorách školy. Žáci i zaměstnanci 
školy toto opatření respektují, i když je pro ně chvílemi nekomfortní.

Důležitější je ovšem návrat žáků do školních lavic a možnost 
vzdělávat je prezenční formou. Předešlé období nepřálo vzdělávacímu 
procesu, přes veškerou snahu učitelů i žáků. Máme před sebou 
spoustu práce. Naši žáci jsou ale šikovní, a proto si se vším, co nám 
letošní školní rok přinese, všichni poradíme.
Mgr. Věra Szabová, ředitelka VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Říká se, že člověk nikdy nevročí do stejné řeky, a stejné je to i u nás 
ve škole. Na začátek školního roku, kdy vejdou do školní budovy naši 
studenti střední i vyšší odborné školy, jsme se opravdu těšili. A musím 
říct, že jsme se na tuto chvíli připravovali v průběhu covidového roku 
i celé prázdniny. Provedli jsme upgrade výpočetní techniky, připravili 
novou 3D učebnu, udělali revizi školního vybavení, zvelebili studentské 
prostředí a rekonstruovali technické zázemí. V průběhu lockdownu 
jsme i nadále spolupracovali se sociálními partnery, organizovali 
online přednášky odborníků z firem, plnili si plánované aktivity a cíle 
vzdělávacích projektů. Od 1. září 2021 jsme pustili do světa novou 
vizuální identitu školy – nové logo i webové stránky.

Bohužel na nás tvrdě dopadly následky pandemie v oblastech 
ERASMU programů. Naši žáci 3. ročníků nevyjeli do zahraničí  
a naši kolegové nemohli zorganizovat mezinárodní meeting. 
Museli jsme tak od března 2020 řešit nepříjemné problémy s další 
realizací bez viditelného cíle. Nakonec se vše v dobré obrátilo  
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Mezinárodní meeting pedagogů 
proběhl o prázdninách, studenti střední školy odletěli do Belfastu  
z Vídně v neděli 19. září 2021.

Na případné další uzavření škol jsme po technické stránce 
připraveni. V žádném případě si to však již neumím představit po 
stránce vzdělávací, dovednostní, praktické, sociální, osobní, motivační, 
při pěstování pozitivních návyků, výchovy apod. Nový školní rok 
začínáme ve vylepšené budově, pedagogové a zaměstnanci školy 
jsou však již ostražití vůči nově přicházejícím vládním nařízení, žáci 
a studenti více a ochotněji vnímají prezenční výuku, respirátory se 
plíživě stávají každodenní součástí. Staré koleje jsou v nenávratnu.
Mgr. David Tichý, ředitel Gymnázia a SOŠPg Čáslav

Návrat do školy po hlavních prázdninách je dobrou zprávou pro 
všechny účastníky vzdělávání. Přizpůsobení se podmínkám testování 
je tou nejmenší možnou obětí, kterou můžeme pro zachování 
přítomnosti žáků ve škole akceptovat. Pokračujeme v testování 
metodou RT-PCR, která jediná dává smysl pro záchyt koronaviru 
mezi žáky. Proběhlé úvodní testování nezaznamenalo žádný pozitivní 
případ, což nás naplňuje optimismem. Milým překvapením je 
zodpovědný přístup k očkování, které absolvovalo více než 25 % žáků 
školy. Věřím, že už nedojde k nevhodným vládním rozhodnutím, která 
by přítomnost žáků ve školách omezila.

ANKETA: Jak jsou na tom čáslavské školy? IM



11  Soc. oblast a zdravotnictví

Pozvánka na oslavy 30letého  
působení Diakonie ČCE v Čáslavi

Pojďte s námi oslavit 30. narozeniny čáslavské Diakonie ve 
dnech 3. až 8. 10. 2021. Pro naše stávající i bývalé zaměstnance, 
klienty našich sociálních služeb, žáky diakonické školy speciální 
a praktické i jejich rodiny, pro naše spřátelené a partnerské orga-
nizace, žáky a studenty základních i středních škol a pro širokou 
veřejnost připravujeme následující program:

• neděle 3. 10. – od 9:30 bohoslužby vděčnosti a od 17:00 
koncert jazzového uskupení Noční optika v evangelickém 
kostele, v odpoledních hodinách vystoupení žáků ZUŠ Čá-
slav v zahradě Diakonie

• pondělí 4. 10. – informační stánek Diakonie Střední Čechy 
na náměstí Jana Žižky z Trocnova

• úterý 5. až pátek 8. 10. – dny otevřených dveří v budově 
Diakonie na Komenského náměstí a v přilehlých zahra-
dách (součástí budou zážitkové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ 
nebo výstava mapující historii Diakonie v Čáslavi)

Detailnější informace k programu můžete sledovat na Face-
booku Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy nebo na plakátech 
vyvěšených na informačních nástěnkách u budovy Diakonie. Pro-
gram může být měněn dle aktuálních vládních protiepidemických 
opatření.

Přijďte nás navštívit, rádi vás seznámíme s historií diakonické 
práce v Čáslavi a zároveň představíme současnou speciální peda-
gogickou praxi i registrované sociální služby poskytované dětem 
i dospělým lidem se zdravotním postižením, především s mentál-
ním postižením a autismem.

za DSČ Radka Štroblová, manažerka služeb pro osoby se ZP

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV PŘIJME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU:
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – STAŇTE SE:

VEDOUCÍM ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanovených plato-

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

ních zařízení včetně masáží
• 5 týdnů dovolené
POŽADUJEME:
• Minimální požadovaný stupeň vzdělání: středoškolské s maturitou se 

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

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.)
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabili-

tačních zařízení včetně masáží 

• Příspěvek na kulturu
• 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

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, rehabili-

tačních 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 

kteří přišli do nemocnice sloužit na oddělení, kde se potýkáme s 
nedostatkem personálu. V současné době se s tímto problémem 
potýká mnoho nemocnic v Česku.

Komunikujeme aktivně s veřejností, poskytujeme aktuální 
informace, aby je dočasné změny v organizaci oddělení v nemocnici 
nezaskočily. Pacienti od nás odcházejí spokojení, probíhají plánované 
operace a některé služby jsme i nově zavedli či rozšířili. 

Nemocnice v tuto chvíli prochází změnami, které ještě nezažila. 
Mnohé zkušenosti z tohoto období ji posílí a mnohé ji změní. Důležité 
je, aby se naplnila vize, která stále platí. Snažíme se o dobrou pověst 
nemocnice, aby byla vyhledávaným zdravotnickým zařízením pro 
občany města i celého regionu a poskytovala pacientům kvalitní 
zdravotní péči. 

Radka Šušková, Interim krizová manažerka
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V     červenci tomu bylo rovných 30 let 
od chvíle, kdy náctiletá běžkyně 
Ludmila Formanová získala svou 

první medaili na mistrovství republiky. 
Dokázala to na trati dlouhé 400 metrů. 
Později jich ještě dlouhou řádku na této 
i dvojnásobné distanci přidala, přičemž 
většinou brala zlato. Následující rozhovor 
se ovšem netočí pouze kolem její slavné 
minulosti. A není ani ryze sportovní. 

Věděla jste, že už je to 30 let?
Musím se přiznat, že nevěděla. Měla 

jsem talent a stanovovala si postupné cíle. 
Jednou takovou metou byl i zisk medaile 
na mistrovství republiky. Později se mi po-
dařilo „republiku“ několikrát vyhrát (v roce 
1991 získala Ludmila Formanová stříbrnou 
medaili; pozn. red.) a vždycky to pro mě byla 
čest. 

Brala jste to tak, že ty největší úspě-
chy teprve přijdou?

Dá se to tak říct. Tehdy u nás byla na 
čtvrtce (slangový název pro běh na 400 me-
trů; pozn. red.) docela konkurence, takže 
existoval předpoklad, že když vyhraju, spl-
ním limit na mistrovství Evropy nebo světa, 
i kdyby jen do štafety. 

Kromě mnoha dalších medailí jste zís-
kala i zlato na Mistrovství světa v atletice 
1999. Jen olympiáda pro vás zůstala za-
kletá. Mrzí vás to?

Určitě. Do Atlanty jsem jela ještě jako 
hodně mladá a poprvé jsem tam zaběh-
la 800 metrů pod dvě minuty. Z tohoto 
pohledu to byl úspěch, byť jsem skončila 

myslím dvanáctá. Sydney se konalo  
v době, kdy jsem byla ve své největ-
ší formě, nedlouho poté, co jsem 
vyhrála mistrovství světa. Běhala 
jsem časy, podle nichž se dalo brát 
téměř za jistotu, že z toho bude me-
daile. Jenže v průběhu sezony mě 
začal trápit kotník. Škoda, že se ta 
olympiáda nekonala někdy v čer-
venci nebo srpnu, ale jelikož to bylo  
v Austrálii, tak až na podzim. Ke kon-
ci léta se mi noha výrazně zhoršova-
la. Stejně jsem tam odjela, přece jen 
to byla výjimečná příležitost a člověk 
do poslední chvíle věřil, že to půjde. 
Jenže i kvůli dlouhému letu mi noha 
dost natekla a bylo víceméně jasné, 
že to nebude dobré. Jak říkám, mrzí 

mě to, olympiáda je olympiáda.

Sledovala jste tu letošní?
Ano, dokonce jsem v České televizi spo-

lu se Šárkou Kašpárkovou (další veleúspěš-
ná česká atletka; pozn. red.) komentovala 
některé přenosy, hlavně běžecké disciplíny. 
Z atletiky jsem viděla asi úplně všechno,  
i když se soutěžilo v noci. Co jsem nezvlád-
la naživo, na to jsem se podívala ze zázna-
mu. Nenechala jsem si to ujít.

Na běžeckých oválech zaujala hlavně 
Kristiina Mäki, která soutěžila krátce po 
porodu. Medaile byla v jejím případě po-
měrně daleko, ale i tak šlo o velký úspěch.

Určitě, už když jsem ji viděla v rozbě-
hu, tak se mi hrozně líbilo, jak běžela. Ně-
kterým sportovkyním porod hormonálně 
pomůže. Vím, že trénovala hrozně dlouho, 
snad ještě někdy v sedmém osmém měsíci 
byla schopná běžet až deset kilometrů. Ten 
výpadek díky tomu neměla tak velký jako 
jiné závodnice. Každopádně to byl obdivu-
hodný výkon a velmi milé překvapení.

