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ÚVODNÍ SLOVO, BŘEZEN 2022
Milí Čáslaváci,

úvodní slovo, které tentokrát patří 
mně, chci věnovat emeritnímu primáři 
čáslavské nemocnice, panu MUDr. Jiřímu 
Kunáškovi. Zastupitelstvo města Čáslavi 
rozhodlo svým usnesením na jednání ko-
naném 7. 2. 2022 udělit mu čestné občan-
ství města Čáslavi.

Pan MUDr. Jiří Kunášek se narodil  
27. 2. 1929. Po studiu na čáslavském 

gymnáziu vystudoval medicínu a celou svou lékařskou kariéru 
se věnoval chirurgii. V čáslavské nemocnici pracoval v letech 
1962–2012, jako primář zdejšího chirurgické-ho oddělení působil 
v letech 1978–1994.

Nebyl „jen“ lékařem, který léčil své pacienty, velmi se zaslou-
žil o rozvoj nemocnice úsilím o výstavbu nových operačních sálů   
i přístavbu, která umožnila rozšířit a zkvalitnit poskytované služ-
by. V roce 1982, kdy nemocnici hrozila reprofilizace na LDN, léčeb-
nu plicních a TBC onemocnění, se společně s tehdejším vedením 
čáslavské nemocnice velkou měrou zasloužil o zachování stávají-
cího rozsahu zdravotní péče ve všech základních oborech, v nichž 
je péče poskytována do dnešních dní. Jeho přístup k medicíně, 
pacientům i k čáslavské nemocnici je možné vzít jako příklad  
a vzor nám všem, kterým na naší nemocnici záleží. 

S potěšením vnímám, že i mezi dnešními lékaři a sestrami 
v nemocnici je řada těch, kteří s ní spojují svůj profesní život   
a svým dlouholetým působením garantují zajištění kvalitní péče 
pro občany Čáslavska. Stejně tak pozitivně vnímám i příchod no-
vých lékařů, kteří přinášejí do nemocnice svěží vítr, využívají nové 
technologie a přístroje ve prospěch pacientů. Věřím, že odkaz 
pana primáře Jiřího Kunáška bude pro nás všechny příkladem   
a zároveň i závazkem, abychom dílo, které jeho generace vytváře-
la, udrželi a nadále rozvíjeli.

O tom, jaká je MUDr. Jiří Kunášek osobnost a jaké se těší úcty 
v medicínských kruzích, svědčilo i to, že se oslav jeho 90. naro-
zenin před třemi lety zúčastnila celá řada lékařů, jejichž věhlas 
je znám nejen v ČR. Za všechny lze uvést pana prof. Pavla Pafka. 
Ten mi již tehdy navrhoval udělit panu primáři čestné občanství,  
a když jsem mu sdělil, že se chystáme tento návrh letos projed-
nat, velmi ho to potěšilo a rozhodl se osobně tuto iniciativu pod-
pořit. Bylo mi potěšením přečíst jeho osobní vyjádření, když mu 
bohužel zdravotní indispozice znemožnila ho na zasedání zastu-
pitelstva přednést osobně. Text pana profesora je krásný, lidský 
a svědčí o respektu, který tento vzácný člověk svému kolegovi 
projevuje. 

Pan MUDr. Jiří Kunášek oslavil 27. 2. 2022 již 93. narozeni-
ny a udělení čestného občanství je vyjádřením obdivu a ocenění 
jeho dlouholeté obětavé práce pro čáslavskou nemocnici a její 
pacienty. 

Je nám líto, že se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zú-
častnit a ocenění při té příležitosti převzít. V den konání zasedání 
zastupitelstva byl již několik dní v péči lůžkového oddělení čá- 
slavské interny. Z četných kontaktů, které s ním mám, vím, že si 
udělení čestného občanství váží a těší ho. 

Pane primáři, za vše Vám moc děkujeme.

JUDr. Vlastislav Málek 
starosta města Čáslavi
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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci  
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené  
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města
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Valná část programu jednání RM v druhé polovině ledna a prv-
ní polovině února se týkala přípravy bodů pro únorové zasedání ZM. 
Velký prostor připadl kontrole a finalizaci rozpočtového opatření  
č. 1 pro rok 2022, který byl připraven již v novém formátu informač-
ního systému VERA s detailním rozkladem všech položek v jednotli-
vých příjmových i výdajových kapitolách. Součástí příloh uvedeného 
rozpočtu jsou i přehledy a kalkulace dalších plánovaných investic 
a financování projektů, které by měly být kryty z očekávaných pří-
jmů města v průběhu roku. Výchozí rozpočet operuje  s aktuálně 
předpokládanými příjmy ve výši 266 459,00 tis. Kč a výdaji ve výši  
348 634,03 tis. Kč, rozdíl ve výši 85 434,38 Kč je pak v plné výši kryt 
přebytkem z hospodaření. Stejně jako v předchozích letech, bude 
snahou města udržet tento rozpočet po celý rok jako vyrovnaný,  
s dostatečnou finanční rezervou, současně ale také ponechanou 
možností zapojit do něj další neplánované příjmy a přebytky z hos-
podaření.

RM dále ZM doporučila schválit změnu ve stávajících pravidlech 
územního plánu, konkrétně výjimku, která umožní, aby návrhy na 
změny územního plánu podané do konce roku 2021, mohly být pro-
jednány na některém z příštích zasedání zastupitelstva města, a uza-
vření nové smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje.

V rámci probíhající rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi, 
schválila RM, uzavření dodatku ke smlouvě s firmou PWB stavby, 
s.r.o., kterým se ošetřuje termín realizace a změny v rozpočtu sta-
vebních prací v historické části budovy a dodatku ke kupní smlouvě  
s firmou MusicData, s.r.o. na pořízení nové divadelní techniky.

Za zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na opravu po-
vrchu chodníku v ul. Žitenická a Kaunického schválila RM uchaze-
če TES, s r.o. 

V rámci plánovaných rekonstrukcí vyslovila RM souhlas k za-
hájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
opravu bazénové technologie na koupališti ve Vodrantech a vyhlá-
šení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na opravy 
části hradebního pásma u Žižkovy brány.

Nově zahájeno bude také zadávací řízení pro dvě podlimitní 
veřejné zakázky, které by měly zajistit další modernizaci chodu  
a správy agendy MěÚ. První zakázka je určena na zavedení geo-
grafického informačního systému, druhá na zavedení Portálu ob-
čana a systému pro jednání RM a ZM.

RM schválila, s platností od 1. 5. 2022, zvýšení ceny nájmu  
v městských bytech, v městských bytech s pečovatelskou služ-
bou,  v bytech sociálního určení a v bytech pro příjmově vyme-
zené osoby 3,8 %, tj. o průměrnou roční míru inflace za rok 2021. 
Stejně jako v předchozích letech bylo RM schváleno vypsání do 
tačních titulů z rozpočtu města na rok 2022 včetně příslušných 
kri-térií pro jejich poskytnutí, a to v tradičních programech, kterými 
jsou Sport, Podpora sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví  
a Kultura, spolková činnost a cestovní ruch. Objem prostředků pro 
programy Podpora soc. služeb a Kultura, zůstává identický, jako 
v roce 2021, programu Sport se pak vrací na úroveň z roku 2020. 
Poskytnuta byla také první individuální dotace, konkrétně ve výši 
15 000 Kč pro náboženskou obec Církve československé husitské 
v Čáslavi, na zajištění předvelikonočního koncertu.

Dotazy a připomínky občanů
Spor kvůli nákupu energií

Nejbouřlivější diskuse se na zasedání 
zastupitelstva města 7. 2. 2022 vedla kolem 
nákupu a celkového zdražení energií. Nespo-
kojený občan chtěl nejprve po místostarosto-
vi města vědět, kdy Čáslav nakoupila energie 
pro městské organizace a kdy společnost 
Čáslavská servisní, s.r.o., pro dotčené oby-
vatele. Martin Horský sdělil, že Rada města 
schválila dodavatele, respektive makléře na 
konci června 2021 a nákup samotný trval od 
začátku listopadu do poloviny prosince téhož 
roku. Tazatel neskrýval své rozhořčení nad 
tím, proč město nenakoupilo energie dřív, 
když podle jeho mínění bylo dlouhodobě do-
předu jasné, že k mnohonásobnému zdraže-
ní dojde. Označil to proto za místostarostovo 
selhání a nařkl jeho i další členy Rady za ne-
kompetentní a nezkušené. Horský argumen-
toval přesvědčením, že ve skutečnosti nikdo 

nemohl vědět, k jak vyhrocené situaci na trhu 
s energiemi dojde, což podle něj ostatně 
dokázal medializovaný případ krachu spo-
lečnosti Bohemia Energy a mnoha dalších. 
Připomněl, že veškeré predikce selhávaly  
a pomohl si příslovím, podle něhož „po bitvě 
je každý generál“. Dále podotkl, že postup, 
kdy se nejprve vysoutěží dodavatel a marže 
a až následně konkrétní cena, je zcela běžný.

Stejný občan se podivoval také nad 
tím, že právě Martin Horský se stal novým 
jednatelem společnosti Čáslavská servis-
ní, s.r.o. Místostarosta tento fakt potvrdil 
s tím, že původně měla místo zaujmout 
nová jednatelka, ale pozici se musela vzdát 
z vážných rodinných důvodů. On sám prý 
bude funkci zastávat pouze na dobu ne-
zbytně nutnou, než nastoupí nový jednatel 
nebo jednatelka.

„Přešlapy“ a spuštění petice

Také další občan nenechal na vedení 
města nit suchou. Zeptal se, zda funguje 
rychlá záchranná služba, a když mu bylo 
odpovězeno v tom smyslu, že ano, vyčítal 
radním různé „přešlapy“. Zařadil mezi ně na-
příklad dopravní zátěž kvůli nové betonárce, 
pokácení skautské lípy nebo nefunkční odbor 
vnějších vztahů a komunikace. Oznámil, že 
založil uskupení Čáslav sobě a začal sbírat 
podpisy pod blíže nespecifikovanou petici. 
Starosta města Vlastislav Málek shrnul jeho 
vystoupení přesvědčením, že se jedná o za-
hájení volební kampaně.

Kdy zprovozní nový web?

Jako poslední vystoupila v této části za-
sedání zastupitelstva občanka s několika 
konkrétními dotazy. Nejprve chtěla vědět, 

Zprávy z RM, leden–únor 2022
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proč když podle registru smluv vyjde jed-
no vydání Čáslavských novin asi na 63 
000 korun, rozpočet na letošní rok činí 
téměř milion korun. Místostarosta Mar-
tin Horský tazatelce sdělil, že rozdíl v 
celkových částkách je způsobem platem 
externích spolupracovníků, a především 
navýšením ceny papíru. Dotyčnou dále 
zajímalo, kdy bude definitivně spuštěn 
web chytracaslav.cz. Tajemník městské-
ho úřadu Martin Ronovský se občanům 
omluvil za to, že spuštění webu trvá tak 
dlouhou dobu. Vysvětlil, že kontinuální 
práci na něm komplikuje stávající ce-
lospolečenská situace ovlivněná pande-
mií covidu-19. Konkrétní termín zatím ur-
čit nedokázal. Na závěr vznesla tazatelka 
spíše technický dotaz, a sice zda audio-  
a videozáznamy ze zasedání čáslavské-
ho zastupitelstva podléhají spisovému  
a skartačnímu řádu. Ronovský uvedl, že 
podléhají, ale vedení města žádné zázna-
my skartovat ani stahovat z internetu ne-
hodlá.

Dotazy a připomínky 
zastupitelů

Motoristé znečišťují cyklostezku

Zastupitelka Renata Vaculíková (ČSSD) 
upozornila své kolegy na nevyhovující stav 
nové cyklostezky ve směru na obec Dro-
bovice. Pravidelně se na ní totiž objevují 
motorová vozidla, stezka je kvůli tomu zne-
čištěná a méně bezpečná. Místostarosta 
Martin Horský uznal, že se jedná o opráv-
něnou připomínku, kterou už zhruba mě-
síc řeší strážníci městské policie. Věnují 
cyklostezce zvýšenou pozornost a snaží 
se k ní dohlédnout prostřednictvím kame-
rového systému. U propojky mezi Drobo-
vicemi a Filipovem navíc dojde k zasazení 
nových stromů, aby vytvořily přírodní bari-
éru, a cyklostezka bude vyčištěna. Pokud 
se problém ani tímto způsobem nepodaří 
vyřešit, přijdou na řadu jednání o umístění 
kamery přímo na místě.

Úklid u lázní

Zastupitel Jaromír Strnad (ČSSD) 
požádal Martina Horského jako stávají-
cího jednatele Čáslavské servisní, s.r.o., 
o úklid v lokalitě, kde se nacházejí čás-
lavské lázně. Místostarosta prohlásil, že 
úklid na daném místě proběhl nedávno, 
ale povětrnostní podmínky a padající listí 
všechno zkomplikovaly. Slíbil, že úklido-
vé práce se budou opakovat častěji než 
doposud.

Dopis ze zastupitelstva – prof. pafko

Vážení,
jsem poctěn tím, že se můžu účastnit dnešní schůze, na které, jak doufám, bude předáno čestné 

občanství města Čáslavi panu primáři Jiřímu Kunáškovi. Pokud se tak stane, bude to pocta nejen 
jemu, ale bude ji vnímat také Česká chirurgická společnost, které je pan primář dlouholetým členem.

Dovolte, abych panu starostovi i vám zastupitelům města, poděkoval. Současná značně dyna-
mická doba přeje ocenění těch, kteří stojí na vrcholu, a málo těch, kteří z něho pomalu sestupují. 
Vzpomenout a ocenit člověka, který na tom vrcholu byl, je dnes vzácné, a proto děkuji.

Pan primář pracoval na chirurgickém oddělení své nemocnice 50 let (1962–2012). Primářem 
během této dlouhé doby byl 16 let. Proč říkám své nemocnice? U nás je minimální počet chirurgů, 
kteří prakticky celou svou profesní kariéru pracovali na jedno místě. Pamatuji dobu, kdy čáslavská 
nemocnice soutěžila s nemocnicí v Kutné Hoře. Také díky práci a vlivu pana primáře tuto soutěž 
nepochybně Čáslav vyhrála. Vy máte zmodernizovanou nemocnici a nemocnice v Kutné Hoře je 
dnes v útlumu.