Jinak to ale dlouho vypadalo, že česká 
atletická výprava tentokrát pojede domů 
bez medaile.

I já jsem z toho byla trochu nervózní. Na-
štěstí to v poslední den zachránili oštěpaři 
(Jakub Vadlejch získal stříbrnou a Vítězslav 
Veselý bronzovou medaili; pozn. red.).

Co českým atletům chybí, aby mohli 
třeba už na příští olympiádě pomýšlet na 
více cenných kovů?

Odvíjí se to od toho, jak je u nás nasta-
vený celý ten systém. Myslím si, že by i do 
menších oddílů mělo jít více peněz. Ono 
se pořád říká, že do sportu tečou miliony, 
ale třeba my v Čáslavi je nevidíme. Začíná 
to už u trenérů. Musíme se spoléhat třeba 
i na rodiče našich svěřenců, chodí nám po-
máhat, občas vezmou auto na závody atd. 
Mluvím o sportu pro mládež, s tím by se 
určitě mělo víc pracovat. Na vině je ovšem 
i dnešní doba, která nabízí spoustu jiných 
sportů a lákadel všeho druhu. Atletika je 
dennodenní velká dřina, dvoufázové trénin-
ky... Navíc je to individuální sport, kde když 
se vám nedaří, je to okamžitě vidět. Nikdo 
vás nevystřídá, jako je tomu ve fotbale nebo 
hokeji. 

Když jste byla ve věku svých dnešních 
svěřenců, byl mezi vašimi vrstevníky o at-
letiku větší zájem?

Určitě nás byla větší základna, hlavně 
ve vyšších kategoriích ten zájem větší byl. 

A také alternativ, jak trávit volný čas, 
bylo méně.

Mluvíme o 80. letech, kdy jsme se ne-
mohli nikam podívat a atletika mi otevírala 
možnost cestovat, poznávat svět. Na me-
zistátní utkání jsem se poprvé dostala do 
Řecka a byla jsem jako Alenka v říši divů. 
Tady nic nebylo a tam jsem najednou vidě-
la ovocné jogurty, značkové zmrzliny… To 
všechno dnes mladí lidé mají, takže tato 
motivace jim pochopitelně chybí.

Nejste jen trenérkou mládeže, ale také 
učitelkou tělocviku na čáslavském gym-
náziu. Jak k tomu došlo?

Měla jsem nabídku jít učit na sportovní 
gymnázium do Pardubic, kde by to bylo více 
o atletickém tréninku. Ve stejné době se ale 
uvolnilo místo i v Čáslavi, měla jsem malé 
dítě a z hlediska dojíždění pro mě bylo jed-
nodušší být v místě bydliště. I proto jsem 
třeba neodešla trénovat do Prahy, nad čímž 
jsem dřív přemýšlela. Říkala jsem si, že 
když už jsem si pořídila dítě, tak se mu chci 
věnovat (smích). 

Předpokládám, že tehdejší vedení 
gymnázia muselo mít radost, že u nich 
bude učit bývalá mistryně světa. 

Doufám, že ano. Já jsem na gymnáziu 
každopádně spokojená. Akorát nevím, jak 

IM
„ “V Čáslavi to mám strašně ráda.
LUDMILA FORMANOVÁ: 
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to zpočátku brali studenti. Možná se báli, 
že teď budou muset pořád běhat (smích). 
Ale já se s nimi snažím dělat všechno, ne-
jen atletiku. A běhy absolvuji s nimi, aby vi-
děli, že i já ve svém věku jsem schopná to 
zvládnout. 

Mají děti zájem o sport, respektive  
o aktivní pohyb?

Určitě to není tak, že by byly všechny  
z tělocviku nadšené. Když jsem na gymná-
zium přišla, byla jsem zvyklá pohybovat se 
ve světě sportu, kde to každého baví. Tady 
to platilo zhruba o třetině studentů. Oproti 
naší generaci je mnohem víc silnějších dětí, 
mají kvůli vysedávání u počítače kulatá 
záda, špatně se pohybují…

A do toho přišel covid-19.
Přesně tak, to byla velká rána. Nebyly 

žádné kroužky, žádný tělocvik. Ale my jako 
čáslavští atleti jsme za celou dobu lock- 
downu trénovat nepřestali. Snažili jsme se 
dodržovat omezení, byli jsme pořád venku, 
přes celou zimu, v lese, na vzduchu. Možná 
jsme byli jediný kroužek široko daleko, kte-
rý dál fungoval. Oslovovali nás koneckonců 
třeba kluci z fotbalu, jestli se k nám mohou 
přidat. Nebavilo je sedět pořád doma, těši-
li se na nějaký sociální kontakt, že se uvidí  
s kamarády a popovídají si. 

Myslíte, že se vám v budoucnu povede 
to, co vaší někdejší trenérce Jarmile Kra-
tochvílové s vámi? 

Jestli se nepletu, tak ona je stále unikátní 
v tom, že jako mistryně světa vychovala mis-
tryni světa ve stejné disciplíně. Minimálně  
u nás se to zatím nikomu dalšímu nepoved-
lo, možná ani ve světě. Šance, že ji napodo-
bím, není vysoká, ale určitě to nevzdávám. 
Byť svět je hodně vepředu, jak jsme viděli 
právě na olympiádě. Je hrozně těžké se na 
vrcholnou akci vůbec nominovat.

Žijete celý život v Čáslavi?
Ano, ačkoli pocházím z nedalekých Žle-

bů. Tam jsem zpočátku chodila i do školy. 
Do Čáslavi jsem přišla kvůli atletice, po 
maturitě jsem tady měla byt a už jsem tu 
zůstala. 

Jinam vás to nikdy netáhlo? Přece jen 
jste i díky sportu procestovala svět, vidě-
la obrovská města.

Ne, já jsem tady spokojená. Co do veli-
kosti je pro mě Čáslav tak akorát. Už když 
jsem v rámci studií musela strávit víc dní  
v Praze, byla jsem nešťastná. Nic proti na-
šemu hlavnímu městu nemám, jednou za 
čas jej ráda navštívím, ale bydlet bych tam 
nechtěla. Mám to v Čáslavi strašně ráda. 
Dá se říct, že jsem čáslavský patriot.

Tenis jako sport pro život
Přinášíme čtenářům stručný přehled dění na čáslavských kur-

tech. A nemůžeme začít ničím jiným než postupem A mužstva 
smíšených družstev dospělých do 1. třídy. Když se ohlédneme zpět, 
tak toto družstvo hrálo ještě v roce 2018 4. třídu, v roce 2019 pak 
3. třídu, v letech 2020 a 2021 2. třídu  
a v příštím roce nás čeká 1. třída. Je na-
místě uvést jména těch, kdo se o tento 
malý zázrak zasloužili. 

Pod taktovkou trenéra a konzul-
tanta Tomáše Růžičky to byli:  Filip No-
váček, Filip Frýba, Peter Plšičík, Mario 
Votruba, Tomáš Janda, Katherine Bar-
nes, Klára Dvořáková, Jana Pechová, 
Adéla Vyskočilová, a Lucie Havlíčková. 
Posíláme ještě jednou celému realizač-
nímu týmu gratulaci a  budeme zvěda-
ví, zda se naši v 1. třídě neztratí.

V srpnu uspořádal Tenisový klub 
Čáslav 1. oficiální turnaj pod hlavič-
kou Českého tenisového svazu. Jed-
nalo se o turnaj mužů kategorie do-
spělí. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů,  
z toho pět z Čáslavi. Turnaj měl vyso-
kou sportovní úroveň a Čáslav se tak 
definitivně dostala na tenisovou mapu  
republiky. Vítězem turnaje se stal Ond-
řej Kratochvíl z LTC Pardubice, čtyřhru 
pak vyhráli František Sysel a Ondřej 

Říhovský z TK Benešov. Náš hráč Peter Plšičík skončil v turnaji  
v semifinále. 

Ihned po tomto turnaji uspořádal Tenisový klub Čáslav týdenní 
tenisový kemp pro děti od 4 do 15 let. 

Pod vedením našich trenérů si 
někteří účastníci zvykali držet raketu 
a běhat po kurtu, jiní již pilovali své 
bekhendy a forhendy. Dřinu na kur-
tu zpestřovaly doprovodné aktivity,  
a proto se mnohým v pátek nechtě-
lo končit. Aby si získané dovednosti 
mohly děti ověřit, pořádáme 2. října 
od 9:00 pro děti od 4 do 15 let teniso-
vý turnaj. Turnaj není omezen pouze 
na členy TK Čáslav, ale rádi přivítáme 
i děti ostatních tenisových organizací 
z Čáslavi a okolí. Předesíláme, že ni-
kdo neodejde s prázdnou, pro všech-
ny je připraveno občerstvení a drobné 
ceny. 

A závěrem zbývá dodat, že 17. října 
od 8:00 stavíme tenisovou nafukovací 
halu. Tímto zveme tenisové nadšence 
na brigádu s tím, že tradiční občerstve-
ní je rovněž zajištěno.

Tak to bylo takové „letem světem“ 
o tom, co jsme dělali v létě. Příště něco  
o dětském turnaji a zimní sezoně.

Výbor TK Čáslav
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA ŘÍJEN 2021

2. 10. sobota ZÁJEZD ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY 
odjezd: Čáslav 7:00 autobus. nádraží, cena 200 Kč,  
hradit v autobuse, přihlášky příjem: Štěpinová, Matysová.

9. 10. sobota ZA MALÍNSKÝM KŘENEM 
trasa: dle propozic pořadatele KČT Kutná Hora. 
odjezd: Čáslav 8:51   návrat: 15:06 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

16. 10. sobota MĚSÍČNÍM ÚDOLÍM  
trasa: Poříčí n. S., Konopiště, Benešov.  
odjezd: Čáslav 7:51  návrat: 17:06 
vedoucí: Zdena Šrámková

23. 10. sobota SOUTOK DOUBRAVY 
trasa: Týnec n. L., Záboř, soutok Doubravy, Starý Kolín.  
odjezd: Čáslav 8:51  návrat: 17:06 
vedoucí: Zdeňka Matysová

30. 10. sobota LIPNICE 
trasa: Mrzkovice, Mariadol, Vilémovec, Lipnice.  
odjezd: Čáslav 7:07  návrat: 14:49 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

10 km

11 km

10 km

12 km

Z Divokého západu zpět do klubovny 
Čáslavští pionýři mají za sebou každoroční tábor, který se le-

tos nesl ve znamení zlaté horečky a dobývání Divokého západu. 
Prožili dva týdny plné her, zábavy a soutěží, při nichž si přišla na 
své každá sličná squaw i každý větrem ošlehaný kovboj. 

Nový školní rok se již rozběhl. A oddílová činnost, do které se 
můžete zapojit i vy, je v plném proudu. Rádi byste s námi prožili 
spoustu zajímavého? Toužíte po dobrodružství? Chtěli byste najít 
nové kamarády? Pionýrská skupina Čáslav nabírá nové zájemce 
a čeká právě na vás! 

A jak to u nás chodí? Podle svého věku se zapojíte do činnosti 
jednoho ze tří oddílů. Pro žáky 1. až 3. tříd je určen oddíl Nejmlad-
ších, do oddílu Středňáků chodí žáci 4. až 6. tříd a sedmáci až 
deváťáci se stávají členy oddílu Nejstarších. 

Víme, že právě pro vás deváťáky bude nadcházející školní rok 
velmi důležitý. Budete se připravovat na novou roli středoškoláků  
a také u nás čeká deváťáky důležitý milník. „Všechny děti, které 
dovrší 9. třídu, mají možnost stát se instruktory a podílet se tak 
na přípravě a organizování schůzek, táboru a dalších akcí,“ uvedl 
Vojtěch Zvolský, vedoucí oddílu Nejstarších. 

Většina budoucích instruktorů jsou členy Pionýra již skoro  
10 let, a tak se některé děti podělily o své zážitky: „Pionýr je pro 
mě něco nepopsatelného. Je to čas strávený s lidmi, které mám 
ráda. Celý týden se těším na pátek, až si to všichni spolu na schůz-
kách užijeme. Když se naplánuje akce, tak se všichni bavíme, ať 
se děje cokoliv… Myslím, že nejsem sama, kdo se celý rok těší na 
náš letní tábor, kde jsme všichni pospolu a strávíme tam krásných 
čtrnáct dní. Bojovky, vodní hry, služby v kuchyni, turnaje, hlídky… 
Jezdím tam už delší dobu a myslím, že náš tábor není stejný jako 
ostatní, poznala jsem tam spoustu kamarádů a našla jsem si tam 
skvělou partu…“ Tak o svých letech strávených v PS Čáslav mluví 
Klárka Koudelková. 

Schůzky však nejsou jediné aktivity, které ve skupině během 
roku děláme. Dále pořádáme množství víkendových akcí a výletů. 
Na začátku října se tradičně jezdí na Sněžku, v prosinci se děti 
mohou přihlásit na mikulášskou víkendovku od pátku do nedě-
le, která se koná v Horní Sytové u Jilemnice. Velmi oblíbená je 
paintballová liga v květnu, otevřená i pro veřejnost. Účastníme 
se rovněž akcí pořádaných samotnou organizací Pionýr, ať už jde  
o Republikové setkání, Ledovou Prahu či třeba pro větší děti vhod-
ná víkendová akce BHCO, což je branná hra s více než čtyřicetile-
tou tradicí, kde mezi sebou v tábornických dovednostech (uzlová-
ní, orientace v terénu, Morseova abeceda…) soutěží skupinky po 
5 až 9 lidech. 

Pokud vás a vaše děti činnost PS Čáslav zaujala, neváhejte  
a navštivte naše schůzky, které se konají pravidelně každý pátek 
v klubovně v Břízkách (s dětmi se většinou scházíme u Penny, od-
cházíme do klubovny a následně děti přivedeme zpět). Pro dal-
ší informace navštivte webové stránky www.pscaslav.cz nebo 
se můžete obrátit na vedoucí skupiny Naděždu Jelínkovou na  
tel. 724 800 851. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

„Masaryčka“ poznávala  
technologie budoucnosti 

V pondělí 6. září budil na čáslavském náměstí pozornost 
zvláštní kamion. Přijel představit žákům Základní školy Masary-
kova moderní techniku budoucnosti. Projekt, který zaštiťuje Mini-
sterstvo průmyslu a obchodu České republiky, má za úkol podnítit  
u žáků zájem o technické obory. V kamionu mohli žáci pracovat 
s 3D tiskárnou, vyzkoušeli si virtuální realitu a dozvěděli se, jaké 
jsou nové trendy v technologiích. Mimo praktické ukázky pro ně 
byla připravena i přednáška o negativech dnešních technologií. 
Kromě žáků se akce v odpoledních hodinách zúčastnili i vyučující. 

Mgr. Daniel Mikš, ICT metodik 

Pionýrská skupina Čáslav
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OBĚTI HOLOCAUSTU PROMLUVÍ DALŠÍMI JMÉNY – V ČÁSLAVI BUDOU ODHALENY NOVÉ KAMENY ZMIZELÝCH 

V neděli 3. října 2021 ve 14 hodin budou v Čáslavi před do-
mem Váchova 146 společným úsilím Nadačního fondu dr. Dagmar 
Lieblové a Města Čáslavi slavnostně odhaleny další Stolpersteine, 
tzv. kameny zmizelých na památku čáslavských obětí holocaustu. 
Autorem  kamenů v podobě kostek s mosazným povrchem nesou-
cím jména židovských obyvatel, kteří zahynuli za druhé světové 
války,  je světoznámý německý sochař Gunter Demnig. 

Stolpersteine se nazývají také kameny zmizelých nebo pamět-
ní kameny. Přesný překlad je obtížný, stolpern znamená německy 
zakopnout. Slovo stolpersteine tak v němčině znamená kameny,  
o které se zakopává nebo má zakopnout. Název vyjadřuje sílu pří-
běhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá a který nám ne-
dovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Tradici pokládání kame-
nů zmizelých před domy, ve kterých žily oběti holocaustu, založil  
v roce 1992 německý umělec Gunter Demnig. Po Evropě jsou jich 
už desítky tisíc. Kameny mají ukázat, že oběti holocaustu nebyly 
jen bezejmenná masa, ale že jsou za nimi konkrétní lidé.

„Kameny obsahují text věnovaný konkrétním obětem holocaus-
tu. Když si člověk bude chtít přečíst, co je na kamenu napsáno, 
musí se k němu sehnout. Tím se pokloní památce zemřelých,“ ob-
jasnil před dvěma lety Gunter Demnig na přednášce v Kutné Hoře. 

Představitele Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, kteří stáli 
za myšlenkou instalace prvních Stolpersteine, spojují jednak koře-
ny spočívající v dnes již zaniklé kutnohorské a čáslavské židovské 
komunitě a také zájem o připomínku dějin Židů na Kutnohorsku. 

Právě oni přišli v roce 2020 s myšlenkou připomenout památku 
čáslavských Židů tímto způsobem. Základem bylo získat potřebné 
informace o obětech. Při shánění dat o obětech nám neocenitel-
nou pomoc poskytla paní Marta Šenkapounová. Následně bylo 
třeba domluvit se s německým umělcem Gunterem Demnigem na 
jejich podobě a vyřešit i praktické překážky, neboť kameny není 
možné umístit kamkoliv. Za koordinaci umístění kamenů proto pa-
tří dík především panu místostarostovi Martinu Horskému. 

V Čáslavi budou další Stolpersteine za oběti holocaustu ulo-
ženy na třech místech za sedm obětí. Kameny budou položeny na 
těchto místech:

Váchova 146 – Zdenka Weinerová, Ida Weinerová, Rudolf Sei-
demann

28. října 490 – Eleonora Trentinová, Kamila Erbsteinová
Jablonského 750 – Adolf Pacovský, Klára Pacovská

Jsme rádi, že se nám podařilo z instalace Stolpersteinů v Čá- 
slavi vytvořit novou tradici. Za pár let mohou mít uloženy pamět-
ní kameny všechny místní oběti holocaustu. A židovští obyvatelé, 
jejichž památku budou připomínat, se symbolicky vrátí do svého 
města.

Marek Lauermann, ředitel Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové

Pouť ve Starkoči
Byl pátek 20. srpna a kostel Nane-

bevzetí Panny Marie ve Starkoči ožil 
Poutní bohoslužbou pod vedením Pet-
ra Mináře. Druhý den, v sobotu 21. srp-
na, hřálo sluníčko, posezení bylo při-
pravené, atrakce se chystaly, na grilu 
prskala klobása a teklo pivo... Nadešel 
čas již tradiční Starkočské pouti. 

Pouť je určená hlavně našim ma-
lým občánkům, kteří si užijí atrakce  
a malování na obličej zcela zdarma. 
Od 20:00 pak byl připraven program 
pro dospělé – k poslechu a tanci jim ve 
Starkoči poprvé zahrála skupina A-PEI-
RON. Den to byl parádní a já osobně 
myslím, že jsme si ho všichni užili. 

Děkujeme za pomoc, děkujeme za 
důvěru a budeme se těšit zase za rok. 

Katka Fílová
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Rybáři skutečnosti – jak jim říká dlou-
holetý hospodář rybářské organizace  
v Čáslavi Jiří Pechar – patří mezi nedo-
ceněnou složku péče o životní prostředí.  
O krásách, ale i nesnázích rybařiny nebo  
o tom, kdo vlastně jsou rybáři skutečnosti, 
jsme si povídali právě s panem Pecharem.

Jak hlubokou historii má rybářský 
svaz v Čáslavi? 

Oficiální začátky české rybářské orga-
nizace jako takové spadají v České repub-
lice do roku 1957. V Čáslavi začal rybářský 
svaz fungovat 19. ledna 1958, kdy proběh-
la ustanovující schůze členské základny. 
Ta měla 36 členů, přičemž pánové Oldřich 
Čepek, Zdeněk Beneš a Vladimír Michálek 
jsou stále mezi námi. 

Kolik máte členů?
Máme asi 600 aktivních členů. Z toho 

je zhruba 350 lidí v důchodovém věku. Ti 
jsou osvobozeni od povinnosti účastnit 
se brigád a na 70 členů se účastní brigád-
nických aktivit.

O kolik rybníků se čáslavští rybáři 
starají? 

Pronajaté rybníky máme například od 
města Čáslavi nebo od Rybářství Lito-
myšl. Také máme své rybníky, mezi které 
patří čáslavský Zemánek nebo rybníky  
v Tupadlech a Drobovicích. Celkem se sta-
ráme o 19 rybníků, tedy o 31 hek-
tarů chovné vody a asi 35 hektarů 
sportovní vody. 