Den má 24 hodin, a spíme-li osm hodin, zbývajících šestnáct dělíme mezi zaměstnání a do-
mov. U chirurgů pracujících během služeb i v noci a o svátcích toto dělení není půl na půl, čas-
to jsou zejména jako primáři přivoláni k pomoci kdykoliv. Pan primář byl vynikajícím chirurgem. 
Velmi pravděpodobně mezi vámi staršími nebude nikdo z rodiny, kde by pan primář jako chirurg 
během své půlstoleté práce nezasahoval. Vím, že při své práci či jednání s pacienty nikdy neroz-
lišoval mezi VIP pacienty a těmi ostatními. Nejen za jeho schopnosti u operačního stolu, ale za  
i příkladné jednání s okolím, mu Česká chirurgická společnost udělila nejvyšší ocenění, Maydlovu 
medaili. Prof. Maydl, ve světě nejznámější český chirurg, zemřel v roce 1903, a od té doby jeho 
medaili obdrželo pouze 75 chirurgů. Výčet ostatních ocenění, medailí či diplomů, je tak rozsáhlý, 
že by bylo těžké je zde všechny citovat. Pro chirurga se scvrkne ocenění kolegy do jednoduché 
otázky: Nechal bych se od něj operovat? Pokud jde o mne, pak bych se jednoznačně panem primá-
řem operovat nechal a cítil bych se bezpečně. Raduje-li se chirurg ze své práce, raduje se dvakrát. 
Jednak s pacienty, kterým pomohl, a jednak s mladšími kolegy, které práci naučil. Čáslavskou chi-
rurgií prošlo mnoho později známých chirurgů. Například prof. Dvořáček, doc. Bedrna, Dr. Zelníček 
či prof. Stark. Ti všichni se základům oboru učili zde v Čáslavi.

Nejen prací však je člověk živ. Čím se majoritně pan primář zabýval, když opustil nemocnici? 
Sportem. Již v roce 1947 se stal prvním přeborníkem ČOS v celé historii čáslavského Sokola. Jako 
závodník ještě po 34 letech na celostátní veteránské soutěži vyhrál hod koulí! Hrál závodně bas-
ketbal, volejbal a lyžoval. Nebyl však pouze závodníkem, byl také organizátorem sportu a sportov-
ním lékařem. Byl lékařem paní Jarmily Kratochvílové, mistryně světa a dosud držitelky světového 
rekordu v běhu na 800 metrů. Ta se s ním setkávala, jak říká, „na místech, která měl rád, tedy na 
atletickém stadionu a v nemocnici“. Jak jednoduše vystižena osobnost pana primáře!

Dovolte myšlenku na závěr. Hodnotit člověka pouze jeho pracovním výkonem i jeho hobby je 
podle mne málo. Je třeba ho hodnotit, jak byl či nebyl lidský. Pan primář podle mne byl a je lidský, 
a způsobem svého života nepochybně vzorem pro další generace. Dnes hodnotíme pouze ty, kteří 
byli v médiích. Vzpomínám například na pořad v rádiu. Redaktor se ptal ve školce dětí, jestli exis-
tuje Bůh. Jeden z kluků rezolutně řekl, že neexistuje, a na další dotaz, proč si to myslí, odpověděl 
jednoduše „protože nebyl v televizi“. Nevím, zda pan primář byl či nebyl v televizi, ale vím, že mu 
pan prezident v roce 1989 dal státní vyznamenání za vynikající práci. Osobně jsem velmi rád, že 
pan primář existuje, a přeji mu do dalšího života zdraví a radost.
5. 2. 2022                                        Pavel Pafko
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NOVÁ PROMENÁDNÍ TRASA  
POVEDE PO CELÉ DÉLCE RYBNÍKA

Byla svolána koordinační schůzka s projekční kancelá-
ří GREGOR – projekt invest, s.r.o., jež zpracovává projek-
tovou dokumentaci k revitalizaci parku Vala. Setkání bylo 
zaměřeno na problematiku týkající se zpevnění břehů podél 
Podměstského rybníka a prodloužení promenádní trasy i do 
jižního cípu parku R. Těsnohlídka. 

Více k tématu pohovořila vedoucí odboru správy majet-
ku města Ing. Iveta Motyčková. „Studie prvotně počítala se 
zpevněním břehů a se spodní promenádní trasou pouze po-
dél městských hradeb. Jelikož se jeví jako smysluplné vést 
promenádní trasu po celé délce rybníka, dohodli jsme se  
s panem Gregorem na zapracování této změny do vznikající 
projektové dokumentace. V jižním cípu parku R. Těsnohlíd-
ka potvrdíme občany vyšlapanou cestičku u workoutového 
hřiště a skončíme u lávky přes Brslenku. Umožníme tak li-
dem příjemné procházky po rozšířené promenádě a získáme 
přístup do části parku, kde bychom v budoucnu chtěli zřídit 
odpočinkové místo s přístupem k hladině rybníka a možností 
občerstvení u plánovaného ‚café pointu‘.“

Paní Motyčková dále poodhalila, že dostatečně široká 
cesta zajistí komfort a bezpečnost jak pro pěší, tak pro cyk-
listy. Samozřejmostí je také nové osvětlení chodníku. Před-
poklad navýšení ceny se pohybuje 

SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ  
POD TAKTOVKOU TECHNICKÝCH SLUŽEB

Před vánočními svátky začal odbor správy majetku města hledat 
nové pracovníky pro rozšíření týmu technických služeb. Lidé o pozici 
okamžitě projevili zájem. Odbor se tak nově bude starat o vyvážení 
odpadkových košů z celé Čáslavi.

Vzrostly by náklady

Kvůli zefektivnění práce se ve-
dení města rozhodlo pronajmout 
si nákladní vozidlo značky Piaggio 
od Čáslavské servisní, s. r. o., která 
se do ledna o svoz starala. Město  
v roce 2021 za tuto službu zaplatilo 
okolo 600 000 Kč bez DPH. Pro rok 
2022, z důvodu navýšení počtu od-
padkových košů a navýšení mzdo-
vých nákladů, by byly náklady mno-
hem vyšší. Svozový vůz byl navíc 
využíván maximálně třikrát týdně. 
Převodem svozové služby včetně 
pronájmu vozu by jej mohli pracov-
níci technických služeb využívat  
i v ostatní dny k dalším úklidovým 
činnostem. Dostatek nových pra-
covních sil navíc zajistí možnost 
zastoupit řidiče svozového vozu  
v případě jeho náhlé nepřítomnosti.  

Odbor personálně posílil

Místostarosta města Martin 
Horský poděkoval pracovníkům 
z odboru správy majetku města  
a zmínil nové posily: „Čáslav v roce 
2021 doslova rozkvetla na mnoha 
místech. Děkujeme za to nejen 
naší městské zahradnici paní Ing. 
Olze Smetanové, ale také celému 
týmu terénních pracovníků. 

Například akce s názvem Adop-
tuj si svůj květináč, se kterou po-
čítáme i letos, si okamžitě získala 
své příznivce, což nás samozřejmě 
těší. 

Péče o zeleň a čistota města 
jsou pro nás velmi důležité, a tak 
posilujeme pozice paní zahrad-
nice, obsluhu sekacích traktůrků  
a řidiče pro zmiňovanou svozovou 
službu odpadků.“ 

REKONSTRUKCE KAŠNY POTRVÁ DO LÉTA
Kulturní památka zdobící střed čáslavského náměstí prochází re-

konstrukcí. Pokud vše půjde podle plánu, práce by měly v letních měsí-
cích mířit do finále. 

V minulém roce proběhly restaurátorské práce na vnějším a vnitř-
ním kamenném plášti kašny, středovém sloupu a čtyřech barokních 
sochách, které představují jednotlivá roční období. Bc Jiřina Kožená, 
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče, uvedla k další eta-
pě prací toto: „Začátkem roku jsme kolem kašny zavedli sondy, které 
nám ukázaly, že její statické zajištění nám neumožní kašnu napouštět 
vodou až k jejímu hornímu okraji. Nejprve tedy rozebereme kameny ko-
lem kašny a provedeme betonovou podezdívku. S tím souvisí také roz-
šiřování šachet a následná instalace rozvodů nové technologie vody.“

Paní Kožená doplnila, že jakmile to dovolí počasí, dojde k vylože-
ní dna olověnou vanou. Finální práce se budou týkat rozvodů nového 
osvětlení středového sloupu kašny a jeho nového vodotrysku. 

Rád bych touto cestou poděkoval za zaměstnance městského úřadu  
a občany města našim 11 koaličním zastupitelům, kteří jako jediní podpo-
řili první rozpočtové opatření tohoto roku. Díky nim jsme rozdělili přes 85 
milionů korun pro údržbu, péči a rozvoj Čáslavi. Nemusíme tak žádné akce 
zastavovat a dlouhodobá práce zaměstnanců městského úřadu pokračuje 
dál. Srdečně děkuji za celý pracovní tým.

S úctou,
Martin Horský

místostarosta města Čáslavi

JN PARŤÁKY DO TÝMU 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

POKUD ANO, OZVĚTE SE NÁM!
VÍCE INFORMACÍ:  

vedoucí odboru správy majetku města  
Ing. Iveta Motyčková,  

motyckova@meucaslav.cz | 725 376 618 

• Hledáte stabilní a dobře ohodnocenou práci?
• Baví Vás péče o zeleň? Jste manuálně zruční? 
• Upřednostňujete práci na čerstvém vzduchu?
• Baví Vás obsluhovat moderní zahradní  techniku?
• Chcete být součástí nového týmu?  
• Rádi zdoláváte nové výzvy?
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Ulice R. Těsnohlídka 
se v posledních letech mění před očima

V ulici R. Těsnohlídka bylo v posledních dvou letech rušno. 
Koncem roku 2020 v parku vyrostla psí louka, v loňském roce do-
šlo k dokončení rekonstrukce chodníku a nových parkovacích míst  
a ve vnitrobloku bytových domů přibyly nové teplovodní kanály. 
Jak uvedl místostarosta Martin Horský v aktualitách TV Čáslav  
z posledního zastupitelstva, plánována je také studie a revitali-
zace celého území. Na pořadu dne je ovšem příprava opravy vo-
zovky.

V létě opraví vozovky

K rekonstrukci povrchu vozovky dojde od přechodu K. Čer-
máka poblíž Otakarovy bašty po ulici Sadová. Přípravy této akce 
odbor investic zahájil již v minulém roce. „Na podzim roku 2021 
jsme provedli hloubkovou diagnostiku silnice. Došlo tedy k několi-
ka vrtům do vozovky, které odhalily původní skladbu komunikace.  
Z výsledků vzešel návrh opravy. Ten počítá s hloubkovými sana-
cemi v místech s největšími propady například kolem kanalizace, 
kde zesílíme konstrukční vrstvy. Sanace spočívá ve vybagrování 
zhruba 50 cm stávajícího materiálu, dosypáním štěrkodrtí a dopl-
něním betonu. Následně všechno přikryjeme novým asfaltovým 
povrchem,“ pohovořil Jan Šulc z odboru investic.

Akce je naplánována na letní měsíce. Předpokládaná cena je 
kolem 5 000 000 Kč. bez DPH.

Komunikace  
na Váchově v novém kabátě

Loňský rok se pro čeplovské ulice nesl v duchu rozsáhlých oprav. 
Letos se nových povrchů dočká lokalita Váchov. 

Důvod rekonstrukce okomentoval Jan Šulc z odboru investic: 
„Společnost ČEZ, a.s. připravuje projektovou dokumentaci na opra-
vu elektrického vedení. To je ve Váchově v současné době vedené 
vzduchem, a následně bude schované pod zem. Z tohoto důvodu 
náš odbor požádal všechny dotčené síťaře, aby si zkontrolovali svá 
zařízení. První práce se dotknou pouze některých částí vodovodní-
ho řadu. Měsíc zahájení prací zatím neznáme.“

Po dokončení prací VHS nastoupí ČEZ a kvůli zajištění bezpro-
blémového chodu internetového připojení také Tlapnet. V závěreč-
né fázi město zařídí opravu nových povrchů vozovky a komunika-
cí pro chodce. Doplněno bude také veřejné osvětlení. Vzhledem  
k časové náročnosti akce, která je zapříčiněna koordinací více spo-
lečností a finanční náročnosti, bude investiční akce rozdělena do 
několika etapa v rozmezí dvou až tří let.

„Pracovní ruch se dotkne ulic Filipovská, M. Ulického, J. Dob-
rovského, Pruchova, J. Jungmanna, P. J. Šafaříka, části S. Čecha, 
B. Němcové a J. Vrchlického. Nepohodlí obyvatel spojené s praš-
ností a hlukem se budeme snažit eliminovat na co nejkratší dobu. 
Práce budou probíhat postupně. Obyvatelé ulic se tedy nemusejí 
obávat, že komunikace přilehlé k jejich domovům budou v nepo-
užitelném stavu nepřetržitě po celou dobu realizace,“ ubezpečila 
vedoucí odboru investic Bc. Petra Tůmová.

Koupaliště Vodranty čeká 
oprava bazénové technologie

Koupaliště Vodranty se potýká se zastaralou bazénovou tech-
nologií. Poslední rekonstrukce se datuje do roku 2001. Vzhledem 
ke skutečnosti, že většina komponentů této technologie byla shle-
dána jako zastaralá a v mnoha případech i jako nefunkční nebo na 
hranici havárie, schválila Rada města Čáslavi zahájení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota zakázky byla 
vyčíslena na 700 000 Kč bez DPH. Oprava je naplánována v ter-
mínu 15. 4. – 15. 5. 2022. Provoz pro občany tudíž není ohrožen  
a mohou se těšit na horké léto!

Rozsvítíme ledovou plochu
Zimní stadion v Čáslavi se dočká nových LED svítidel.
Současná svítidla jsou nevyhovující jak vysokou spotřebou, tak 

účinností světla. Problémem je též nutné svícení celý den, z důvo-
du špatné regulace (čekání mezi zhasnutím a opětovném zapnu-
tím v programových přestávkách).

Ušetří nejen finance, ale i životní prostředí!

Souhrnně lze říci, že aktuální stav je značně neekonomický  
a neekologický a díky plánované rekonstrukci, bude budova využí-
vána efektivněji se znatelně lepším osvětlením a s eliminací vlivu 
na životní prostředí.

K nutnosti řešit aktuální stav svítidel, se vyjádřila vedoucí odbo-
ru správy majetku města Ing. Iveta Motyčková: „Sportovní hala již 
delší dobu nesplňovala požadavky na kvalitu osvětlení, a tak jsme 
se rozhodli přistoupit k výměně za moderní úsporná svítidla s kva-
litním světelným dosahem. Vedl nás k tomu i fakt, že celosvětově 
dochází k útlumu prodeje vysokotlakých zdrojů do výbojkových sví-
tidel, což se projevuje v nárustu pořizovacích cen výbojek.“ 

Rekonstrukce už začala!

Zhotovitelem je firma NORDIC LIGHT, s.r.o., která veřejnou 
zakázku získala. V únoru došlo k předání „staveniště“ a v březnu 
2022 proběhne výměna svítidel. Město investuje do rekonstrukce 
Kč 3 589 815 bez DPH.  