Nakousl jste sportovní rybaře-
ní. Jak moc se liší od rybaření na 
chovných rybnících?

Osobně rozděluji rybáře do dvou sku-
pin. První z nich jsou rybáři snů. Ti chtějí 
zážitek z lovu. Je jedno, jestli touží pouze 
po tom zdolávání a poté rybu pustí, nebo 
ji chtějí sníst. Druhé skupině říkám rybáři 
skutečnosti. Rybáři skutečnosti pracují na 
tom, aby rybáři snů měli co chytat. Stara-
jí se o vodu, udržují břehy, krmí a chovají 
ryby.

Zůstaňme u rybářů skutečnosti. Jakou 
další práci máte na starosti? 

Musíme třeba dělat pravidelné roz-
bory vody. Samozřejmostí je pro nás 
přehled o tom, jaké druhy živočichů na-
jdeme v jednotlivých rybnících. Máme na 
starosti vlásečnicové toky, kde se vysky-
tují chránění živočichové. Na to navazuje 
hlídání škodné a další činnosti týkající 
se například ochrany životního prostředí 
nebo údržby zeleně. Rybníky neudržuje-

me pouze pro rybáře, ale i pro lidi, kteří 
kolem nich chodí na procházku. 

Jak je na tom čáslavský rybářský svaz 
s výchovou mladých rybářů?

V oddíle máme od roku 1997 kolem 
stovky dětí. Skupina Kapříci se schází kaž- 
dý týden a je rozdělena na začátečníky 
a pokročilé, které vede pan Petr Stieber. 
Začátečníci se učí úplné základy jako na-
vazování háčku, ale získávají i teoretické 
znalosti. Pokročilí poté jezdí na závody.  
S oběma oddíly absolvujeme výpravy po 

celé republice.

Kolik let musí být dítěti, aby se 
mohlo stát členem?

Požadujeme, aby umělo číst a psát, 
protože musí projít školením. Během ško-
lení mu poradíme, do čeho nakouknout, 
aby rybář mimo jiné věděl, jaké jsou pro-
hřešky proti rybářskému právu a jak se 
chovat u vody. Následuje jednoduchý test, 
který si můžete vyzkoušet i nanečisto na 
webových stránkách Českého rybářského 
svazu. Po úspěšném složení testu vysta-
víme osvědčení o způsobilosti a odbor 
životního prostředí vystaví rybářský lístek. 
Následně může být rybář členem rybářské 
organizace nebo fungovat jako volný ry-
bář. To samé platí i pro dospělé. 

Jaké jsou nejčastější prohřešky proti 
rybářskému právu?

Nejčastější závažné prohřešky se týka-
jí ochrany životního prostředí. Pokud jako 
rybářská stráž přijdu a uvidím okolo rybá-
ře nepořádek, který neuklidí, mohu mu se-
brat povolenku. Celkově nás bezohlednost 

lidí vůči životnímu prostředí velmi trápí. 
Mezi další závažné přestupky patří, když 
si ponecháte rybu, která je podmírová, je 
v hájení nebo si ji nezapíšete do sumáře 
úlovků. Často také rybáři nedodržují dobu  
lovu, která je daná zákonem.

Kolik stojí základní rybářská výbava? 
Liší se nějak cena výbavy pro děti a pro 
dospělé?

U dětí a dospělých je to stejné. Zá-
leží na náročnosti jednotlivců. Chytat 
můžete na výbavu za 3 000 Kč nebo za  
50 000 Kč a výše.

Jak vy osobně nakládáte s úlovky? 
Většinou je pouštím, protože se mi je 

nechce zabíjet.

O čem je podle vás chytání ryb?
Určitě je to zážitek. Posezení u vody 

mezi krásnou flórou a faunou člověku 
skvěle vyčistí hlavu. Rybáři se často říká 
tichý blázen, ale je to sport jako každý 
jiný. Sport, který je v naší republice velmi 
rozšířený a covidová doba tomu prospě-
la. Lidi chtějí být více v přírodě. Vezměte 
si, že jen ve Středočeském kraji je okolo 
100 000 registrovaných rybářů.

Máte nějaký rituál?
Jak jsem říkal, ryby většinou pouštím, 

ale první rybu v roce pustím vždycky. Jinak 
žádný nemám. I když, často se mi stává, 
že u vody usnu (smích).

Jaký je váš největší úlovek?
Co se týká váhy, tak mým největším 

úlovkem jsou kapři, jejichž hmotnost se 
pohybovala okolo 15 kg. Cennější jsou ale 
pro mě úlovky v našich vodách vzácné. Vel-
kým zážitkem z poslední doby pro mě bylo 
ulovení parmy na Sázavě. Dvacet let jsem 
tuto rybu neviděl živou. Dnes je ale pomalu 
problém chytit i pstruha nebo lipana. 

Chtěl byste něco dodat závěrem? 
Určitě bych chtěl popřát všem rybá-

řům hodně zdaru při lovení a pozvat mezi 
nás nové lidi, kteří budou mít zájem i o tu 
pracovní část rybařiny. Poděkovat bych 
chtěl těm nejvěrnějším, kteří rybařině vě-
nují většinu svého volného času. Není jich 
bohužel mnoho, ale jmenovitě musím zmí-
nit předsedu našeho svazu Ing. Martina 
Borovského, jednatele pana Jiřího Čejku  
a obrovský kus práce odvádí také pan 
Josef Jirek, který se prakticky sám stará  
o Podměstský rybník. Výbornou spolu-
práci máme nastavenou s městem. Za tu 
jsme také velmi rádi a děkujeme.

POVÍDÁNÍ O KRÁSÁCH I NESNÁZÍCH RYBÁŘSKÉHO POSLÁNÍ

„Rybáři se často říká tichý blázen.“
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IMOsobnosti Čáslavska

Heřman Janovský 19. 10. 2021 – 110 let od úmrtí

Eduard Kohout 25. 10. 2021 – 45 let od úmrtí

Zákonodárným orgánem Království českého byl po mnoho 
let takzvaný Český zemský sněm, a to prakticky až do vzniku 
samostatného Československa. O jeho významu proto netřeba 
pochybovat. Stejně jako o tom, že mezi jeho poslance patřily 
důležité osobnosti našich dějin. Jednou z nich byl na počátku 
20. století Heřman Janovský (* 1862), rodák z kladenské ves-
nice Trpoměchy a uznávaný právník. S Čáslaví jej pojí přede-
vším skutečnost, že mimo hlavního města vedl i zde advokátní 
kancelář. Po celý život kladl důraz na lidskou vzdělanost. Když 
byl ze zdravotních příčin nucen upustit nejprve od politických 
aktivit a posléze i ukončit advokátní praxi, odstěhoval se zpět 
na rodinný statek. Veškerý svůj majetek posmrtně odkázal na 
podporu školství.

Českobudějovický rodák Eduard Kohout (* 1889) bývá po-
važován za jednu z nejvýraznějších tváří českého herectví. 
Na divadelních prknech spolupracoval prakticky se všemi 
důležitými režiséry první republiky, od Jaroslava Kvapila po 
třeba Karla Huga Hilara. Ve filmu se nikdy tak úplně neprosa-
dil a musel se spokojit se spíše vedlejšími rolemi (Princezna 
se zlatou hvězdou, Proti všem), v Národním divadle ovšem 
exceloval ve hrách Shakespearových i v antických drama-
tech. Jeho úplné profesní začátky se přitom datují do doby, 
kdy jako ještě ani ne dospělý utekl nejprve do Plzně a násled-
ně ke kočovné divadelní společnosti v Čáslavi. Když později 
natrvalo zakotvil v hlavním městě, získal pro své elegantní 
vystupování přezdívku Kníže z Kampy.

Výzva pro pamětníky
Pokud víte o historicky zajímavých událostech,  

které se odehrály na Podměstském rybníce nebo v jeho  
bezprostředním okolí, podělte se s námi o ně třeba  

přes e-mailovou adresu noviny@meucaslav.cz.

 

 

 

Rodinné centrum KOPRETINA 
 

 
V měsíci říjnu nabízíme hlídání dětí v dopoledních hodinách, převody dětí do 
zájmových kroužků, kroužky a doučování v odpoledních hodinách. 
Kroužky, kurzy: 
úterý  13:30–15:00 Tvořivé ruce pro děti 1. stupně 
čtvrtek 9:00–12:00 Tvořivé ručky pro nejmenší 

13:00–14:30 Kouzlíme v kuchyni pro děti 1. stupně 
  14:00–15:00 FIE klub pro děti 3.–5. třída 
 
Podzim v kuchyni – 7. října od 9:00 
Vaříme z podzimních plodin, praktická ukázka s ochutnávkou. 
 
Tvořivá dílna v Klubu důchodců – 13. října, podzimní tvoření v rámci 
mezigenerační spolupráce 
 
Výlet do dýňového světa – 20. října  
 
DĚTSKÝ LESNÍ KLUB pro děti ve věku 2–6 let, každé pondělí až středa 

od 9:00 do 12:00 – intenzivní pobyt dětí v přírodě podporuje jejich duševní, 

citový i sociální vývoj 

 
Informace o aktivitách a službách Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní čísla: 
733 741 171, 327 323 327; www.kh.charita.cz. 
Těšíme se na vás! 
         Bc. Terezie Tichá, DiS. 
 

. 
 
 

Zdroj: Filmové studio Barrandov, 
zleva: Eduard Kohout, Josef Zíma
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MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV 
Husova 291, 286 01, Čáslav, T +420 327 312 207

PROGRAM
• SVATOPLUK CIVIŠ:  
SKRYTÁ KRÁSA HMOTY
 KDY: 14. 9. – 3. 10. 2021 
 KDE: výstavní síň,  
náměstí J. Žižky   z Trocnova
 Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h

• UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ  
AKADEMIE, SVĚTLÁ NAD SÁZA-
VOU: BIENÁLE 
výstava děl studentů výtvarných 
oborů 
KDY: 12.–31. 10. 2021,  
vernisáž 11. 10. v 17 h 
KDE: výstavní síň,  
náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h

• KLÍČE, ZÁMKY, PETLICE
KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021  
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17 h

• KRÁLOVSTVÍ PANENEK
expozice je doplněná o panenky 
Barbie
KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021  
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h                 

• ARCHEOLOGICKÉ  
HRÁTKY NA HRÁDKU
KDY: 2. 10. 2021, 10–13 h
KDE: Čáslavský Hrádek
 Akce se uskuteční v rámci  
Mezinárodního dne archeologie.  
Vstup zdarma.

• AUTORSKÉ ČTENÍ                      
 spisovatelky a moderátorky  
Šárky Rosové Váňové 
 KDY: 4. 10. 2021 od 17 h
KDE: 1. patro knihovny,  
Kostelní náměstí 197

• Dr. ALEŠ POSPÍŠIL:  
KUTNOHORSKÁ ARCHITEKTURA
z období první republiky
přednáška Muzejního a vlastivěd-
ného spolku „Včela Čáslavská“  
KDY: 19. 10. 2021 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
     
V případě nepříznivé epidemio-
logické situace najdete záznam 
přednášky  na YouTube kanále 
spolku.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte nás!

www.muzeumcaslav.cz,  
FB: @muzeumcaslav

Městské muzeum
     Knihovna

10
2021

BIE
NÁ

LE

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ AKADEMIE

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Městské muzeum a knihovna Čáslav vás zve 
na výstavu děl studentů výtvarných oborů 
Uměleckoprůmyslové akademie 
ve Světlé nad Sázavou 

BIENÁLE
12.–31. 10. 2021
Vernisáž 11. 10. 2021 v 17 h
Výstavní síň, 
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 
Čáslav otevřeno: út–ne 10–12 h, 14–17 h

3. 10. 2021 od 17 hodin
Evangelický kostel Čáslav

1.–2. 10. 2021  
KLUB INSPIRACE – KVĚTINÁČ 
PTÁK VOKLOBÁK 2
pro děti od 15 let a dospělé
pátek od 17:00 hodin – I. část
sobota od 9:00 hodin – II. část
účastnický poplatek 380 Kč

2.–3. 10. 2021  
DÍVČÍ POHÁDKOVÁ NOC
pro holčičky od 1. tříd
sobota od 14:00 hodin; neděle do 
10:00 hodin
účastnický poplatek 250 Kč

9. 10. 2021 JÓGA PRO DĚTI
pro děti ve věku 6–11 let
od 9:30 hodin do 11:00 hodin
účastnický poplatek 80 Kč

15. 10. 2021  
KERAMICKÉ ODPOLEDNE – JEŽEK
pro děti od 2. tříd
od 14:00 hodin do 16:00 hodin
účastnický poplatek 100 Kč

17. 10. 2021  
TEČKOVÁNÍ–MANDALY
pro děti od 10 let a dospělé
od 14:00 hodin do 17:00 hodin
účastnický poplatek 200 Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27. 10. 2021 VÝLET–DÝŇOVÝ SVĚT
pro děti od 1. třídy
od 8:00 hodin do 15:00 hodin
účastnický poplatek 110 Kč

27.–28. 10. 2021 
HALLOWEENSKÁ NOC
pro děti od 1. tříd
středa od 8:00 hodin; čtvrtek do 
10:00 hodin
účastnický poplatek 300 Kč

29. 10. 2021 TVOŘIVÝ DEN 
pro děti od 1. tříd
od 8:00 hodin do 13:00 hodin 
účastnický poplatek 200 Kč

Na všechny příležitostné akce  
se můžete přihlásit přes náš nový 
online systém. Návod, jak si založit 
uživatelský účet a následný postup 
přihlášení naleznete na našich 
webových stránkách  
www.ddmcaslav.cz
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PÁ 1. 10. | 15:30
SVĚTÁCI | SENIOR BIO
Komedie | Mezinárodní 
den seniorů, vstup zdarma
PÁ 1. 10. | 20:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT |Akční 
FILMOVÝ MARATON 

JAMESE BONDA
SO 2. 10. | 16:00–24:00 
16:00 SKYFALL 
18:15 SPECTRE   
21:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT

TÝDEN S KARLEM 
GOTTEM 

ST 6. 10. | 15:30 
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
muzikál  
ST 6. 10. | 20:00 
KAREL SVOBODA: 
ŠŤASTNÁ LÉTA 
dokument 
ČT 7. 10. | 20:00 
KAREL | životopisný  

PÁ 8. 10. | 20:00 
KAREL | životopisný  
SO 9. 10. | 17:30 
KDYŽ DRAKA BOLÍ 
HLAVA | pohádka  
SO 9. 10. | 20:00  
KAREL | životopisný 
ST 13. 10. | 20:00 
KAŽDÁ MINUTA  
ŽIVOTA  | dokument  
ČT 14. 10. | 20:00 
NEZNÁMÝ 
drama  
PÁ 15. 10. | 20:00 
MINUTA VĚČNOSTI 
drama  
SO 16. 10. | 17:30 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
animovaný  
SO 17. 10. | 20:00 
DENÍČEK MODERNÍHO 
FOTRA 
komedie 

ST 20. 10. | 20:00 
STINGL – MALÝ VELKÝ 
OKIMA | dokument 
ČT 21. 10. | 20:00 
REMINISCENCE 
thriller  
pá 22. 10. | 20:00 
ZÁTOPEK  | životopisný  
SO 23. 10. | 17:30 
KRÁLÍČEK PETR  
BERE DO ZAJEČÍCH 
rodinný 
SO 23. 10. | 20:00 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
akční | fantasy 
ST 27. 10. | 20:00 
MOJE SLUNCE MAD  
animovaný | drama 
ČT 28. 10. | 20:00 
DUNA  | sci-fi  
PÁ 29. 10. | 20:00 
KURZ MANŽELSKÉ 
TOUHY | komedie  

SO 30. 10. | 17:30 
ADDAMSOVA RODINA 2 
animovaný  
SO 30. 10. | 20:00 
HALLOWEEN ZABÍJÍ 
horor | thriller

Změna v programu 
vyhrazena. Kompletní 

program na  
www.kinocaslav.cz.

řRíjenˇ
PROGRAM

    kino
 Miloše Formana

Vedení kina myslí na děti i seniory 
Kino Miloše Formana si pro diváky připravilo hned několik novi-
nek a minimálně zatím to vypadá, že šlo o krok správným smě-
rem. 

Než se dostaneme k úpravám programu jako takového, je 
dobré zmínit, že hosté si nově mohou před promítáním zakou-
pit něco dobrého a vzít si to s sebou do sálu. Ačkoli jednatelka 
kina Lada Bartošová přiznává, že sama není velkým příznivcem 
šustění v sále a klasického chroupání popcornu, k dnešní kultuře 
sledování filmů to do určité míry patří. A hned první zářijový tý-
den ukázal, že diváci na takovou nabídku slyší. Bistro zatím nejvíc 
ocenily děti a mladší ročníky – po oblíbené animované Tlapkové 
patrole jej dokonce dokázaly vyprodat. Dospělí návštěvníci si mo-
hou udělat radost třeba i dobrým vínem.  

A které změny zasáhly program kina? „Úpravy to nejsou nijak 
radikální, v podstatě jsme jen vyšli vstříc poptávce našich diváků. 
Kino promítá pravidelně od středy do soboty. Rádi bychom, aby 
se lidem dostalo do povědomí, že ve středu dáváme dokumenty 
a náročnější filmy, v sobotu odpoledne pohádky pro děti, čtvrtky 
jsou dny premiérových filmů a pátky a soboty večer hrajeme re-
prízy novinek, horory, romantické filmy i komedie,“ řekla k tomu 
Bartošová. Konkrétně sobotní snímky pro nejmenší diváky budou 
na četné žádosti jejich rodičů nově promítány o hodinu později,  
a sice až v 17:30. 

Alternativa nejen pro dříve narozené 

Vedení kina přitom nezapomíná ani na seniory nebo lidi, kteří 
se třeba i z obav o své zdraví nechtějí těsnat v přeplněném sále 
a vracet se domů pozdě večer. Právě jim je primárně věnován 
nový programový blok Senior Bio, naplánovaný vždy na první 
středu v měsíci v odpoledních hodinách a za zvýhodněné vstup-

né. V tomto případě nepůjde ani tak o horké novinky, ale spíše 
o snímky svým způsobem prověřené (namátkou klasický český 
muzikál Kdyby tisíc klarinetů, špionážní Kód Enigmy nebo roman-
tická Naděje). Přijít každopádně může kdokoli. 

Přesně taková je ostatně vize jednatelky kina – aby si na své 
přišly všechny věkové kategorie diváků i fanoušci různých žánrů. 
„Je nám jasné, že na artové a dokumentární středy nebude kino 
nejspíš nikdy vyprodané, ale věříme, že si své diváky najdou. I do-
kumentární film může zaujmout širokou veřejnost, v říjnu se di-
váci mohou těšit třeba na dokument o asi nejslavnějším českém 
hudebním skladateli Karel Svoboda: Šťastná léta nebo na filmový 
portrét věhlasného českého etnografa Stingl – Malý velký Okima,“ 
vysvětlila Bartošová. 

Do sálu v bondovském obleku? 

Snad žádný jiný film nečelil kvůli pandemii tolika posunům své 
premiéry jako nové dobrodružství Jamese Bonda nazvané Není 
čas zemřít. V Čáslavi se rozhodli dojem opravdové události stří-
brného plátna umocnit maratonem plným bondovek s Danielem 
Craigem v hlavní roli. O první říjnové sobotě tudíž mají fanoušci 
šanci absolvovat osmihodinové pásmo, prakticky nonstop, pou-
ze s několikaminutovou přestávkou mezi jednotlivými snímky. Ve 
hře je i tematické občerstvení („Protřepat, nemíchat“). „A kdyby 
diváci přišli i v bondovských kvádrech, to by byla pecka,“ naznači-
la Lada Bartošová. 

Ta je nejen jednatelkou kina, ale i Dusíkova divadla. V tom ak-
tuálně probíhá rekonstrukce, a tak jsme se jí na závěr zeptali, zda 
všechno běží, jak má. „Tak jako při každé rekonstrukci historické-
ho domu, i tady samozřejmě nastaly neočekávané situace. Mo-
mentálně by většina diváků divadlo asi vůbec nepoznala. Přesto 
jde všechno dobře a věříme, že jakmile se práce překlopí do své 
druhé poloviny, všechno začne vypadat optimističtěji,“ dodala.