A my se můžeme těšit na užívání haly v novém světle!
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Zprávy z vaší obce pohodlně  
a přehledně díky Mobilímu rozhlasu.

Krizové situace, uzavírky, opravy, 
kultura, sport a mnohem více…

caslav.mobilnirozhlas.cz

Odebírat informace +

S MOBILNÍM ROZHLASEM BUDETE V OBRAZE.  
ZAPOJIT SE MŮŽETE I DO PÉČE O MĚSTO

Mobilní rozhlas městu umožňuje spolupracovat se  
760 kontakty (ke dni 11. 2.). Zájem o aplikaci neustále stoupá. 

Svůj kontakt nám v průměru zanechá jeden občan denně. 

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

Uživateli oblíbená výhoda Mobilního rozhlasu (MR) je dostává-
ní pravidelných zpráv přímo do e-mailové schránky.

 K datu 11. 2. evidujeme 569 e-malových adres, na které každý 
pátek odesílám zprávy z radnice, přehled kulturních akcí nebo 

tipy na výlety.   

→Okamžitá komunikace přes mobilní aplikaci←

Okamžitou komunikaci s občany umožňuje odeslání zprávy do 
mobilní aplikace. Pokud si stáhnete do svého chytrého telefo-
nu aplikaci, okamžitě dostanete zprávu týkající se například 

poruchy na vodovodním řadu. Notifikační zprávy přes aplikaci 
k 11. 2. dostává 429 uživatelů.

→Funkce „Zmapuj to“←

Jednou z mnoha výhod aplikace je funkce „Zmapuj to“ , díky 
které můžete během pár sekund vyfotit černou skládku, výmol 
na silnici, nesvítící lampu nebo zničenou lavičku, označit dané 
místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu.

→Kde vám s registrací pomou?←

Aplikaci lze stáhnout jak pro Android, tak pro operační systém 
iOS zde: www.mobilnirozhlas.cz. Nebo navštivte Infocentrum 

Čáslav, kde vám s registrací ochotně pomohou. 
Při registraci není povinné udávat své jméno, 

věk ani místo bydliště.

 

JARO POMALU KLEPE NA DVEŘE  
A S NÍM VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Poslední výsadba ve městě proběhla na podzim. Tehdy bylo vysa-
zeno několik dřevin podél nové cyklostezky. O jaké dřeviny se jedna-
lo, upřesnila zahradnice městského úřadu Ing. Olga Smetanová: „Na 
podzim loňského roku jsme podél cyklostezky vysadili 10 keřových 
lísek, 10 pustorylů, 15 borovic lesních, 10 javorů klen, 15 javorů mléč 
a dvě sakury. Letos bychom v těchto místech chtěli zasadit ještě  
10 až 15 třešní, 30 bobulovitých keřů a květnaté výsevy.“

Jaro přinese téměř 50 nových stromů

Paní Smetanová dále zmínila, že na jaře bude ve Vodrantech vy-
sazeno kolem 25 stromů, především dubů. Pro dalších 20 stromů 
stále hledá vhodné místo. „Myslím, že počet vysazených stromů je 
pro letošní jarní sezónu dostačující. Musíme vysadit jen tolik dřevin, 
kolika budeme moct dát potřebnou péči a pomoc v začátcích, aby se 
správně uchytily,“ upřesňuje Olga Smetanová.

Jednou z lokalit, která se dočká změny, je i pozemek u Lékárny 
u Divadla v Dusíkově / Masarykově ulici. Zde rostoucí smrk omorika 
je značně proschlý a obnažené kořeny, které má tento druh mělce 
položené, nezajišťují dostatečnou stabilitu stromu. Tudíž je zapotřebí 
tento jehličnan nahradit novým. Jako náhradní výsadba bude zvolen 
opět jehličnan jednak pro poskytnutí možnosti hnízdění ptactva, ale 
také pro možnost v dalších letech tuto dominantu ozdobit vánočním 
osvětlením.

Květinové louky i výzdoba v parku J. Žižky

Zahradnice má také dobrou zprávu pro všechny, kteří obdivovali 
krásy květinových louček nebo výsadbu kolem pomníku Jana Žižky. 
„Po polovině dubna počítáme s výsevem několika lučních louček 
jako loni. Doufám, že se nám jich uchytí co nejvíce. Co se týká parku  
J. Žižky, tak po konzultaci s architektkou Ing. Forejtovou jsme se roz-
hodli, že půjdeme podobnou cestou jako v loňském roce. Možná jen 
ubere trochu bílé barvy a přidáme růžovou. Výsadbu zahájíme v květ-
nu po ledových mužích.“   

JN
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Efektivní a přívětivá správa města Čáslavi

Efektivnější hospodaření se srážkovými 

vodami ve městě Čáslav

Vypracování projektové studie na 

revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi

Obnova veřejné zeleně v Čáslavi

Městská nemocnice Čáslav – Odměňování 

zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021

Čáslavská servisní s.r.o. 

Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická

Restaurování kamenné kašny 

se čtyřmi sochami na náměstí v Čáslavi

Měšťanský dům tzv. U Procházků čp.98

Restaurátorské a kamenosochařské 

práce na kostele sv. Petra a Pavla

Venkovská usedlost čp.79 Koželuhy Čáslav

Čáslavské slavnosti 2021

Odborná příprava pro JSDH 2020

Mimořádné finanční ohodnocení strážníků 

obecních policií v roce 2021 

v souvislosti s epidemií covid-19

Městská knihovna – Vybavení pro výstavní, 

edukační a výtvarnou činnost 

Cyklostezka Čáslav–Filipov

Rozvoj vzdělávání zdravotnického personálu 

MN Čáslav v moderní paliativní péči

Zvýšení kvality provozu akutní lůžkové 

péče v MN Čáslav

Prevence negativ. dopadů psych. a fyz. zátěže 

pracovníků ve zdravot. v souvislosti s covid-19

Odměňování zaměstnanců poskytovatelů 

lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

pro rok 2021 – MN Čáslav

Činnost vykonávané obcí s rozšířenou působ-

ností v agendě sociálně-právní ochrany dětí

Pokrytí nákladů obce s rozšířenou působ. na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám 

v evidenci a svěřeným dětem, jakož i provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče 

Dotace na výkon sociální práce

Oslavy 600. výročí Čáslavského sněmu

OP Zaměstnanost

OP Životního prostředí

Projekty EU 2021+ a NIP v rámci tematického  

zadání: Životního prostředí – vodní hospodářství 

OP Životního prostředí

Podpora mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021

OP Podnikání a inovace – Výzvy IV programu 

podpory Úspory energie v SZT

Program 2021 pro poskyt. dotací na obnovu památek  

Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón

Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón

Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón

Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón

Středočeský fond hejtmana a zmírnění 

následků živelných katastrof

JSDH_DOT_V2 Odborná příprava, 

zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

MVČR za finanční spoluúčasti obcí, 

které zřídily OP nebo MP

Nadace ČEZ, podpora regionů 2021

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

cyklistické infrastruktury

Výzva „Cyklostezky“ na rok 2019"

Program 2021 – Středočeský Humanitární fond 

Tematické zadání „Zdravotnictví“ 

Program 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje poskytovatelům akutní péče na 

území Středočeského kraje

Mimořádný dotační program

Dotační program

MPSV

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

MPSV 

dotace ze státního rozpočtu

SF kultury a obnovy památek 

z rozpočtu Středočeského kraje 

6 662 624,06 Kč

234 951,32 Kč

61 909,20 Kč

2 300 330,40 Kč

24 080 689,00 Kč

1 922 066,20 Kč

300 000,00 Kč

344 000,00 Kč

50 000,00 Kč

165 000,00 Kč

50 000,00 Kč

100 000,00 Kč

16 000,00 Kč

60 000,00 Kč

43 515,00 Kč

4 132 624,00 Kč

15 399 965,00 Kč

72 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 832 000,00 Kč

24 080 689,00 Kč

4 470 605 Kč  (včetně odměny za covid-19 – 230 805 Kč)

532 000,00 Kč

1 350 573 kč (včetně odměn za covid-19 – 55 193 Kč)

50 000,00 Kč

7 013 285,50 Kč

276 413,32 Kč

68 788,00 Kč

3 833 884,00 Kč

24 080 689,00 Kč

5 339 072,80 Kč

805 379,00 Kč

112 000,00 Kč

330 000,00 Kč

203 990,00 Kč

981 584,81 Kč

16 000,00 Kč

120 000,00 Kč

43 515,00 Kč

22 322 247,71 Kč

90 000 Kč včetně DPH

2 550 000,00 Kč

1 832 000,00 Kč

24 080 689,00 Kč

4 470 605 Kč (včetně odměny za covid-19 – 230 805 Kč)

532 000,00 Kč

1 350 573,00 Kč

60 909,60 Kč

Projekt Poskytovatel Dotace • náklady



9  

Kolik je v Čáslavi strážníků?

Žádné město se neobejde bez strážníků městské policie a Čáslav není výjimkou. 
Městská policie Čáslav byla znovuobnovena v roce 1991 a všechny své služby 
poskytuje občanům od roku 1992 bez přestávky. V kolika lidech to zvládá? 
„Posledních zhruba dvacet let máme stále stejný počet zaměstnanců potřebných 
k zajištění nepřetržitého provozu. Konkrétně se jedná o čtrnáct strážníků a čtyři 
civilní pracovnice stálé služby, které obsluhují kamerový systém, radiostanice, 
telefony, pult centrální ochrany a další pro nás nezbytnou techniku a agendu,“ 
prozradil velitel čáslavské městské policie Pavel Kratochvíl. Pro zajímavost 
uvedl, že čtrnáct strážníků měla městská policie i za první republiky. Další kolegy 
momentálně nehledají. „Máme plný stav. O práci strážníka se však obecně hlásí 
stále menší počet zájemců, což platí i pro celou Českou republiku. Vyplývá to 
především z faktu, že strážníci po ukončení pracovního poměru nemají na rozdíl 
od policistů, vojáků, hasičů nebo pracovníků vězeňské služby nároky na výsluhu,“ 
vysvětlil Kratochvíl. Od roku 2017 má Čáslav uzavřenou veřejnoprávní smlouvu  
s obcemi Vrdy a Horky, kde městská policie zajišťuje nepravidelné služby.

Vloupal se pro brambůrky
Policisté z Obvodního oddělení Čáslav sdělili dvacetiletému muži podezření 
z přečinu krádeže. Dotyčný se podle nich měl krátce před Štědrým dnem, ve 
večerních hodinách 23. prosince, násilím dostat do restaurace v obci Štrampouch 
na Kutnohorsku. Dovnitř vnikl poté, co rozbil skleněnou výplň dveří. Z podniku 
ukradl několik krabiček cigaret, tři láhve alkoholu a dvoje brambůrky. Hodnota 
samotného lupu tak nedosáhla výše škody, kterou způsobil poškozením dveří – 
ta činí 5 000 korun. Lapkovi nyní podle příslušného paragrafu hrozí, že stráví až 
dva roky ve vězení.

IM

Fotoaktuality, Policie informuje
Smlouva se společností  
PROFISTAV Litomyšl, a.s.  
na výstavbu RD v Koželuhách uzavře-
na.

V létě proběhně oprava objízdné  
trasy po rekonstrukci mostů na  
obchvatu, a to v obou směrech.

Lávku přes Brslenku čeká rekonstrukce.

Na květinové loučky 
se můžeme těšit i letos.
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dezření z přečinu krádeže. Dotyčný se podle nich měl krátce před Štědrým 
dnem, ve večerních hodinách 23. prosince, násilím dostat do restaurace  
v obci Štrampouch na Kutnohorsku. Dovnitř vnikl poté, co rozbil skleně-
nou výplň dveří. Z podniku ukradl několik krabiček cigaret, tři láhve alko-
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IM

Fotoaktuality, Policie informuje
Smlouva se společností  
PROFISTAV Litomyšl, a.s.  
na výstavbu RD v Koželuhách uzavřena.
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Máš maturitu? Policistou nemůže být každý… 

Jsi právě TY ten vyvolený? 
Náborový příspěvek 150 000 Kč 
Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou – s možností bydlení 
Chceš pracovat v dynamickém prostředí? Jsi akční 
a nebojíš se žádné výzvy?

Přijď a staň se jedním z nás – vše potřebné tě naučíme!
Místo výkonu: Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou 

Nabízíme:
• Náborový příspěvek 150 000 Kč
• Služební byt pro příslušníka PČR, na-

bídka garsoniéry / s rodinou byt 2+1
• Široké možnosti kariérního růstu
• Jistotu – perspektivní zázemí státní 

organizace a stabilního zaměstnání
• Finanční jistotu – pravidelné navyšo-

vání služebního příjmu
• Fond pracovní doby 37,5 hodiny týdně
• Po 3 letech služební poměr na dobu 

neurčitou
• 6 týdnů dovolené

• Služební příjem po roce od 31 360 Kč 
měsíčně

• Služební příjem v plné výši v době 
pracovní neschopnosti kratší než  
30 kalendářních dní

• Výsluha – doživotní příspěvek po  
15 letech služby

• Příspěvek na penzijní/životní pojištění
• Příspěvek na sport / kulturu / volný 

čas
• Po dobu přípravy na výkon služby 

příjem 26 420 Kč

Požadujeme:  
Státní občanství ČR 
Věk od 18 let 
Bezúhonnost 
Vzdělání SŠ / SOU zakončené maturitou 
Fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost

Další benefity: 

Kontakt:
nabor.stredocesi@pcr.cz

727 967 122
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MŠ Čáslav

SOU Čáslav

ZŠ náměstí na vlně projektů
Žáci 9. ročníků ZŠ Čáslav náměstí se spolu se studenty naší part-

nerské školy, kutnohorské elektroprůmyslovky, vypravili v rámci pro-
jektu Středočeského kraje IKAP II do vzdělávacího centra iQLAN-
DIA v Liberci. Toto unikátní vědecko-vzdělávací centrum nabízí 
návštěvníkům populární i naučnou formou setkání se světem vědy  
a techniky. K vidění a vyzkoušení jsou tu v několika expozicích stov-
ky interaktivních exponátů včetně doprovodných naučných progra-
mů.

Také na naše deváťáky čekaly dva takové programy – Fo-
renzní workshop a Věda v kuchyni. Během prvního workshopu si 
účastníci vyzkoušeli řadu kriminalistických postupů, od zhotove-
ní otisků prstů a výroby daktyloskopické karty až po metody fo-
renzní antropologie a entomologie. V „kuchyni“ zase měřili příkon 
domácích spotřebičů a věnovali se potravinové chemii.

Celou akci se díky zmiňovanému partnerství podařilo pro 
naše žáky zajistit zdarma. 

V obdobných školních i mimoškolních vzdělávacích aktivitách 
budeme pokračovat i ve druhém pololetí a pro naše děti máme 
nachystaný bohatý program. Těšit se mohou například na prak-
tické využití virtuální reality, pokračuje nabídka řady vzdělávacích 
klubů včetně robotiky a výuky cizích jazyků (projekt Šablony III) 
nebo doučování. 

V těchto dnech navíc začala rekonstrukce školního dvora 
(projekt podpořen Státním fondem životního prostředí ČR), ze 
kterého do léta vznikne relaxační zahrada s venkovní učebnou. 
Připravujeme i další investice (projekty IROP), takže se naši žáci, 
včetně budoucích prvňáčků, mají na co těšit.

RNDr. Tomáš Hasík, ředitel školy

Zimní čas v Mateřské škole Čáslav

Pro děti je zima jedním z nejoblíbenějších ročních období a na 
zimní radovánky se velmi těší již s prvními poletujícími vločkami.  
V naší mateřské škole jsme se věnovali v těchto měsících hlavně 
zimním sportům, tomu, jak udržet své tělo zdravé a jak se v zimě 
starat o zvířátka. Tato témata jsme ztvárňovali také při výtvarných 
a tvořivých činnostech. Dětem se velice líbila přednáška Ptáci a kr-
mítka v Městském muzeu Čáslav. Programem nás poutavě prová-
zel pan Bc. Tomáš Vlasák. Děti se věnovaly zkoumání života ptáků  
v zimě a dozvěděly se, čím by ptáčkům v krmítku udělaly radost. 
Měly možnost vyrobit si dokonce vlastní krmítko z borovicové 
šišky. Děkujeme Městskému muzeu Čáslav za spolupráci!

Naše děti už se pomalu začínají těšit na jaro. A mají na co, 
máme pro ně totiž připravenou spoustu zajímavých a zábavných 
akcí. Tak krásný jarní čas i Vám!

  

Barmanský  
kurz na SOU Čáslav

Po dvou letech se žáci našeho učiliště mohli po-
nořit do tajů „barmanského povolání“. Od 31. 1. 2022 
si zájemci o získání certifikátu (základních barman-
ských dovedností) vyzkoušeli přípravu různých alko-
holických i nealkoholických míchaných nápojů. Kurz 
pro nás zajišťuje Barový institut Praha pod vedením  
Bc. Radima Janouška, který našim studentům předá-
vá své znalosti a zkušenosti z tohoto oboru. A tak se 
na chvíli mohou stát barmany i ti, kteří studují např. 
obor Cukrář. Celotýdenní kurz je zakončen testem  
z teoretických znalostí a praktickou zkouškou. Úspěšní 
adepti barmanského „řemesla“ obdrželi certifikát, který 
jim může k tomuto zajímavému povolání otevřít brány.
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Čekací lhůta na operaci?

Maximálně tři týdny!
Čáslavská nemocnice se vrací do normálu. Dokládá to mimo jiné 

i aktuální stav chirurgického oddělení.
Co se vybavení operačních sálů týče, může se chirurgické oddě-

lení měřit i s těmi z větších měst. Myslí si to alespoň jeho primář 
MUDr. Jaroslav Bělehrádek. „Máme zde vybavení pro operace kolen-
ních kloubů, artroskopii, břišní chirurgii, laparoskopii, operace růz-
ných úrazů, disponujeme výborným traumatologickým instrumentá-
riem,“ vyjmenoval zkušený lékař. V oblasti moderních technologií na 
jeho operačních sálech neschází vůbec nic. V podobném duchu se 
vyjádřila také nová ředitelka nemocnice MUDr. Mgr. Dita Mlynářová. 
„Poskytujeme celé spektrum výkonů, od operací kýl a střev přes ope-
race žaludku až třeba po výkony plasticko-chirurgické, které pomá-
hají pacientům se syndromem karpálních tunelů,“ uvedla.

Čáslavská nemocnice je navíc na rozdíl od mnoha jiných v Čes-
ké republice takzvaně bezcovidová. Pacientům to přináší spoustu 
výhod – především nemusejí dlouho čekat na operaci, což zname-
ná potřebný klid a odbourává stres, který je s podobnými zákroky 
zpravidla spojený. „V tuto chvíli máme dostatek volné kapacity pro 
operační výkony i poměrně krátké čekací lhůty. Pokud se k nám ob-
jednáte na operaci, nebudete čekat déle než tři týdny,“ přislíbila ředi-
telka Mlynářová.

Na chirurgickém oddělení je dobrá i personální situace. Pracují 
zde tři lékaři s kvalifikací L3 a tři lékaři, kteří se připravují na atestaci. 
„Já sám mám licenci na přednostu chirurgického oddělení a jsem 
garantem pro výchovu mladých lékařů,“ poznamenal primář Bělehrá-
dek a svá slova shrnul konstatováním, že jeho oddělení zajišťuje péči 
v plném rozsahu.

Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl  

Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů

Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6:00 do 14:30
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a na stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení,  

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

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

Všeobecná zdravotní sestra
bez odborného dohledu a praktická sestra na 

plný úvazek popř. na DPP nebo DPČ

Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

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

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

Požadujeme:
• Schopnost empatie – laskavý přístup ke starým lidem
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou

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 

Leden 2022
33 dětí, 21 holčíček a 12 chlapečků

Nejčastější jména:
Jasmína a Antonín

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

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vyšší odborné školy, Čáslav 

15. března 2022 od 14:00 do 16:30

Součástí komentovaného programu jsou: 

informace o studiu, prohlídka školy, 

ukázky výuky

V době mimo komentovaný program Vás 

čeká setkání se studenty, kteří Vás rádi 

provedou školou a zodpoví Vaše dotazy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Další informace o studijních oborech  

a škole naleznete na www.sps-caslav.cz.

DĚKUJEME 
VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ÚČASTNILI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 

- ASISTENTŮM V OBCÍCH, VEDOUCÍM SKUPIN, KOLEDNÍKŮM, 
PARTNERŮM ZA UMÍSTĚNÍ STATICKÝCH POKLADNIČEK, 

PRACOVNÍKŮM OBECNÍCH ÚŘADŮ A ŠTĚDRÝM DÁRCŮM! 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
v Čáslavi činí 107 470 Kč. 

Výtěžek bude využit na zakoupení automobilu pro terénní služby  
pro rodiny s dětmi, na dobrovolnické programy v nemocnicích, zařízeních  
sociálních služeb a střediscích charity a na nácvik pracovních zkušeností  

klientů Centra Přístav se zdravotním znevýhodněním. 
Menší část výtěžku bude využita na mimořádnou pomoc lidem  

v nepříznivé sociální situaci, při odstraňování následků přírodních katastrof 
a na realizaci humanitárních projektů v Indii. 

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC LIDEM V NOUZI. 

RNDr. Robert Otruba 
ředitel OCH Kutná Hora

8.–9. 4. 2022  Zápis proběhne za osobní účasti dětí.
1.–30. 4. 2022
Možnosti doručení přihlášky:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou 
datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
(nelze jen poslat prostý e-mail!)
3. poštou
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti 

zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat pří-

jem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu 

osob v prostorách školy – předem telefonicky kontakto-
vat příslušnou školu.

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, 

která je uveřejněna na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mai-

lem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 

5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.   

Nejpozdější podání přihlášky do 30. 4. 2022 včetně. 

Tiskopisy přihlášek, kritéria – zveřejněno na webu jednotlivých škol nebo je bude 

možné vyzvednout na podatelně MěÚ Čáslav od 1. 4. do 30. 4. 2022 • 9–10 hodin.

Kontakty:

ZŠ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 

ID DS 4m3ydpp Tel. 327 313 015, e-mail: skola@zscaslav.cz, hasik@zscaslav.cz

ZŠ Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, ID DS j2xyd8e 

Tel. 327 313 770, e-mail: vostrovsky@1zscaslav.cz 

ZŠ Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, ID DS hj8z9jj 

Tel. 327 315 741, e-mail: reditel@sadovka.cz

V závěru roku 2021 proběhl veletrh fiktivních firem pořádaný studenty dru-
hého ročníku čáslavské vyšší odborné školy. Na akci nám studenti denního 
i kombinovaného studia předvedli svou půlroční práci na fiktivních firmách, 
které založili v rámci předmětu Projekt. 

Představily se nám čtyři firmy: GiftShop, s.r.o., COOLBAGS s.r.o., FruTý, 
s.r.o., a U Středověké včely. Všechno začalo v 9:00 a skončilo v 11:45.

Studenti I.–IV. ročníků a pedagogové školy se veletrhu účastnili postupně, 
v průběhu celého dopoledne. Jednotlivé třídy se nejprve sešly v aule, kde se 
žáci pohodlně usadili a vyslechli si úvodní prezentace všech firem. Celým pro-
gramem provázel Jakub Šedina ze třídy V2E. 

Po propagačních a motivačních prezentacích následovala hlavní část ve-
letrhu. Tou byly stánky jednotlivých firem, kde studenti mohli „utrácet“ fiktivní 
peníze, které jim byly na počátku akce přiděleny a za které si mohli něco 
koupit nebo objednat. Při vstupu získal každý 50 000 FK (fiktivních korun).

Na závěr proběhl workshop v anglickém jazyce pro hosta z Keni, který přijel 
s panem Berouskem ml. z Národního cirkusu Originál Berousek. Následovala 
zajímavá diskuse o fungování cirkusu nebo práci se zvířaty a došlo i na bydlení 
v maringotce.

Studenti II. ročníku vyšší odborné školy si veletrh fiktivních firem náležitě 
užili a již nyní si připravují strategii pro závěrečný prodej, který se uskuteční  
v květnu 2022. Velké poděkování patří Ing. Milanu Frýbovi za organizaci  
a koordinaci celého dne.

Veletrh fiktivních firem studentů VOŠ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČÁSLAVI NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Jakub Šedina, student V2E
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Víte, co je schováno v základech 
sokolovny, koho z města vyhnal 
Žižkův palcát, kde dosud stojí 

původní obchodní dům Tomáše Bati nebo 
kam se poděla první železniční lávka čás-
lavského nádraží? LETky, z. s., už to vědí.  
A proto vytvořily první tři tematické vy-
cházkové stezky LET = Lokální Elektronic-
ké Toulky, které vám Čáslav ukážou tak, jak 
ji možná neznáte. 

Když před jeden a půl rokem chystaly 
architektka Radka Neumanová a grafička 
Nora Procházková pro čáslavské Dvorky 
komentovanou procházku po výjimečných 
čáslavských stavbách, bez jakékoli nad-
sázky očekávaly, že se na místo srazu do-
staví šest zájemců. Přišlo jich 250! A díky 
jejich nefalšovanému nadšení pro Čáslav 
a její příběhy vznikl na začátku loňského 
roku spolek LETky, jenž pro vás za dvanáct 
měsíců velmi houževnaté práce připravil 
tři tematické vycházkové trasy a webového 
průvodce, který vás po nich provede slo-
vem i obrazem. Stačí najít www.letoulky.
cz a vše máte jako na dlani.

Budovy, které si vás svou krásou i po-
hnutou historií získaly při komentované 
procházce, najdete na trasách Architektu-
ra 1. + 2. (100–150 let) spolu se spoustou 
dalších zajímavých informací, archivních i 
nových fotografií. Na výlet za romantický-
mi, strašidelnými i bohatýrskými příběhy 

polozapomenutých místních pověstí mů-
žete vyrazit s dětmi na stezce Pověsti čá- 
slavské. Veškerý obsah si přečtete nebo po-
slechnete v audioverzi na www.letoulky.cz.

První tři stezky již brzy doplní dvě roz-
pracované: Zmizelou Čáslav v nich objeví 
nebo připomenou staré fotografie i vzpo-
mínky pamětníků, které pro vás členky 
spolku LETky, z. s., nahrály a nahrávají. 
Během roku 2022 vám na dalších procház-
kách přiblížíme jednak historické stavby  
v Čáslavi, jednak dětství a život slavných 
čáslavských rodáků. 

Všechna zastavení stezek LET budou 
také v blízké době označena v terénu na 
sloupech veřejného osvětlení malými ce-
dulkami s QR kódem, který vás odkáže pří-
mo na stránku věnovanou danému místu, 
a v informačním centru si budete moct vy-
zvednout kvízové kartičky ke stezkám pro 
děti i dospělé.

Vyrazte s námi ven s projektem LET, 
který vrací Čáslavi paměť a nám všem 
dává šanci vidět naše město zevnitř i zven-
ku z nečekaných úhlů.

Projekt LET Čáslaví detailně před-
staví jeho zakladatelky a tvůrkyně na 
veřejné prezentaci na Nové scéně Du-
síkova divadla v úterý 29. března 2022 

DOBA POSTNÍ MŮŽE BÝT 
CESTOU DO  
„HLUBIN BEZPEČNOSTI“

Popeleční středa (2. 3. 2022) je prvním 
dnem postní doby. Podle křesťanské tradi-
ce skončily zábavy, plesy a nastává čtyři-
cetidenní doba přípravy na nejvýznamnější 
křesťanské svátky, na Velikonoce. Zaznívá 
výzva k pokání, tedy ke změně v myšlení  
i činech. Zaznívá výzva k očistě i solidaritě. 
Dobu postní můžeme brát jako výzvu a pří-
ležitost trávit svůj čas jiným způsobem, než 
jsme zvyklí, dát více prostoru k promýšlení 
života, k tichu nebo modlitbě, k pomoci dru-
hým. 

Je pravda, že s covidem se naše mož-
nosti dost zúžily, dalo by se říci, že už skoro 
dva roky žijeme v tak trochu postním obdo-
bí. Mnoho lidí během něj přehodnotilo svůj 
život i své životní priority, mnoha věcí jsme 
se museli zříct, ale možná jsme našli něco 
nového a vzácného. 

Přesto máme pořád mnoho možností, 
kudy se ve svém životě vydat, mnoho pří-
ležitostí, co dělat. Kvůli médiím, sociálním 
sítím, zahlcením informací a překlikávání 
myší jsme někdy obětí roztěkanosti a ne-
soustředěnosti. 

A tak dobu postní vnímám jako po-
zvánku k soustředění, k cestě do hloubky,  
k Bohu. 

Ale abychom tu cestu našli, potřebuje-
me tu velkou nabídku nějak zúžit, více než 
těkat do šířky ponořit se do hloubky, spíše 
než rozpínat se mimo sebe, stáhnout se do 
sebe začít jinak myslet, dívat se pod povrch 
věcí a pod tím povrchem objevovat skuteč-
nou podstatu. 