IM
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Sbor ČCE Čáslav 
Vás srdečně zve na setkání 

KAVÁRNIČKA 

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci 

od 9–11 hodin 
v kavárně Diakonie Čáslav 

(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem) 

Čtvrtek 14. října 2021  9–11 hodin 
Host: Mgr. Jana Andrejsková 

Téma: Osudy Bohumila Böhma, profesora gymnázia Čáslav a náčelníka 
čáslavského sokola  

Čtvrtek 11. listopadu 2021 9–11 hodin  
Rozhovor s novým správcem katolické farnosti v Čáslavi 

Mgr. Dmytro Romanovským 

Čtvrtek 16. prosince 2021  9–11 hodin  
ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA S PUNČEM a zpíváním koled 

Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) evangelického sboru 
v Čáslavi, klientů sociálně-terapeutické dílny střediska Diakonie v Čáslavi a široké veřejnosti. 

Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, společně vzpomínáme, 
zveme si zajímavé hosty, zpíváme. 

A ZVEME VÁS MEZI NÁS! 

ČCE Čáslav

Výstava na stromech je celorepublikový 
výstavový happening na podporu důstojné 
práce. Akce se koná každý rok v říjnu bě-
hem Týdne důstojné práce. Jednotlivé vý-
stavy se tak každý rok dostanou do parků 
a náměstí stovky míst republiky. Letos se 
v týdnu od 2. do 9. října 2021 koná sedmý 
ročník zaměřený na podmínky pěstování 
bavlny. 

V posledních třech letech jsme se  
i v Čáslavi připojovali k tomuto happeningu 
a výstavu bylo možné díky Dobročinnému 
spolku Marta zhlédnout vždy v horní části 
čáslavského náměstí na stromech. Letos 
chystáme novinku! Plakátovou výstavu 
s názvem „Život v bavlně“ bude možné 
zhlédnout v areálu evangelického koste-
la u nově rekonstruované bašty, která se 
stala Památkou roku 2020. Slavnostní 

otevření se bude konat v neděli 3. října od 
11 hodin u bašty za evangelickým kos-
telem, bude připraveno také fairtradové 
pohoštění. V týdnu se můžete na výstavu 
přijít podívat a u toho popít fairtradovou 
kávu, čaj či víno od pondělí 4. 1 0. do pátku  
8. 10. vždy od 15 do 18 hodin. Ve středu  
6. 10. bude od 17 hodin připraven doprovod-
ný program – přehlídka dokumentárních 
filmů souvisejících s nelehkým životem a 
prací v třetích zemí, při promítání budete 
moci ochutnat fairtradové pochutiny. 

Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní 
suroviny. Pěstuje se v subtropickém pás-
mu v 80 zemích světa, nejvýznamnějšími 
producenty jsou Indie, Čína a Spojené státy 
americké. Většina bavlny pochází od drob-
ných pěstitelů, jako je Katha Mahananda z 
indického družstva Pratima Organic Grower 

Group (na snímku). Způsob pěstování bavl-
ny i celý svět oblékání a módy potřebuje 
změnu. Stojí totiž na drancování přírody a 
zneužívání pěstitelů bavlny i zaměstnanců 
textilních továren. Prostřednictvím fotogra-
fií od lidí napojených na Fairtrade můžete 
nahlédnout do života pěstitelů bavlny a spo-
lečně s námi se zamyslet nad možnostmi 
udržitelnější produkce. Bez plýtvání vodou, 
bez genetické modifikace bavlníků, s mini-
mem pesticidů, bez dětské práce, s lepšími 
výkupními cenami a šetrnějším přístupem  
k životnímu prostředí. 

Dobročinný spolek Marta a evangelic-
ký sbor v Čáslavi dlouhodobě upozorňují 
na témata spojená s fairtradem a pořá-
dají různé akce právě na podporu faitradu  
a malých pěstitelů. Zveme vás na výstavu i 
k přemýšlení!

ŽIVOT V BAVLNĚ (NEJEN) V ČÁSLAVI 

KURZ
ABECEDA KŘESŤANSKÉ VÍRY 

aneb vs�echno� co jste chte� li ve�de� t o kr�es�anstv�� a ba� li jste se zeptat 
nebo jste se neme� li� koho se zeptat… 

�rostor pro rozhovor� ota� zk�� sd��len��� vzde� la�n��. 

Cyklus šesti setkání o víře a křesťanství pro veřejnost nebo pro 
ty, kdo si chtějí připomenout hlavní součásti křesťanské víry.       

Pro zájemce o křest v našem evangelickém sboru je kurz 
součástí přípravy na křest.       

A jedno setkání v Adventu navíc… 
7 SETKÁNÍ 

1. Víra (6. 10. 2021)
2. Bible (13. 10. 2021)

3. Jez� ��s�  Kristus (20. 10. 2021)
4. C��rkev a ru� zne�  c��rkve (3. 11. 2021)
5. Kr�est a Vec�er�e �a�ne�  (10. 11. 2021)

6. B��t kr�es�anem v roce 2021 (2�. 11. 2021)
7. Co se neves� lo… (1. 12. 2021)

Ve středu v 18–19 hodin
V��ce informac�� a pr�ihla� s�k� na tel. ��� 216 �0� 

nebo emailem caslav@evangnet.cz 

Kurz� por�a�daj�� kr�es�ane�  z evangelicke�  c��rkve v C�a� slavi 

http://caslav.evangnet.cz/ 

https://www.facebook.com/CCECaslav/ 

Místo konání: Bas�ta za evangelick��m kostelem� Jana 

Karafia� ta 1��� C�a� slav nebo online podle aktua� ln�� situace. 
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Slavnostní zakončení výstavy NOVA FORMA 2 o víkendu 3.–5. září 2021 přivedlo do Čá-
slavi vzácné hosty: Lenku Lagronovou, Olinu Stehlíkovou, Marii Ladrovou, Petra Nikla, 
Martina Reinera, pozorné i aktivní diváky, účastníky workshopů. Děkujeme všem pod-
porovatelům, dobrovolnicím a účinkujícím, Zdence Švadlenkové za kurátorování výsta-
vy, umělcům za jejich instalace a Klubu Gumárna za pohostinnost.
Děkujeme penzionu a restauraci Česká koruna za vstřícnost při ubytování hostů.

3 DNY V GUMÁRNĚ nastavily laťku hodně vysoko 
akm

NOVA FORMA V GUMÁRNĚ 

program na říjen 2021
Sympozium k výstavě mycelium/NOVA FORMA 2 

se uskuteční ve dnech 1. až 3. října 2021 v prostoru 
Gumárny.

Máme radost, že se výstavy v industriálním pro-
storu Gumárny stávají tradicí a že byly hojně navští-
veny i čáslavskou středoškolskou mládeží. Tentokrát 
nabízíme všem zájemcům přednášky z oborů, které 
jsou zajímavé, běžně nedostupné a týkají se součas-
ných pohledů na svět a jeho vnímání. Formou přístup-
nou široké veřejnosti budou přednášet psychiatr, his-
torička umění, kulturoložka, fyzik a terapeutka. 
Přednáškový cyklus je veřejnosti volně přístupný.

Program přednášek:

1. 10. pátek
16:00–16:20 básník Milan Ohnisko čte úryvky z knihy 
Vědomí a realita – rozhovor Daniely Drtinové s prof. 
Jiřím Horáčkem 
17:00–18:30 Přednáška a beseda MUDr. Filip Tylš – 
Expedice za hranice vědomí 
20:00 – Přednáška Mystika (v) umění / Tajemství (v) 
umění – MgA. Zdenka Švadlenková

2. 10. sobota
14:00–15:30 
Přednáška a beseda 
Mgr. et Mgr. Kamila Němečková PhD. – 
Nenáboženská spiritualita
17:00–18:30 Přednáška Dr. Jiří Vyskočil – 
Jak fyzik-teoretik vidí svět 

3. 10. neděle
14:00 
Přednáška ak. mal. Kamila Ženatá – O snech 

Přednáška MUDr. Peter Pöthe,  
dětský psychiatr
20. října 2021 v Klubu Gumárna od 18:30

MUDr. Peter Pöthe je dětský psychiatr a psycho-
terapeut. Zabývá se psychosomatikou, poskytuje te-
rapeutické konzultace rodičům a psychoterapii dětem 
a dospívajícím. 

Mimo diagnostické a terapeutické práce s dětmi, 
dospívajícími a jejich rodinami přednáší na zahranič-
ních i domácích konferencích, vyučuje studenty medi-
cíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se 
výzkumné a publikační činnosti a podílí se na tvorbě 
zákonů na ochranu dětí. Dětství je z pohledu mnoha 
psychoterapeutických směrů základem formová-
ní osobnosti a našich vztahů v dospělosti. Způsob  
a forma, jakou se smyslové a emoční prožitky zapisují 
do paměti, však zůstává pro mnohé záhadou a tajem-
stvím. Dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe 
pomocí konkrétních příkladů a výsledků vědeckého 
zkoumání osvětluje cestu od zažitého vjemu přes vzpo-
mínku až po její uplatnění v běžném životě a vztazích.

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

Na foto zleva: Martin Reiner, Lenka Lagronová a Petr Nikl
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Pivo, nebo víno?

Klidně i gin. Závislá jsem na zeleném 
čaji.

Matematika, nebo dějepis?

Po sedmi gymnaziálních letech s Lá-
ďou Šachem? Matematika. Sice už nedám 
dohromady skoro ani Pythagorovu větu,  
a to jsem díky panu profesorovi úspěšně 
absolvovala i tři semestry matematiky na 
vysoké škole, ale matematické myšlení 
je pro mě úleva. Po veškeré práci s lidmi 
(včetně sebe) ráda zaměstnám hlavu ex-
celovou tabulkou nebo otázkou, kde se 
potká osobák vyjíždějící z Prahy rychlostí 
x s rychlíkem z Havlíčkova Brodu jedoucím 
rychlostí 1,5krát vyšší.

Hory, nebo moře?

Nadhled hor a objetí klidného moře. Ne-
vyberu si. Vrátila bych se na divoké útesy 
nad mořem jižního Švédska, tam bylo obojí.

Kočka, nebo pes?

S kočkou se špatně běhá po Vodran-
tech. 

Kniha, nebo film?

Kéž bych se v poslední době dostala 
k čemukoli z toho! Takže nejspíš: audio- 
kniha Fredrika Backmana Tady byla Britt-
-Marie v podání Valérie Zawadské pořád 
dokola. 