Jak píše Jan Amos Komenský v úvodu 
knihy Hlubina bezpečnosti, kterou napsal 
po Bílé hoře, po morové ráně, která mu vza-
la ženu i dvě děti, po emigraci a rozmetání 
všech jistot:

Svět jest kolo, jenž se točí, 
prudce chvěje, hlučí a zvučí, 

kdo mu v centrum neusedne, 
zamotá se a vypadne

. 

Přeji Vám soustředěné, inspirativní  
a ve své podstatě radostné postní období! 
Srdečně Vás zvu začít postní období spo-
lečně v evangelickém kostele tichem, mod-
litbou, písní a meditací v popeleční středu 
2. března 2022 v 18 hodin. A pak každou 
středu až do Velikonoc k postním večerům 
nad biblí v baště za evangelickým kostelem 
od 18 do 19 hodin. 

Drahomíra Dušková Havlíčková, 
evangelická farářka
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LETECKOU ZÁKLADNU NAVŠTÍVILA MINISTRYNĚ OBRANY
V pátek 28. ledna navštívila 21. základnu taktického letectva 

v Čáslavi ministryně obrany Jana Černochová. Doprovázel ji zá-
stupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálpo-
ručík Miroslav Hlaváč a další představitelé velení armády.

V rámci úvodního briefingu velitel vzdušných sil generálmajor 
Petr Mikulenka ministryni představil Vzdušné síly AČR i jednotli-
vé podřízené prvky. Ministryně ocenila jejich schopnosti. „Ujistila 
jsem se tady, že máme skutečně skvělé vojáky. Rozhodně nám 
na všech misích i tady doma v České republice při cvičeních či 
průletech dokazují, že jsou to profesionálové, na které můžeme 
být právem hrdí,“ konstatovala ministryně.

Velitel základny, plukovník gšt. Jaroslav Míka, seznámil mi-
nistryni s činností a hlavními úkoly základny. Tím stěžejním je 
ochrana vzdušného prostoru České republiky. Jednak v rámci ali-

ančního pohotovostního systému NATO – NATINAMDS (Integro-
vaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) s dvojicí 
letounů JAS-39 Gripen, jednak v případě potřeby dvojicí letounů 
L-159 ALCA v rámci systému NaPoSy (Národní posilový systém 
protivzdušné obrany).

V tomto roce přibude další zásadní úkol. „Letos nás čeká sed-
mé nasazení v misi Air Policing, od dubna do července budeme 
střežit vzdušný prostor v Pobaltí, tentokrát ze základny Šiauliai  
v Litvě,“ uvedl plukovník Míka.

Nedílnou součástí programu návštěvy ministryně byla aktiva-
ce systému ostré hotovosti QRA (Quick Reaction Alert). V rámci 
systému NATINAMDS drží dvojice letounů JAS-39 Gripen 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce pohotovost. Pokud je vy-
hlášen signál ke vzletu, musejí hotovostní letouny JAS-39 Gripen 
vzlétnout nejpozději do 15 minut.

Během návštěvy ministryně byl vyhlášen signál ke cvičnému 
vzletu, tzv. Tango Scramble. Signál k ostrému vzletu, tzv. Alpha 
Scramble, je vyhlašován Mnohonárodním operačním střediskem 
vzdušných sil CAOC (Combined Air Operations Centre) v němec-
kém Uedemu. Po jeho vyhlášení české gripeny nejčastěji startují 
k nekomunikujícím letounům či letounům v tísni. Ročně se jedná 
maximálně o deset zásahů. „V loňském a předloňském roce, kdy 
leteckou dopravu ovlivnila pandemie koronaviru, se počet startů 
snížil zhruba na polovinu,“ dodal plukovník Míka.

Dalším bodem návštěvy byla prohlídka letounů JAS-39 Gripen 
a L-159 ALCA v hangáru H5, kde se technici věnují přímé údržbě  
a zabezpečují provádění složitých oprav i předepsaných prací.

Na závěr návštěvy Jana Černochová spolu s generálporučí-
kem Hlaváčem, generálmajorem Petrem Mikulenkou a plukov-
níkem Míkou uctili památku vojáků, kteří zahynuli při výcviku na 
obranu své vlasti.

Ministryně si také v Čáslavi detailně prohlédla novou pušku 
pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS. Těchto zbraní, které ve vý-
zbroji nahradí samonabíjecí odstřelovací pušky SVD Dragunov  
a SVDN-3 Tiger, armáda do konce roku získá 350. Nyní vybrané 
jednotky přebírají první desítky kusů.

Foto: Michal Voska

VRTULNÍKEM NAD ČÁSLAVÍ
Proleťte se 17. dubna vrtulníkem BELL 206B přímo nad svým 

domovem! Využijte skvělou možnost, jak vidět své město  
a jeho okolí z ptačí perspektivy. Loni byl o tuto akci velký zá-

jem. Let můžete také darovat svým blízkým a přátelům formou 
dárkového poukazu. O bezpečnost všech zájemců se postará 

jak osvědčený vrtulník, známý mimo jiného z mnoha filmů, 
tak zkušený profesionální pilot. Využijte výhodnější ceny letů 
v předprodeji a ušetřete. Novinkou je druhý vrtulník Robinson 

R22, ve kterém si můžete vyzkoušet také jeho pilotáž.
Více informací a možnost zakoupení naleznete na stránkách 

www.forfreedays.cz/caslav.
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA BŘEZEN 2022

5. 3. sobota POUTNÍ MÍSTO VRACLAV
Trasa: Zámrsk, Vraclav, Vysoké Mýto 
Odjezd: Čáslav 6:51       návrat: 15:57 
Vedoucí: Štěpinová, Vohnická

12. 3. sobota SEČ
Trasa: Třemošnice, Javorka, Seč 
Odjezd: Čáslav 9:11  návrat: 16:49 
Vedoucí: Zdena Šrámková

10 km

11 km

12 km

11 km

19. 3. sobota ŽIŽKOVO POLE
Trasa: Pohled, Stříbrné Hory, Žižkovo pole, Přibyslav 
Odjezd: Čáslav 7:58   návrat: 16:49 
Vedoucí: Zdeňka Matysová

26. 3. sobota ZA BLEDULEMI
Trasa: Ždírec, Pobočenský rybník, Ransko, Staré Ransko, 
Ždírec 
Odjezd: Čáslav 7:08 
Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

Máte historické artefakty 
o čáslavském fotbale?
Pokud ano, hledáme právě vás!

Fotbalový klub FK Čáslav připravuje k výročí 120 let od 
svého založení speciální výstavu, která bude v závěru června 
letošního roku k vidění v prostorách klubu. Vedení klubu proto 
žádá fanoušky o zapůjčení, darování či odprodej historických 
artefaktů spojených s historií fotbalu v Čáslavi. 

Oslavy významného jubilea vyvrcholí v sobotu 25. června 
charitativním zápasem mezi starou gardou Čáslavi a týmem 
známých osobností Real TOP Praha. V rámci oslav se chystá 
další doprovodný program, mimo jiné i výstava historický arte-
faktů a fotografií.Máte doma nějakou zajímavou zmínku o čá-
slavském fotbale? Například vlaječky, odznaky, medaile, dre-
sy, fotografie, kroniku, tedy cokoliv zajímavého? Budeme rádi, 
pokud se nám na uvedených kontaktech ozvete a připojíte se  
k tomuto projektu.

Jménem vedení FK Čáslav vám děkujeme za vstřícnost  
a ochotu.

Kontaktní osoby:

Jakub Svoboda, člen VV FK Čáslav, telefon: 
775 250 395, e-mail: svoboda@fkcaslav.cz 

Markéta Vlčková, administrativní pracovník  
FK Čáslav,  

telefon: 605 512 059, e-mail: vlckova@fkcaslav.cz

Dne 22. 1. 2022 se v Teplicích uskutečnil další závod českého 
poháru v šermu, Teplický kordík.

V nejmladší kategorii U11 startovali na turnaji naši šermíři Jiří 
Zajíc, Tomáš Umysa, Martin Hlava a Jan Bartoš, pro kterého to byl 
debut na šermířských planších a podařilo se mu vyšermovat 6. mís-
to! Tomáš Umysa prošel turnajem až do finále, kde prohrál 15:10  
a získal stříbrnou medaili. Tímto výsledkem si upevnil druhou příč-
ku v hodnocení českého poháru, Jiří Zajíc je třetí, Martin Hlava dva-
náctý a Jan Bartoš třináctý.

Děkujeme za reprezentaci našeho oddílu a gratulujeme!

Výsledky:
Kategorie mini žáci jednotlivci 22. 1. 2022
2. místo Tomáš Umysa
6. místo Jan Bartoš
9. místo Jiří Zajíc
17. místo Martin Hlava

Výsledky závodu 
českého poháru 
Teplický kordík

Diakonie zve na den otevřených dveří
Speciální škola Diakonie v Čáslavi Vás srdečně zve na den otevře-
ných dveří, který se uskuteční 9. 3. 2022 od 13:00 do 17:00. Těšit 
se můžete na prohlídku školy, ukázku práce s interaktivní tabulí, 

muzikoterapii i na malou výstavu výtvarných děl našich žáků. 

Další informace o škole najdete na www.specialniskola.org.



Letošní rok přinesl zásadní změnu v oblasti nakládání s odpady. No-
vela zákona stanovila, že od roku 2030 nebude možné skládkovat směs-
ný komunální odpad. Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady 
spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách, kon-
krétně z dosavadních 500 Kč za tunu uloženého odpadu vzroste zákonný 
poplatek postupně až na 1850 Kč v roce 2029. Cílem je změnit dosavadní 
situaci, kdy většina komunálního odpadu končila na skládkách, a motivo-
vat města i občany k omezení tvorby odpadů.

Do čtyř let 60 % tříděného odpadu
Od 1. ledna 2021 došlo také k omezení odpadů, které mohou být na 

skládky přijímány. Roste tím tlak na používání recyklovatelných obalů  
a na správné třídění. Dnes už se tedy nemůže stát, že by nepoužitelný 
separovaný odpad (tzv. výmět) skončil na skládce. Obce mají povinnost 
do roku 2025 navýšit podíl tříděného odpadu na 60 %, o pět let později na 
65 %. Týká se to klasických komodit, jakými jsou papír, nápojový karton, 
kovy, plast a sklo, ale i bioodpadu a dalších složek.

Jestliže obec nedodrží nové podmínky, vystavuje se riziku pokuty 
200 000 korun. Odborníci se shodují, že obce a města, ale ani obyvatelé 
nejsou na tyto novinky dostatečně připraveni, což může na řadě míst vést 
k růstu nákladů na svoz odpadu. Celorepublikově se totiž vytřídí jen něco 
kolem třetiny odpadů, za čtyři roky to ale má být dvojnásobek.

Základem je třídit správně
Další úskalí nové legislativy spočívá v tom, že ne vše, co skončí v barev-

ných popelnicích, lze následně recyklovat. Proto před konečným zpracová-
ním existují tzv. třídicí linky, kde je potřeba převážně ručně oddělit využitel-
ný odpad od materiálu, který již další recyklaci neumožňuje.

Zásadní problém také představuje skutečnost, že občané do separo-
vaného odpadu odkládají i komunální směs nebo nevhodně třídí: do plastů 
třeba vyhazují linoleum a PVC. A naopak snadno recyklovatelný materiál, 
jako jsou sklenice či plasty, dávají do popelnic se směsným odpadem. Ná-
klady spojené s likvidací ale zůstanou na bedrech obcí a zpracovatelských 
firem, které s odpady nakládají. Obyvatelé, kteří nedostatečně třídí, tak mo-
hou ostatním spoluobčanům zásadně prodražit ceny za svoz odpadu.

Podobná situace panuje i v Čáslavi. Jak potvrzuje Blanka Vančurová, 
vedoucí provozu třídicí linky z čáslavské pobočky společnosti AVE, která 
zajišťuje svoz odpadu, z nádob na plastový odpad lze pro recyklaci využít 
jen přibližně 28 % obsahu (nejčastěji jde o PET lahve).

V Čáslavi existuje profesionální zázemí
Čáslavská pobočka společnosti AVE disponuje profesionálním záze-

mím pro třídění a i díky kontaktům s dalšími zpracovateli je schopna zajistit 
využití méně kvalitního obsahu z popelnic na plasty. Ten lze po potřebné 
úpravě využít jako palivo v cementárnách.

Ve městě se také zvyšuje počet míst, kde občané najdou barevné ná-
doby, a i proto roste množství vytříděného odpadu. Současně ale přibývá 
také komunální směsi. „Jednak je to důsledek současné covidové situace, 
protože lidé více využívají on-line prodej a přepravní služby, čímž se zvyšuje 
podíl obalů, jednak se v nárůstu odráží rostoucí životní úroveň obyvatel,“ 
vysvětluje Radek Doležal, ředitel čáslavské provozovny AVE.

Přesto je separovaného odpadu v Česku obecně málo. „Dokázali by-
chom ho zpracovat větší množství i dodat jej dalším zpracovatelům pro 
druhotné využití. Z plastového odpadu se vyrábějí například plastové lavič-
ky, z čistého polystyrenu brikety EPS, které se dále využívají ve stavebnictví, 
a tak dále,“ přibližuje Blanka Vančurová. Společnost AVE investuje do stále 
modernějších technologií a v současnosti jedná o instalaci automatické 
třídicí linky. Ta už dokáže veškerý materiál separovat samočinně, což po-
vede k dalšímu nárůstu podílu využitelného plastu či papíru.

I díky zázemí kvalifikovaných odborníků na hospodaření s odpady jsou 
tedy v Čáslavi na novou legislativu dobře připraveni, ale k naplnění zákon-
ných podmínek je důležité ještě více třídit odpad a do popelnice ukládat 
skutečně jen to, co do nich patří. Jak správně třídit odpad z domácností, 
vám poradí odborníci na odpady příště.

Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který obcím a městům stanovuje výrazně přísnější podmínky pro naklá-
dání s odpady. Zatímco dosud končily dvě třetiny odpadu na skládkách a jen třetina v třídírnách, brzy se má tento poměr 
otočit. Obce na to ale nejsou připraveny.

Třídění na linkách v současnosti probíhá ručně: využitelný odpad vybírá 
proškolený personál. Budoucnost patří automatickým provozům.

Roztříděný plastový odpad je připraven k dalšímu využití: 
recyklovat lze nejen PET lahve, ale i plastové folie, nádoby 
a další materiál.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SE BRZY ZPŘÍSNÍ

inzerce 16  
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Rádi bychom se s vámi podělili o dění v Dětské skupině Ho-
lubníček v lednu a únoru. Ani nám se nevyhnula další vlna one-
mocnění covid-19, chceme moc poděkovat všem rodičům za jejich 
spolupráci a pochopení.

Měsíc leden byl pro nás ve znamení tématu „Paní ZIMA okolo 
nás“. Začali jsme oslavou Tří králů, kdy děti obtiskly na papír třikrát 
ručičku, na každou nalepily očička a chůvičky domalovaly korunky. 
Také jsme trénovali básničku „Na Tři krále za vesnicí, bloudí sně-
hem koledníci, ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí zdraví vinšujou.“ Popo-
vídali jsme si o proměnách přírody v zimě, především o zvířátkách, 
která děti moc zajímají, například kde zvířátka bydlí, co v zimě jedí 
a jak jim můžeme pomáhat toto období přečkat. Dali jsme spo-
lečně ptáčkům zobání do krmítka a všichni jsme pokreslili zimní 
modrou barvou papír, na který jsme lepili ptačí krmítka i s ptáčky, 
do nichž jsme nalepili zrníčka, aby neměli hlad. Také jsme se učili 
a lepili stopy ve sněhu, například veverku, zajíce, prasátko, srnku  
a jiné. Zvířátka nás neopustila ani při cvičení, kdy jsme pro děti při-
pravili zábavné cvičení „Lesní zvířátka“ s prvky jógy. Neopomněli 
jsme si popovídat o oblékání v zimě. 

Únor se nesl ve znamení tématu „Kdo nám pomůže“. Povídali 
jsme si o bezpečnosti, zaměřili jsme se na přechod pro chodce, 
ukázali jsme si ho a také to, jak silnici správně přejít. Děti se dozvě-
děly, jak a proč funguje policie, hasiči a záchranná služba a že se 
máme mít na pozoru před cizími lidmi. Mluvili jsme také o povolání, 
o tom, co děti baví a čím by jednou chtěly být. Holčičky si u nás 
rády hrají na maminky a vydrží dlouho jezdit s kočárky. Kluci zase 
jezdí na odrážedlech, kterých máme větší množství, a mohou tak 
jezdit všichni najednou – to je u nás teprve veselo! Velice oblíbené 
je nakupování v našem dřevěném obchodě, který dětem do Holub-
níčku nadělil Ježíšek. Jsou tu k dispozici různé hudební nástroje, 

zahráli jsme si i na muzikanty, děti tak poznaly některé melodie  
a zvuky. Tvořili jsme při říkance „Jak se kreslí auto“. Nezapomněli 
jsme opět ani na cvičení s prvky jógy. Navštívil nás znovu pejsek 
Pampeliška, který je speciálně vycvičený na canisterapii, což je pro 
děti velkým zpestřením. 

Už se společně těšíme na březen a téma „Jarní příroda roz-
kvétá“.

Tým DS Holubníček 

PLÁNY SOŠ A SOU DOPRAVNÍ ČÁSLAV NA LETOŠNÍ ROK

Holubníček – co se dělo v lednu a únoru

Neustále je co zlepšovat. Tím se řídí i Střední odborná ško-
la a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav. Pro výuku elektro 
předmětů vytváří z bývalé šatny zbrusu novou učebnu spe-
cializovanou na elektrická měření související s elektro-
mobilitou. Stavební práce již skončily a nyní zbývá 
dovybavit učebnu příslušným technickým záze-
mím. V letošním školním roce by měla být uvede-
na do provozu.

Škola nezapomíná ani na zkulturnění prostře-
dí, ve kterém se všichni zúčastnění pohybují – 
za tím účelem začala už na konci roku výměna 
podlahových krytin v učebnách. Zatím se měni-
lo linoleum v pěti učebnách a podle finančních 
možností se v této činnosti bude pokračovat  
i u zbylých tříd. Celá operace připomínající akci 
kulový blesk byla náročná hlavně z organizač-
ních důvodů, ale vedení škol si s tím poradilo 
bez větších problémů. V rámci těchto úprav byly 
ve všech dotčených učebnách vyměněny staré 
dřevěné tabule za nové plastové, takže éra křídy 
na Dopravce definitivně skončila (křídy nahradily fixy).

Nezapomínáme ani na objekty, v nichž probíhá odborný vý-
cvik. Zkrátka do dílenské haly na několika místech zatékalo. Proto 
se v první fázi (ta se uskutečnila už v loňském roce) přistoupilo, 
řekneme-li to obrazně, k hašení požáru. V letošním roce by měla 
přijít na řadu fáze konečná – celková rekonstrukce střešní krytiny 
s možností instalace fotovoltaiky.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čá-
slav zajišťuje výuku autoškoly. Žáci si mohou v rámci studia udě-

lat bezplatně řidičské oprávnění skupiny B a C. Dosud teoretická 
výuka probíhala ve škole, praktickou část zajišťovala autoškola 
pana Bydžovkého. Od letošního roku by i jízdy plně pokryla ško-
la, neboť se jí podařilo rozšířit vozový park o nákladní automobil 
značky Ford. Kromě něj disponujeme dvěma osobními automo-
bily značky Fabia.

Na závěr nezbývá než Dopravce popřát, aby se všechny plány, 
které si pro letošní rok vytyčila, bezezbytku naplnily.

Holubníček – leden a únor
Rádi bychom se s vámi podělili o dění v Dětské skupině Holub-

níček v lednu a únoru. 
Ani nám se nevyhnula další vlna onemocnění covid-19, chceme 

moc poděkovat všem rodičům za jejich spolupráci a pochopení.
Měsíc leden byl pro nás ve znamení tématu „Paní ZIMA okolo 

nás“. Začali jsme oslavou Tří králů, kdy děti obtiskly na papír třikrát 
ručičku, na každou nalepily očička a chůvičky domalovaly korunky. 
Také jsme trénovali básničku „Na Tři krále za vesnicí, bloudí sně-
hem koledníci, ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí zdraví vinšujou“. Popo-
vídali jsme si o proměnách přírody v zimě, především o zvířátkách, 
která děti moc zajímají, například kde zvířátka bydlí, co v zimě jedí 
a jak jim můžeme pomáhat toto období přečkat. Dali jsme spo-
lečně ptáčkům zobání do krmítka a všichni jsme pokreslili zimní 
modrou barvou papír, na který jsme lepili ptačí krmítka i s ptáčky, 
do nichž jsme nalepili zrníčka, aby neměli hlad. Také jsme se učili 
a lepili stopy ve sněhu, například veverku, zajíce, prasátko, srnku  
a jiné. Zvířátka nás neopustila ani při cvičení, kdy jsme pro děti při-
pravili zábavné cvičení „Lesní zvířátka“ s prvky jógy. Neopomněli 
jsme si popovídat o oblékání v zimě. 

Únor se nesl ve znamení tématu „Kdo nám pomůže“. Povídali 
jsme si o bezpečnosti, zaměřili jsme se na přechod pro chodce, 
ukázali jsme si ho a také to, jak silnici správně přejít. Děti se do-
zvěděly, jak a proč fungují policie, hasiči a záchranná služba a že 
se máme mít na pozoru před cizími lidmi. Mluvili jsme také o po-
volání, o tom, co děti baví a čím by jednou chtěly být. Holčičky si  
u nás rády hrají na maminky a vydrží dlouho jezdit s kočárky. Kluci 
zase jezdí na odrážedlech, kterých máme větší množství, a mohou 
tak dovádět všichni najednou – to je u nás teprve veselo! Velice 
oblíbené je nakupování v našem dřevěném obchodě, který dětem 

do Holubníčku nadělil Ježíšek. Jsou tu k dispozici různé hudební 
nástroje, zahráli jsme si i na muzikanty, děti tak poznaly některé 
melodie a zvuky. Tvořili jsme při říkance „Jak se kreslí auto“. Neza-
pomněli jsme opět ani na cvičení s prvky jógy. Navštívil nás znovu 
pejsek Pampeliška, který je speciálně vycvičený na canisterapii, 
což je pro děti velké zpestření.

Už se společně těšíme na březen a téma „Jarní příroda rozkvétá“.
Tým DS Holubníček
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Čáslavská rodačka Renata Kodadová (dívčím jmé-
nem Iglová) se jako první ženská členka České filhar-
monie navždy zapsala do dějin české hudby. Témat 
k rozhovoru jsme tudíž měli více než dost. Tím spíš, 
že tato vitální a sympatická dáma oslavila 25. února 
80. narozeniny.

Dnes už v Čáslavi nebydlíte. Jezdíváte sem 
přesto někdy?

Máte pravdu, již mnoho let žiji s rodinou v Praze. Čáslav je ale 
nedaleko a občas si do svého rodného města cestu najdu. Stále 
vzpomínám na „Váchov“, kde jsme s rodiči bydleli. Jsem hrdá, že 
jsem rodačkou právě zde. Je to krásné, mému srdci milé město.

Jak na dětství tady strávené vzpomínáte a dokdy jste 
zde žila?

Město jsme museli opustit v roce 1945, tatínek byl v rámci 
svého pracovního zařazení přesunut a dostal práci právníka v Li-
berci. Odtud jsme pak ze stejného důvodu přesídlili do Českých 
Budějovic. Na Čáslav mám vzpomínky malého dítěte, avšak ně-
které věci bez ohledu na věk nezapomenete. Možná je to trochu 
dramatická vzpomínka, ale dodnes mám před očima německé 
vojáky utíkající přes zdejší železniční násep.

Měla jste tu, případně stá-
le máte nějaká oblíbená mís-
ta?

Na Čáslav často vzpomí-
ná můj starší bratr, hudební 
skladatel Milan Iglo. Místa, na 
která vzpomínáme, jsou ale 
často spíše z vyprávění našich 
rodičů. Pocity, jež ve mně zmínka  
o Čáslavi vyvolává, jsou ale vždy 
plné lásky a pocitu bezpečí, kte-
rý jsem jako malá díky rodičům 
měla. 

V kolika letech jste si uvědomila, že byste svou bu-
doucnost chtěla napevno spojit s hudbou?

Myslím, že to bylo tak v mých 14 letech. Možná i vlivem ro-
dinného prostředí. Maminka byla učitelkou hudby, dirigentkou pě-
veckých sborů, a hudba byla vždy samozřejmou součástí našeho 
života. Nikdy jsem vlastně nepřemýšlela o tom, že bych chtěla 
svůj život spojit s čímkoli jiným. Některé věci tak asi jednoduše 
mají být, a má-li člověk štěstí, potká je a rozezná ve správný čas.

Čím vás okouzlila právě harfa? Ovládáte i jiné hudební 
nástroje?

Upřímně řečeno, znovu se trochu vracíme k náhodě, existuje-li 
v životě něco takového. Harfu jsem poprvé viděla a chodila na 
ni zkoušet hrát bez jakéhokoli odborného vedení – k sousedům  
v Českých Budějovicích. Byla to neobyčejně zajímavá věc, složitá, 

a to mě patrně tehdy oslovilo. Navíc to byla cesta za 
mým snem… hrát v orchestru. Mnoho let jsem hrála 
na klavír, chodila jsem i na hodiny hry na violoncello 
a příčnou flétnu. Ale brzy jsem se zaměřila právě na 
harfu a klavír.

V roce 1970 jste se stala první stálou žen-
skou členkou orchestru České filharmonie. Jak  

k tomu došlo?

Byla jsem posluchačkou ve třídě prof. Karla Patrase, a když 
vypsali konkurz, byla to pro mě čest, zúčastnit se jej. Stát se 
kolegyní milovaného pana profesora, který v mém životě mno-
ho znamenal, a členkou tak báječného orchestru, to byl splněný 
sen. Ano, byla jsem první ženou ve stálém angažmá, osmnáct 
následujících let jsem v něm také sama zůstala. Po této době, 
kdy profesor Patras (mimo jiné tatínek známé herečky Dagmar 
Patrasové) končil svoji profesionální kariéru, ke mně do skupiny 
harf přibyla nová kolegyně.

Cítíte se v tomto směru jako průkopnice? Chovaly se k 
vám podle toho kolegyně, které přišly po vás?

Slovo „průkopnice“ bych určitě nepoužila. Jistě, měla jsem po-
vahu a životní nastavení takové, abych se v této pozici cítila dobře. 

Ale nikdy to nebyl faktor, který by 
hrál nějakou roli. Nebylo to tak, že 
bych si za něčím podobným cíleně 
šla. Dostávám takové otázky čas-
těji a vlastně mě trochu překvapu-
jí. Nemyslím si, že by skutečnost, 
že jsem byla dlouhou dobu jedi-
nou ženou v jinak ryze mužském 
prostředí, byla tak podstatná. 
Nezvyklé spíš bylo se v sedm-
desátých letech naplno věnovat 
svému zaměstnání a mít přitom 
malé dítě. Dnes už to tak společ-
nost nevnímá, je to věc běžnější  
a přijímaná jako větší samozřej-
most.

Šéfdirigentem České filharmonie byl za vašeho pů-
sobení slavný Václav Neumann. Jak na spolupráci s ním 
vzpomínáte?

Děkuji za tuto otázku. Vzpomínám na něj s láskou, úctou  
a velkým dojetím. Václav Neumann byl výjimečný člověk. Profe-
sionál, člověk velmi ušlechtilý a laskavý, navíc se smyslem pro 
inteligentní humor. Jestli jsme v České filharmonii měli někdy po-
cit, že jsou věci „mezi nebem a zemí“, byly to Mahlerovy symfonie 
právě s Václavem Neumannem. Mohu jejich poslech čtenářům 
jen doporučit. Zejména v dnešní neklidné době jsou tyto nahráv-
ky účinným lékem pro duši.

Později jste se prosadila také jako hudební pedagožka 
na HAMU. Vyvíjí se nějak během let přístup studentů ke 
klasické hudbě?

ROZHOVOR S RENATOU KODADOVOU
„NEŘEKLA BYCH, ŽE BILANCUJI, SPÍŠE VZPOMÍNÁM.“

Paní Kodadová s prof. Karlem Patrasem
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Neřekla bych, že se mění přístup studentů k hudbě jako ta-
kové. Mění se doba a s ní přicházejí změny, kterým se přizpůso-
bujeme vlastně všichni. Klasickou hudbu musíte milovat, abyste 
si ji k sobě na celý život připoutali. Není to obvykle zdroj velkých 
peněz, což je něco, s čím mladí lidé pochopitelně musejí zápa-
sit. Možná to je hlavní faktor, který dnešní generaci posluchačů 
konzervatoře nebo hudební akademie vede k hledání cest, jak 
klasickou hudbu popularizovat a přiblížit ji širšímu spektru lidí. 
Zároveň mají možnosti, které dříve nebyly, a využívají je.

Letos oslavíte významné životní jubileum. Jste ty-
pem člověka, který rád bilancuje?