Slané, nebo sladké?

Řízek slaný, buchty sladké.

Pop, nebo rock?

Cokoli, co mi rozbuší srdce nebo způso-
bí mrazení po těle.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Divadlo! A nejlíp kombinace hlediště  
a jeviště. V Dusíkově divadle jsem před 
dvěma lety při premiéře Malé princezny 
pochopila, pro co si herci na jeviště chodí. 
A chci si to s naším ochotnickým spolkem 
ATAKDÁL zopakovat. 

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?

Na koloběžce.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Nejradši na jaře a na podzim, ale jinak 
klidně celý rok, pokud z ní taky můžu někdy 
odjet, odpočinout si a získat trošku nadhled.

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDALA: Klára Fidlerová
Čáslavský zpovědník 

NOVINKY  
V KNIHOVNĚ
Marie Hrubá

IM

Rubrika, v níž pokládáme totožné otázky 
různým osobnostem Čáslavska, získává no-
vou podobu. Byť se jednotlivé dotazy mohou 
zdát na první pohled přespříliš jednoduché, 
svůj účel představit dotyčného/dotyčnou  
z takříkajíc lidštějšího pohledu plní. Nevá-
hejte nám případně dát vědět, jak se vám 
nový soubor dotazů líbí, případně na co 
dalšího bychom se mohli ptát. Třetí respon-
dentkou se stala hlavní organizátorka čás-
lavských Dvorků Klára Fidlerová.

• Víte, že…?

• má knihovna ve čtvrtek otevřeno již od 8:30? 
• každou první sobotu v měsíci půjčujeme  

od 9:00 do 11:00 v oddělení pro dospělé?
• ve studovně nabízíme nové služby pro veřej-

nost? – kopírování a tisk (černobílý i barev-
ný), skenování, laminování do velikosti A4, 
kroužková vazba

• v našem online katalogu (https://online.
knihovnacaslav.cz/) kromě knih a CD najdete 
i zpracované články z Čáslavských novin? 
Studenti to mohou využít k různým pracím. 
Všechna čísla ČN od roku 1991 jsou k nahléd-
nutí (popř. okopírování) ve studovně.

• děti do šesti let mají půjčování ZDARMA?  
Ovšem musejí mít svoji vlastní průkazku.

• knihu, kterou požadujete a my ji nemáme ve 
fondu, vám můžeme zapůjčit z jiné knihovny?

• můžeme pro registrované čtenáře objednat  
i kopii článku či odborné statě z dříve vyda-
ných periodik a dokumentů?

• již šest let dáváme druhou šanci starším kni-
hám v knihovničkách na nádraží a v nemocnici?

• od září 2021 platí čtenáři registraci na rok? 
(pololetní poplatek zrušen)

• služba „Odložení z poličky“ je stále více 
využívaná? V klidu domova si objednejte knihy 
přes náš online katalog podle návodu, my 
vám je připravíme a vy si je v knihovně u pultu 
pouze vyzvednete. Šetřete svůj čas a chraňte 
své zdraví!

PO 4. 10. OD 17:00
Autorské čtení
spisovatelky Šárky Rosové Váňové
ST 6. 10. Odpoledne s karaoke
ČT 7. 10. Odpoledne s Albi tužkou
PÁ 8. 10. Odpoledne s Logice

CELOSTÁTNÍ AKCE
na podporu knih, knihoven a čtenářství, 
kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků (SKIP) již 
od roku 1977.

REGISTRACE ZDARMA (1 rok)
pro nově přihlášené čtenáře, 
kteří se zaregistrují v průběhu týdne.

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
Promíjení upomínek dlužníkům 
za opožděné vrácení knih.

BURZA KNIH A ČASOPISŮ
ve vestibulu knihovny

KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ LEKCE
pro žáky ZŠ a studenty SŠ

VÝSTAVA „KNIHOŽROUTI“ 
ilustrace Báry Buchalové z knih 
Kláry Smolíkové

TÝDEN KNIHOVEN 4.–8. října 2021

zakoupeno nových
 k

ni
hSRPEN

137
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VELKÁ NOVINKA PRO MALÉ ČTENÁŘE 
Rozvojové karty Logico
Skládají se z rámečku a různých souborů po 
16 kartách.

Logico Primo – určeno 
dětem od 3 do 6 let, vhod-
né pro individuální i skupi-
novou práci. Dítě při hře 
procvičuje jemnou moto-
riku, prostorové vnímání, 
zlepšuje koncentraci, po-
zornost a trpělivost.

Logico Piccolo – určeno dětem od 5 do 
přibližně 11 let. Jedná se o zábavnou for-
mu učení v rámci reedukace. Tento učební 
systém je vhodný pro děti se specifickými 
poruchami učení, zejména pro dyslektiky, 
dyskalkuliky, pro děti hyperaktivní nebo  
s logopedickými vadami. Dítě při hře rozvíjí 

zrakové vnímání, procviču-
je prostorovou orientaci, 
logické myšlení, vědomosti  
a představivost.

Kromě rámečků si také mů-
žete vypůjčit tyto soubory: 
Čísla a počty, Ve školce, 
Barvy a tvary, Vzájemnosti 
a odlišnosti, Piktogramy a symboly, Počí-
t á n í a porovnávání, Zbystři zrak 

a soustřeď se!, Vnímej a 
povídej, Slovolov, Tvary – 
vzory – množství a další.

Pro nejmenší nabízíme 
nová zajímavá leporela  
s mnoha detaily na ob-

rázcích – Velké knížky pro malé vy-
pravěče: Můj den, Dinosauři, Zvířata, Hasiči, 
Farma, Letiště, Stavba, Vlaky a Porsche.

Dospělí čtenáři se mohou v knize Sedm zá-
konů egyptologa Miroslava Bárty seznámit 
s příběhy minulých civilizací a se zákonitost-

mi doprovázejícími cykličnost vývoje každé 
civilizace: růst – kolaps – regenerace, což 
platí i pro současnou globální civilizaci.

Maminkám malých 
dětí nabízíme dvě 
nové naučné knihy:

Z beletrie pro dospělé 
vybíráme:
Pasažér 23 – psycho-
thriller, který vás nenechá 
vydechnout. Z paluby za- 
oceánských výletních parní-
ků mizí beze stopy pasažéři  
i členové posádky…

Babička české spisovatel-
ky Ireny Obermannové je 
knížkou pro ženy o stárnutí, 
mládnutí a sexu.

Dneska žijeme – strhují-
cí příběh židovské dívky  
a německého vojáka

SUDOKU PRO ZÁBAVU Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe všichni 
a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. Celosvětově 
ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti 
není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit v říjnu? 

1. října Mezinárodní den kávy 
Espresso, macchiato, cappuccino 
nebo třeba alkoholem říznuté cor- 
retto. Druhů kávy si už i v českých 
podnicích mohou zájemci objednat 
úctyhodné množství. Ale i lidé, kteří 
jsou stále věrní klasickému „turkovi“, 
mají v tento den o důvod navíc, proč si 
jej pořádně vychutnat. 

10. října Světový den proti trestu smrti 
Den s výmluvným názvem byl poprvé 
zorganizován v roce 2003. Letos se 
ještě více než dřív zaměřuje na ženy-
-trestankyně. Loni jich v popravčí ko-
moře dodýchalo šestnáct – v Egyptě, 
Ománu, Íránu a Saúdské Arábii. Celko-
vý počet popravených činil celosvěto-
vě 483 osob. 

18. října Den bez vousů 
Hladká tvář – krásná tvář. Tímto hes-
lem se řídí nadšenci, kteří 18. říjen vě-
nují těm zástupcům drsného pohlaví, 
pro něž je ranní holení stejnou samo-
zřejmostí jako čištění zubů. Zhruba 
stejný počet chlapů nad tím bezradně 
kroutí bradkou, knírem nebo rovnou 
plnovousem. 

20. října Mezinárodní den kuchařů 
Máte chuť zajít si na oběd nebo večeři 
do nějaké vyhlášené restaurace, ale 
neustále její návštěvu odkládáte? Prá-
vě tento den je ideální příležitostí, kdy 
se k tomu odhodlat. Kuchaři z celého 
světa slaví svůj svátek a vy toho může-
te využít k netradičnímu kulinářskému 
zážitku. 

22. října Den klávesy Caps Lock 
Řada lidí si myslí, že když e-mail nebo 
internetový komentář napíšou nějak 
TAKTO, dodají jim na DŮRAZU. Ve 
skutečnosti tím spíš dosáhnou opaku. 
Svátek klávesy, která k přepínání mezi 
velkými a malými písmeny slouží, už 
se tomuto neduhu vysmívá přes dva-
cet let. 

27. října Den černých koček 
Aniž někomu právě přeběhla přes ces-
tu, stále existuje pověra, podle níž nosí 
černé kočky smůlu. Statistiky doklá-
dají, že se to odráží i na zájmu lidí, kteří 
chtějí dát domov kočce z útulku – volí 
raději ty světlejší. Den černých koček 
na tuto nespravedlnost upozorňuje od 
roku 2011.  

IM
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and
every 9 by 9 box contains the numbers 1 to 9.

8 5 1 7
7 6 8
4 9 6 7
6 9

4 8
5 4 2 6 9 1 3

6 4 3
7 3

4 5 8

1 7 6
9

7 1 6 9 3
7 1 8

2 9 5
1 4 6 2

3 9 7
5 3 9 7
7 8 5
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Dne 25. 9. 2021 uplynulo 10 let  
od chvíle, kdy beze slůvka  

rozloučení odešla naše dcera,  
 

paní 

Ilona Trojková

Stále vzpomínají rodiče,  
děti a sestry s rodinami.

Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění  
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní...  
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

• Dne 20. 10. 2021 uplynou 2 roky,  
kdy nás navždy opustila 

paní

Anna Milinková

S láskou stále vzpomínají 
manžel Jiří, dcera Monika 

a syn Jiří s rodinami.

Kdo tě znal, v dobrém vzpomíná,  
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

 Jaroslava Vachoušková

by dne 8. 10. 2021 oslavila  
80. narozeniny a dne 15. 10. 2021 

uplyne rok od jejího úmrtí.

Stále vzpomínají  
dcery s rodinami a manžel.