Pro mě je toto jubileum jen číslo. Pravdou je, že podobný 
věk přináší jiný pohled na svět. Neřekla bych, že bilancuji, spíše 
vzpomínám. A určitě si stále více a více uvědomuji důležitost 
témat, o kterých se obvykle „vzpomínkové rozhovory“ zmiňují. 
Krása a svoboda v životě, jeho opravdové hodnoty i třeba napl-
nění v tom, co člověk dělá.

Jak v dnešní době vypadá váš „běžný“ den?

Žijeme s manželem poklidný život v Praze, staráme se o do-
mov a zahrádku. Paradoxně jsem nikdy nesportovala, dokonce 

jsem sport trochu nesnášela (smích). Ale posledních deset let 
je tomu přesně naopak. Cvičím denně, chodím do fitness cen-
tra a mám ráda plavání. Asi i proto, že jsem znamením „ryba“. 
I když narodit se zrovna 25. února a slavit šesté narozeniny  
v roce 1948… Každoročně si vzpomínám na tu hluboce smut-
nou atmosféru doma, kterou přede mnou, šestiletou oslaven-
kyní, rodiče prostě nemohli skrýt. 

Na závěr mi dovolte, abych vám za celou redakci 
Čáslavských novin popřál všechno nejlepší k narozeni-
nám, především pak co nejpevnější zdraví. Je něco, co 
byste ráda vzkázala našim čtenářům?

Velice vám děkuji, je moc milé, že jsem si vzpomněli. Chtě-
la bych při této příležitosti čtenářům říct, že jsou věci, které 
je třeba chránit a pečovat o ně. Přeji jim, aby uměli a moh-
li pečovat o své zdraví duševní i fyzické, aby si udělali čas  
a prostor na péči o kulturu a kvalitu svého životního stylu a byli 
si vědomi důležitosti svobody. A mohu jim doporučit, že hud-
ba je nejen způsob, jak léčit a chránit duši, ale také přinášet 
do svého života jemnost a hlubší rozměr. Mladším čtenářům 
bych ráda vzkázala, aby se zeptali na zkušenosti a vzpomín-
ky svých rodičů či prarodičů. Z těch, které předali moji rodiče 
mně, čerpám dodnes.
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EXPERIMENTÁLNÍ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI V KOMUNITNÍ ŠKOLE
ČÁSLAV

VÝROBA SLIZU VÝROBA SLIZU 
A MODELÍNYA MODELÍNY

TISK KAZOO NA TISK KAZOO NA 
3D TISKÁRNĚ3D TISKÁRNĚ

HUDEBNĚ-HUDEBNĚ-
-DRAMATICKÁ -DRAMATICKÁ 

DÍLNADÍLNA

TVORBA TVORBA 
VLASTNÍ VLASTNÍ 

NAŽEHLOVAČKYNAŽEHLOVAČKY

13. 3.
v 15.00 h

UČEBNA ŠKOLY V BUDOVĚ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ – NA BĚLIŠTI 184, ČÁSLAV

  Malotřídka, kde se děti učí spolu, vzájemně si pomáhají a inspirují seMalotřídka, kde se děti učí spolu, vzájemně si pomáhají a inspirují se
    Učitelka, která je dětem vzorem a parťákem zároveňUčitelka, která je dětem vzorem a parťákem zároveň
    Dovednosti, přes které „nejede vlak“Dovednosti, přes které „nejede vlak“
    Činnosti, jimiž se děti baví i rozvíjejíČinnosti, jimiž se děti baví i rozvíjejí
    Učení, které dává smysl dětem i dospělýmUčení, které dává smysl dětem i dospělým
    Projekty, jimiž děti spoluutvářejí svůj životní prostor a komunituProjekty, jimiž děti spoluutvářejí svůj životní prostor a komunitu
    Místo, kde je blízko do přírody a k pohybuMísto, kde je blízko do přírody a k pohybu
    Příjemná učebna, kterou pro děti za pomoci Města Čáslav Příjemná učebna, kterou pro děti za pomoci Města Čáslav 

    navrhli a vybavili rodiče    navrhli a vybavili rodiče

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ 
PRO RODIČE K ZÁPISU 
DO KŠ ČÁSLAV

INFORMACE O ZÁPISUINFORMACE O ZÁPISU

SETKÁNÍ S ŘEDITELEM SETKÁNÍ S ŘEDITELEM 
ZASTŘEŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ZASTŘEŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLYŠKOLY

UČEBNA ŠKOLY V BUDOVĚ MĚSTSKÝCH 
LÁZNÍ – NA BĚLIŠTI 184, ČÁSLAV

24. 3.
v 17.00 h
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Osobnosti Čáslavska
Pavel Sula 3. 3. 2022 – 140 let od narození

 
Pavel Váša 20. 3. 2022 – 68 let od úmrtí

 

 
Jiří V. Peca 30. 3. 2022 – 70. narozeniny

V Čáslavi prožité dětství mu „zajistilo“ minimál-
ně dvojí přátelství na celý život – s Rudolfem Těs-
nohlídkem a Jiřím Mahenem. A byť jejich věhlasu 
nedosáhl, i rodák ze Svojšic Pavel Sula (vlastním 
jménem Josef Sulík) zanechal na poli české kul-

tury výraznou stopu. Traduje se, že aby mohl stu-
dovat na kutnohorském učitelském ústavu, musela 

jeho matka prodat v Čáslavi svůj domek. Její syn po-
stupně učil na celé řadě škol, nejen u nás, ale třeba i ve Vídni. Jelikož 
měl i díky tomu blízko k dětskému vidění světa, zaměřil se na tuto 
tematiku také ve své prozaické tvorbě. Mimo to působil v dětských 
časopisech a publikoval pedagogické studie.

K mládeži měl blízko také čáslavský rodák 
Pavel Váša. Je totiž autorem několika stře-
doškolských čítanek. Dokladů, že výborně 
ovládal mateřský jazyk, existuje více. Napsal 
knihy o Tomáši Garriguu Masarykovi nebo 
Janu Amosi Komenském. Překládal anglickou 
literaturu. Celoživotně se zabýval moravským fol-
klórem, mimo jiné jako člen Ústavu pro lidovou píseň. S Leošem 
Janáčkem vydal Moravské písně milostné. Literární historik, 
který občas vystupoval pod pseudonymem Čeveř, navíc dlouhá 
léta tvořil pevnou součást redakce brněnských Lidových novin. 
Zemřel necelé dva měsíce po svých 80. narozeninách.

Budoucí akademický malíř a člen umělecké 
skupiny Kompresionisti poprvé spatřil světlo 
světa v Sirákovicích u Čáslavi. Do školy chodil 
v Golčově Jeníkově, poté absolvoval čáslavské 

gymnázium. Další vzdělávací institucí pro něj 
byla pražská AVU, kde studoval ve třídě věhlas-

ného Františka Jiroudka. Ve své tvorbě se věnuje 
především Praze, krajinám a portrétům. Ten zřejmě nejslavnější 
vytvořil v roce 1999, kdy si za objekt svého zájmu zvolil legendár-
ního britského premiéra Winstona Churchilla. Jeho díla se dosta-
la do sbírek nejen v Česku, ale po celém světě – například v USA, 
Francii, Švýcarsku nebo Nizozemí.

Jak pokračuje rekonstrukce synagogy?
Čáslavská synagoga je nádherná stavba. Je v mnoha ohledech jedineč-

ná, což pochopí každý, kdo vstoupí dovnitř a uvidí její krásnou interiérovou 
výzdobu. Je jednou ze dvou dodnes zachovaných synagogálních staveb  
architekta Wilhelma Stiassnyho. Tou druhou je překrásná Jubilejní synago-
ga v Praze v Jeruzalémské ulici. Ostatní byly zničeny, zbourány či přestavěny  
v turbulentních dějinách 20. století. Ostatně i na čáslavské synagoze by bylo 
možné ilustrovat moderní dějiny židovského národa.

Těší nás zájem veřejnosti o to, jak pokračuje její rekonstrukce (zahájená 
v říjnu 2021) a co se v jejím rámci za oplocením stavby odehrává. Nyní vám 
přiblížíme, co už bylo v současné fázi rekonstrukce uděláno a co plánujeme 
na první pololetí tohoto roku, aby se v létě 2022 mohla synagoga otevřít 
veřejnosti.

Nejprve malá rekapitulace. Synagoga se v roce 1994 vrátila Židovské 
obci v Praze v poměrně špatné kondici, a proto proběhlo od 90. let několik 
fází rekonstrukčních prací. Ty ji dostaly do stavu, ve kterém je sanovaná  
a nepodléhá zkáze. Nicméně tato situace neumožňovala její pravidelné  
a plnohodnotné užívání. Proto jsme na podzim 2021 zahájili další etapu 
rekonstrukce synagogy, která ji díky investičnímu rozpočtu v objemu cca  
10 milionů korun dostane během několika let do takového stavu, aby mohla 
být využívána jako kulturní a společenské centrum připomínky židovské ko-
munity na Kutnohorsku, jenž zde dosud schází. 

Zásadní proměny dozná podlaha v hlavním (tzv. mužském) sále. Aby 
byl prostor synagogy připraven na celoroční užívání, bude v celém sále in-
stalována vytápěná podlaha, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. Ten 
zajistí vytápění i v prvním patře, kde vznikají administrativní prostory a kde 
bude později umístěna pravidelná výstava o dějinách židovské komunity na 
Kutnohorsku. 

Probíhá napojení synagogy na sítě technické infrastruktury a v rámci 
celé budovy vznikají nová elektroinstalace a rozvody tepla. V přízemí se bu-
duje sociální zařízení, které výrazně zvýší komfort a umožní vytvořit zázemí 
pro konání akcí s větším počtem návštěvníků (koncerty, přednášky apod.). 
Do léta je v plánu ještě nová dlažba v hlavním sále, obnova dveří a oken, 
instalace nových vstupních dveří do hlavního sálu, výmalba a rekonstrukce 
fragmentů původních maleb.

V dalších fázích rekonstrukce, které budou na současnou etapu nava-
zovat, přijdou na řadu restaurátorské práce týkající se zejména kazetového 
stropu v hlavním sále a vstupních dveří do synagogy. Obnovena bude fasá-
da budovy, dojde rovněž k úpravě a kultivaci okolí, vytvoření relaxační zóny  
v zadní části zahrady a otevření důstojného prostranství před synagogou.

Současné rekonstrukční práce v objemu 5 milionů korun jsou pro letošní 
rok naplánovány tak, abychom v rekonstruovaném interiéru mohli uspořá-
dat červnový koncert na památku obětí holocaustu. Návštěvníky a zájemce  
o prohlídku a výstavu v synagoze přivítáme od července, kdy jim předsta-
víme nový průvodcovský program. Pokud to situace umožní, rádi bychom 
v synagoze uspořádali i tradiční květnovou akci Svět čte příběh kutnohor-
ských židů, jsme však připraveni i na realizaci on-line. Opět budeme pořá-
dat komentované procházky pro stopách a památkách židovské komunity 
v Kutné Hoře. 

Zájemci se mohou o plánovaných akcích dozvědět na FB a instagra-
movém profilu Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové a rovněž na webu 
www.nfdl.cz, kde mohou také přispět do veřejné sbírky a rekonstrukci krás-
né synagogy v Čáslavi tak podpořit.

Foto: P. Sula, Jiří V. Peca – MMaK Čáslav, P. Váša – encyklopedie.brna.cz 

Využijte našeho systému slev  
na vstupenky do Dusíkova divadla v Čáslavi!

PŘEDPLATNÉ (ABONMÁ) – 20 % sleva na představení v předplatném  

a 10 % sleva na všechny ostatní pořady mimo předplatné

MNOŽSTEVNÍ SLEVA – při zakoupení vstupenek na 3 a více pořadů či 

představení poskytujeme slevu 10 % z ceny vstupenky na každý pořad

KMD (Klub mladého divadla) – 50 % sleva ze základní ceny vstupenky  

s kartou ISIC nebo potvrzením o studiu

ZTP – 50 % sleva z ceny vstupenky, ZTP/P – 100 % sleva z ceny vstupenky

SPECIÁLNÍ SLEVA 20% z ceny vstupenky pro občany města Čáslavi na 

zahajovací představení CIRKU LA PUTYKA „ISOLE“, které proběhne 

22.března 2022 od 19.00 hodin – NENECHTE SI UJÍT A BUĎTE U TOHO!

Slevy se nesčítají. 

Děkujeme a těšíme se na Vás v hledišti Dusíkova divadla v Čáslavi!

VYKOUPÍM
knižní pozůstalosti,porcelán, sbírky poštovních známek, po-

hlednic, obrazů, staré myslivecké a rybářské potřeby apod.

TEL.: 731 489 630
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HLAVNÍ SÁL 
DIVADLA SE PO 

GERÁLNÍCH OPRAVÁCH  

OTEVÍRÁ 
VEŘEJNOSTI

Čáslavské divadlo patří mezi jedno  
z nejstarších divadel v Česku. Takovým stavebním skvostům 

české historie musí být věno- vána dostatečná pozornost po 
technické stránce, aby mohly kulturně obohacovat i budoucí generace.  

Toho si je vědomo také město Čáslav. Proto v minulém roce zahájilo již třetí etapu jeho 
rekonstrukce. Tentokrát v hlavním sále, který se v březnu otevírá veřejnosti. A slavnost to bude vskutku veliká.  

Nejdříve se ale podívejme na rekonstrukci  po technickou stránku projektu.  

Od stavebních prací přes opravy hod-
notných prvků po nová světla a zvuk

Práce byly začaty v létě minulého roku. 
Třetí etapa rekonstrukce byla rozdělena 
do pěti částí. „V rámci stavebních prací 
došlo k zavedení nové elektroinstalace, 
světel a nouzového osvětlení, broušení 
a natírání podlah, pokládce nového ko-
berce a opravě pódia. Diváci jistě ocení 
i zrestaurování štukové a sádrové výz-
doby. Novotou tak září detaily zlacených  
a ozdobných prvků na stěnách nebo znak 
města nad jevištěm. Tyto prvky budou 
moct návštěvníci obdivovat před zahá-
jením produkce z pohodlných sedaček, 
které byly všechny odmontovány a odve-
zeny k repasi, stejně jako historické dveře 
divadla. Zážitek z představení umocní nová 
zvukařská technika a osvětlení pódia,“ po-
hovořil pracovník odboru investic Jan Šulc. 

V čáslavském divadle najdeme techni-
ku až z Austrálie 

Práce na divadle měly být dokončeny 
před vánočními svátky 2021. Plány ovšem 
narušila covidová situace… K tématu pro-
mmluvila vedoucí odboru investic Bc. Petra 
Tůmová: „Finále realizace bylo posunuto  
o dva měsíce, jelikož nám do rekonstrukce 
vstoupily důsledky spojené s covidem., Jed-
nak nedostatek materiálů na trhu, ale také 
opožděné dodávky důležitých komponentů, 
které k nám cestovaly třeba až z Austrálie.“     

Petra Tůmová také zmínila, že oprava 
kulturního bohatství, jako je čáslavské di-
vadlo, nese jistá specifika. Každá změna 
musí být konzultována s Národním pa-
mátkovým ústavem, který hlídá například 
i odstíny barev koberce nebo dveří a jaké 
materiály budou použity. 

Náklady rekonstrukce se vyšplhaly  
k 13 miliónům korun. Dodavateli prací byli 
PWB stavby, s.r.o. (stavební práce), Mga., 
Jakub Tlučhoř (hodnotné prvky), Marek 

Hein, DiS. (repase dveří), RENO DESIGN, 
s.r.o. (repase sedadel), MusicData, s.r.o. 
(světla a zvuk).    

Oslavy znovuotevření  

divadla potrvají 12 dní 
Oslavy znovuotevření Dusíkova divadla 

potrvají hned několik dní – 11. až 22. břez-
na 2022 – během kterých si všichni diváci 
přijdou na své! Čeká je vše od klasické hud-
by přes výstavu a přednášky až po divadlo 
a magický nový cirkus. 

První večer se v nově zrekonstruova-
ném sále divadla mohou návštěvníci těšit 
na velký koncert Městské hudby Františka 
Kmocha Kolín pod taktovkou Miloslava Bu-
lína, pěveckého sboru Gymnázia a Střední 
odborné školy pedagogické Čáslav pod 
vedením Jany Vrňákové a sólistů Jany 
Veberové a Radka Petrovického. Při této 
příležitosti navíc starosta Vlastislav Málek 
ocení několik čáslavských občanů za jejich 
přínos městu.  

Před slavnostním koncertem by si di-
váci neměli nechat ujít vernisáž výstavy 
ak. mal. Jakuba Špaňhela, absolventa 
Akademie výtvarných umění (1995–2002)  
a jednoho z nejvýznamnějších současných 
českých malířů, který se v Čáslavi poprvé 
představil obrazem Jeden v evangelickém 
kostele na čáslavských Dvorcích. Pro Du-
síkovo divadlo připravil výstavu na téma 

Má vlast. Některé z vystavených obrazů 
vznikly přímo k této příležitosti a překvapí 
čáslavskou tématikou.  

V úterý 15. března se mohou milovní-
ci divadla těšit na přednášku Dr. Andrey 
Jochmanové z Moravského zemského 
muzea. Seznámí návštěvníky s podivu-
hodným životem a tvorbou Loly Skrb-
kové, herečky, režisérky, divadelní publi-
cistky a pedagožky, narozené v Čáslavi 
v roce 1902. Nejenže působila v Osvobo-
zeném divadle a v divadle E. F. Buriana, 
ale proslavila se i celou řadou filmových 
rolí, např. v Kladivu na čarodějnice. 

 
Večer 17. března čeká návštěvníky se-

tkání s architekty, restaurátory, stavaři aj., 
kteří se podíleli na rekonstrukci historické-
ho sálu. Postupně uvidí řadu dokumentů 
a fotografií z průběhu oprav a dozvědí se 
o největších zajímavostech a kuriozitách, 
jež byly v průběhu restaurátorských prací 
odhaleny. Součástí večera bude i komen-
tovaná prohlídka zrenovovaného historic-
kého sálu. 

V neděli 20. března si na své přijdou 
milovníci divadla a skvělých hereckých 
výkonů. Pozvání do Čáslavi přijali Simo-
na Stašová a Ladislav Frej. Jejich herecký 
koncert si můžete užít v nestárnoucí ro-
mantické komedii Na Zlatém jezeře. 

Magické grandfinále se uskuteční  
22. března. Se svým novým cirkusem vy-
stoupí Cirk La Putyka. Jedinečné předsta-
vení Isole začíná v 19:00 a bude jím finálně 
slavnostně znovuotevřen divácky uhranči-
vý historický sál Dusíkova divadla. Tento 
historický okamžik bude zaznamenáván 
individuální i společnou fotografií diváků 
přítomných na představení.  

Přijďte a staňte se součástí historie! 

Lada Bartošová, JN
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O celé generaci neoficiálního ruského umění promluví umě-
lecká historička Máša Černá Pivovarová, která kurátorsky připra-
vila nejednu významnou výstavu; loni například Moskevskou goti-
ku pro Národní galerii v Praze.

Máša je dcerou významného umělce Viktora Pivovarova, který 
žije od roku 1981 v Praze. Pivovarov je předním představitelem ne-
oficiálního ruského výtvarného umění, které dobylo svět. Typický 
znak děl tohoto světově uznávaného umělce představuje propojení 
slova a obrazu. Formou alb vytváří prostor pro postupné rozvíjení 
literárního příběhu, zpracovává téma v mnoha variantách.

Videoprojekce alba Zmizelí byla vytvořena pro loňskou výstavu 
NOVA FORMA 1 v Čáslavi. 

Marek Hilšer se vrací do Čáslavi potřetí, aby s námi besedoval 
o aktuálních tématech. Využijte této příležitost a přijďte si poslech-
nout či debatovat s mladým senátorem, který se bude pravděpodob-
ně ucházet o úřad prezidenta v příštích prezidentských volbách.

Marek Hilšer působí od roku 2007 jako vyučující pedagog  
a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, v rámci svého 
bádání se zaměřuje na boj s rakovinou. V letech 2011 a 2012 se 
zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA. V říjnu 2018 se stal 
senátorem.

Marek Hilšer říká: 
„V posledních letech se v naší společnosti stále více prohlubují 

názorové příkopy. Odlišný názor nebývá tolerován, ideoví protivníci 
dostávají nálepky, veřejná diskuze hrubne. Není divu, že lidé ztrá-
cejí chuť účastnit se veřejného života. K volbám chodí stále méně 
lidí, tradiční politické strany neumí voliče zaujmout a k moci se 
dostávající lidé nabízející místo zodpovědnosti jednoduchá řešení 
složitých problémů. Budoucnost naší země si ale představuji jinak. 
Jsem přesvědčen, že nesmíme na veřejné dění rezignovat, ale bu-
dovat republiku na slušnosti, sebevědomí a síle občanské společ-
nosti. Věřím, že tyto cíle musí sdílet každý skutečně demokratický 
politik. Já se k nim hlásím.“

CO PŘINESE NASTÁVAJÍCÍ TURISTICKÁ SEZÓNA?
Turistická sezóna se pomalu blíží. Na 

začátek dubna se každé turistické infor-
mační centrum připravuje po svém. Jaká 
nálada panuje v tom čáslavském? O tom 
jsme si povídali s vedoucí íčka Lucií Za-
hradníkovou. Na ticho před bouří to rozhod-
ně nevypadá. Přípravy jsou v plném proudu 
a evidentně je na co se těšit.  

Důležité je připravit se po personální 
stránce

„Během turistické sezóny budeme mít  
v infocentru otevřeno sedm dní v týdnu, což 
vyžaduje dostatek proškoleného personá-
lu. Dáváme tedy dohromady tým lidí, který 
turistům dokáže zprostředkovat všechny 
naše služby a poskytne všechny důležité 
informace,“ uvedla Lucie Zahrdníková.

Otevření Otakarovi bašty
Nejnavštěvovanějším místem je ce-

loročně věž kostela sv. Petra a Pavla, 
která nabízí nádherný pohled po okolí 
města. Další historicky zajímavé místo 
je Žižkova síň. Letos dojde také k otevře-
ní Otakarovy Bašty. Více Lucie Zahrad-
níková: „V hlavní turistické sezóně se na 
věž kostela vydá okolo 400 lidí za měsíc. 
Plánujeme proto generální úklid prosto-
ru celé věže. Musíme se také připravit na 
zpřístupnění Otakarovy bašty. Průvodci 
se proto o baště učí odborný výklad.“ Ve-
doucí infocentra také zmínila, že v nabídce 
bude nově nabídka zakoupení takzvané 
Trojvstupenky. Díky ní vás průvodce pro-
vede Otakarovou baštou, Žižkovou síně  
a nakonec věží kostela. 

Infocentrum spustí nové webové stránky
Významným mezníkem v historii In-

focentra Čáslav bude spuštění webových 
stránek. „Webové stránky jsou v součas-
nosti těsně před dokončením. Spustíme 
je 1. dubna a jejich nejdůležitějším bodem 
bude kalendář s přehledem všech kultur-
ních a sportovních akcí ve městě,“ upřesňu-
je Lucie Zahrdníková. 

Hrnky s novým designem a další suvenýry
Infocentrum dále doplňuje zásoby suve-

nýrů, jako jsou vizitky, turistické deníky, nové 
pohledy nebo hrnky s novým designem. Na-
bídne také brožuru o kostele sv. Petra a Pav-
la nebo skládací leták se všemi významnými 
památkami města.

=amk=

         
Před rokem v únoru vznikla platforma NOVA FORMA. Za tu dobu 

uspořádala celou řadu zajímavých akcí. Například čtrnáct předná-
šek, dalších šest chystá v letošním roce, pět setkání se zajímavými 
osobnostmi, velkou kolektivní výstavu v hale Gumárny a tři komor-
nější v klubu – další čtyři proběhnou letos. Významnou akcí bude  
v industriálním prostoru Gumárny „dvojvýstava“ mycelium/NOVA 
FORMA 2, jež bude propojena s pražským kulturním centrem Pra-
govka. Kurátorkou tohoto projektu je Kamila Ženatá. Platforma 
NOVA FORMA se poprvé přidá k Noci muzeí a galerií, která proběh-
ne v Čáslavi 27. května. Těšíme se na Vás! 
Podrobný program všech akcí naleznete na www.novaforma.art.

Přednáška Zprávy z podzemí, kterou přednese 
Máša Černá Pivovarová, se uskuteční v Gumárně 
1. března od 18:30. 

Setkání a beseda se senátorem MUDr. Markem 
Hilšerem se uskuteční v Gumárně  
29. března od 18:30. 

V GUMÁRNĚ v březnu K. Pazderského 2045slaví roční výročí
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AKCE BŘEZEN
KLUB INSPIRACE 
1. TERMÍN – VÝROBA KOZLÍKA
4. a 5. 3. 2022
pro středoškoláky a dospělé
4. 3. 2022 od 17:00 do 22:00
5. 3. 2022 od 8:30 do 11:30
účastnický poplatek 450 Kč
PEČEME A ZDOBÍME CUPCAKES
5. 3. 2022
pro děti od 6 let
od 9:00 do 12:00
účastnický poplatek 80 Kč
DÍVČÍ VALENTÝNSKÁ NOC 
5.–6. 3. 2022
pro dívky od 6 let
v sobotu od 14:00; 
v neděli do 10:00
účastnický poplatek 250 Kč
KERAMICKÉ ODPOLEDNE 
VELIKONOČNÍ DEKORACE
11. 3. 2022
pro děti od 1. tříd
od 15:00 do 17:00
účastnický poplatek 150 Kč
KERAMICKÁ JARNÍ DÍLNIČKA
12. 3. 2022
pro rodiče s dětmi 3–5 let
od 10:00 do 11:30
účastnický poplatek 100 Kč
KLUB INSPIRACE 2. TERMÍN 
VÝROBA KOZLÍKA 
18. a 19. 3. 2022
pro středoškoláky a dospělé
18. 3. 2022 od 17:00 do 22:00
19. 3. 2022 od 8:30 do 11:30
účastnický poplatek 450 Kč
KURZ TEČKOVÁNÍ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY – KAMÍNEK
27. 3. 2022 
pro děti od 10 let i dospěláky
od 15:00 do 17:30 
účastnický poplatek 90 Kč 
JARNÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA  
2. 4. 2022
pro děti od 6 let
od 10:00 do 12:00
účastnický poplatek 100 Kč
DÍVČÍ VELIKONOČNÍ NOC 
2.–3. 4. 2022
pro dívky od 6 let
v sobotu od 14:00; v neděli do 11:00
účastnický poplatek 250 Kč
JARNÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA
3. 4. 2022
pro děti od 12 let a dospěláky
od 14:00 do 16:00
účastnický poplatek 100 Kč

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

PROGRAM
• FOTOKLUB ČÁSLAV: Fotografie
KDY: 8.–27. 3. 2022, vernisáž: 7. 3. 2022 v 17:00
KDE: Výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17
• Dr. Andrea Jochmanová: Lola Skrbková – život s diva-
dlem
přednáška Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čás-
lavská“  
KDY: 15. 3. 2022 od 17:00
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
Vstupné dobrovolné.
AKCE JE SOUČÁSTÍ OSLAV ZNOVUOTEVŘENÍ HISTORICKÉ 
SCÉNY DUSÍKOVA DIVADLA.

• PTÁCI A KRMÍTKA
Program pro MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
Délka programu: 45 minut pro MŠ
                                      60 minut pro ZŠ
CÍL PROGRAMU: Společně se seznámíme s nejběžnějšími 
ptačími druhy, které jsou nejčastějšími návštěvníky na kr-
mítku. Dozvíte se, jakou potravu ptáčkům do krmítka sypat 
a jaké krmení není vhodné, kam krmítka instalovat  
a uvidíte i různé druhy krmítek.
Součástí celého programu je hra související s daným 
tématem.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.
 
• PTÁCI A BUDKY
Program pro MŠ, ZŠ 
Délka programu:   45 minut pro MŠ
                                      60 minut pro ZŠ
CÍL PROGRAMU: Seznámíme se s různými typy ptačích 
budek a řekneme si, které druhy ptáků je obývají. Dozvíte 
se, kdy je vhodné je vyvěšovat, kde a proč.
Součástí programu bude hra na dané téma.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.

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

www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

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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Brezen
PROGRAM

    kino
 Miloše Formana

 Změna programu vyhrazena. Kompletní program na www.kinocaslav.cz.

Neděle 6. 3. 2022 v 15:00 – Nová scéna Dusíkova divadla
Divadlo ELF Praha 
Jan Prokeš, Ondřej Lázňovský, Pavel Kovařík – Peklo s ježibabou
Pimprlový muzikál na motivy her Bohumila Schweigstilla o tom, jak Kašpárek 
čertům utek, ježibabu vypek a kobylku si vysloužil.
Délka představení: 55 minut bez přestávky
Vstupné: 120 Kč

Slavnosti otevření historického sálu Dusíkova divadla
Pátek 11. 3. v 19:00 – Velký divadelní sál Dusíkova divadla
SLAVNOSTNÍ KONCERT K OTEVŘENÍ HISTORICKÉHO SÁLU DUSÍKOVA DIVA-
DLA
První večer se v nově zrekonstruovaném sále divadla mohou návštěvníci těšit 
na velký koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín pod taktovkou Milosla-
va Bulína, pěveckého sboru Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické  
Čáslav pod vedením Jany