Dne 25. října uplynou 3 roky  
od úmrtí našeho milovaného  

manžela, tatínka, dědečka  
a pradědečka, 

pana 

Jaroslava Julíčka 

Vzpomíná celá rodina.

Dne 19. 10. 2021 uplynou 3 roky 
od chvíle, kdy nás opustila  

naše milovaná

 

Ivanka Kommová 

S láskou a bolestí v srdci 
nikdy nezapomeneme. 

Dne 23. října 2021 uplyne 13 let  
od chvíle, kdy nás opustila naše 
maminka, babička, prababička, 

paní 

Marie Lehká 
z Čáslavi

S láskou a úctou stále vzpomínají: 
dcera Alena s rodinou  

a syn Jan s rodinou, vnučky.

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

opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček, pradědeček,  

 
pan

František Ducheček 

Stále vzpomínají synové  
Ivo a František s rodinami.

Dne 15. 10. 2021 uplyne 1 rok 
ode dne, kdy nás navždy opustil 

milovaný tatínek a dědeček, 

pan

Ing. Jaroslav Mareš
S láskou vzpomínají syn  

a dcera s rodinami.

Dne 7. 10. 2021 uplyne 

28 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan

 Karel Zajíc
a 

23. 10. 2021 uplyne  

1 rok od chvíle,  

kdy odešla i paní

Eva Zajícová

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dcera Eva a Iveta s rodinami.
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• Dne 2. října 2021 vzpomeneme  
9. výročí ode dne,  

kdy nás navždy opustil 
 

pan

Josef Tvrdík 

ze Souňova

Stále vzpomínají Jolana s rodinou 
a sestra Jarka s rodinou.

Čas rychle utíká, bolest a vzpomínka zůstávají.

Dne 11. října 2021 uplyne 6 let 
plných bolesti od chvíle, kdy nás 

opustil náš milovaný tatínek, děde-
ček a pradědeček, 

pan 

Miloslav KOPŘIVA 
S láskou a bolestí v srdci  
stále vzpomínají dcera  
Ála a Jára s rodinami.

 
Omluva 

Redakce ČN se omlouvá celé rodině pana Duchečka 
za chybně uvedené jméno ve vzpomínce na pana 
Františka Duchečka a uvádíme ji ve správném znění  
v tomto čísle ČN.  

1911 (110 let)

František Pavlíček
*8. 10. 1911      † 21. 6. 1989 
rodák ze Žlebů, zam. ČSD  

a včelař v Bílém Podolí

Prosím, vzpomeňte se mnou,
dcera Květoslava 

|Srpen 2021|

†

51 (Čáslav 9)

15

19 (Čáslav 8)

Děkujeme tatínku za to, čím jsi pro nás v životě byl, děkujeme 
za každý den, kdy jsi pro nás žil. Jen na chviličku Tě obejmout 

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

INFORMAČNÍ CENTRUM ČÁSLAV
přijímá objednávky komerční inzerce 

i společenské rubriky
(vzpomínky, gratulace a poděkování)

POSKYTUJETE SLUŽBY, MÁTE FIRMU 
V ČÁSLAVI ČI OKOLÍ? 

CHCETE O SOBĚ DÁT VĚDĚT?  
VYUŽIJTE MOŽNOSTI INZERCE U NÁS

327 300 265
info@meucaslav.cz

PODĚLTE SE O RADOSTNÉ I SMUTNÉ 
UDÁLOSTI VE SPOLEČENSKÉ RUBRICE

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

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR
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Železářství „ u Dobiáše”

Nabízíme:

zahrádkářské potřeby

ploty, pletiva

ochranné pomůcky

domácí potřeby

potřeby pro řemeslníky i kutily

Husova 319, Čáslav tel.: 703 348 092

Provozní doba Po  -  Pá  8 -18  hod .  a dle objednaných klientů
Golden salon, Tyršova ulice, Čáslav - naproti vlakovému nádraží

masazecaslav@email.cz                                 www.masazecaslav.cz

MASÁŽE
SPORTOVNÍ • REKONDIČNÍ • RELAXAČNÍ
lávové kameny, masáže  hlavy, chiromasáže obličeje 

a manipulace, lymfatické  masáže

777 679 398

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující �rmy z Čáslavi. Bene�ty: stravenky v hodnotě 131 Kč, 

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

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

www.topolwater.com 

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

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
+ Montér technologií čističek

Požadavky: technické myšlení, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost samostatné práce. Čistý 

příjem po zapracování: .27 000 - 31 500 Kč
   

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

dokumentaci, schopnost samostatné práce.
   

+ Vedoucí provozování
    Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, orientace v 

technické dokumentaci, schopnost nastudovat 
odpovídající legislativu, pečlivost, schopnost 

organizace a administrativní činnosti.

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

programech, znalost technického kreslení, schopnost 
samostatné práce, základní znalost Aj/Rj.

   

+ Projektant technické dokumentace
    Požadavky:  SŠ technického směru, základní znalost 

práce v CAD programech,  znalost technického 
kreslení.

+ Elektromontér
Požadavky: Vzdělání v elektrooboru, vyhláška č.50/1978 

Sb.; §5, řidičské oprávnění sk. B, technické myšlení.
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

PRODEJ A MONTÁŽ

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA

ROZVODY VODY, KANALIZACE

OHŘEV VODY

VYBAVENÍ KOUPELEN

ČERPADLA A VODÁRNY

OPRAVY A MONTÁŽE

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)
 MULČOVACÍ 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

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
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30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč 

100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

Ověřujte na 
www.nordictelecom.cz

SLEVASLEVA
NAPOŘÁDNAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

Překvapivá volnost

60
Mb/s

495 Kč

395 Kč
měsíčně

Akce platí do 31. 10. 2021.

hledá nové kolegy 
do kanceláří, laboratoří, 

údržby a výroby

Zenit, úspěšná čáslavská 
rodinná firma 

Kontakty: 
tel: 327 304 320, 731 542 026   

info@zenit-caslav.cz  
www.zenit-caslav.cz/kariera

eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
tel: 725 806 794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

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.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

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

  Telly
 sport online

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Financujte CHYTŘE se

Společnost MEDAEX - PLAST - international s.r.o. vypisuje
výběrové řízení na pozici:

seřizovač a programátor CNC soustruhů

Neváhejte se nám ozvat 
na tel. číslo: +420 777 003 830, e-mail: olga@medaexplast.cz

Náplň práce
S tvorba a úprava programů,

seřizování 3 CNC soustruhů
S zpracování kusových, malo

i středně sériových zakázek
S samostatná práce dle technické

dokumentace
S práce s CAD/CAM systémem
S práce s technickými měřidly

Požadujeme
S zkušenost s obráběním

i programováním, 
S případně vyučení v strojním

oboru (seřizovač CNC, obráběč,
nástrojář)

S znalost čtení výkresové
dokumentace

S pečlivost, poctivost
a odpovědnost

S technické myšlení
a samostatnost

Výhodou bude, 
pokud budete umět
S zkušenost s CNC soustruhy

s řídicím systémem FANUC
S zkušenost s obráběním plastů

Nabízíme
S pracovní poměr na dobu

neurčitou, na plný nebo
zkrácený úvazek 

S příjemné pracovní
prostředí, práce není
jednotvárná nebo pásová
výroba, přemýšlet se vyplácí

S možnost profesního růstu
dle Vašich schopností
a zájmu

S osobní přístup ke každému
umožněný prostředím
rodinné firmy 

S umíme finančně ocenit
perfektní práci (osobní
jednání) a vážíme se našich
zaměstnanců

S možnost školení ve
Švýcarsku

S možnost poskytnutí
zvýhodněného ubytování
v ubytovacím zařízení
v areálu firmy (byt 1+kk,
2+kk)

Nově otevřeno
IVETA BARBER

Vyškov, Sochorova 399/3
Tel.: 606 878 425

PRODEJ
TOVAČOVSKÝCH RYB

Datum:
8. 10. 2021 (pátek)

Čas: od 8.00 do 12.00 hodin
Kde: ve dvoře na Dukelské 8

(City Centrum)

Prodáváme:
kapr, pstruh, 
amur,
tolstolobika

Pronajmu 3+1 v 1. p. v RD v Rousínově. 
Zařízený, s parkováním. Nájem s inkasem 7 900 Kč (1 kauce). 

2 prac. osoby, ne zvířata. Tel.: 721 551 246, 721 636 313

Pronajmu billboard 
na štítu rodinného domu

Tyršova 11, Vyškov. Tel.: 737 417 907

Penzion Sirius ve Vyškově hledá
recepční na DPP (dohodu), práce: 2–3dny
v týdnu, dle domluvy (podmínka: 1x víkend
za 14dní). Požadavky: základy angl. jazyka,
základní práce s PC, spolehlivost, příjemné

vystupování. Nabízíme dlouhodobější
spolupráci. Tel.: 777 623 601.

Slavkovský pivovar
přijme

Číšníka / Servírku (HPP)
Požadujeme: 

spolehlivost, profesionální přístup, loajalitu
k podniku a ctění zásad týmové práce

Nabízíme: 
práci ve stabilní společnosti, přátelském

kolektivu, celozávodní dovolenou,
netradiční pracovní podmínky

Informace na:
tel. 737 861 265

info@slavkovskypivovar.cz

Koupím zahradu 
ve Vyškově-Dědicích do 100 m2.

Tel. 605 165 476

• MĚŘÍCÍ TECHNIK

• KONTROLOR KVALITY

• MANIPULANT

• OPERÁTOR CNC

• MONTÁŽ KABIN

TELEVIZNÍ DOTACE
S Novasport 3, 4 a Eurosporty

do vaší televize
S Montáž nového satelitu

u vás zdarma
S Nemůžete mít satelit?

Zprovozníme televizi přes
internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

Tel.: 778 880 006

STATEK OLŠANY
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
Ve dnech 25.–28. 9.

Rez. na tel.: 722 638 094

AdaKurýr s.r.o. – chráněná dílna 
Vozidlo označené certifikací TAXI,
vybaveno COVID přepážkou.
poskytujeme služby přepravy TAXI.
Minimální cena jízdného činí 60 Kč.
Cena za ujetý 1 km nad 4 km činí 11 Kč,
neúčtujeme přistavení vozidla ani nástupní 
poplatek. Smluvní podmínky pro odvoz nad 
15 km.(24 hod. předem)
Objednávky na tel. 
602 887 675, 606 833 700
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Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

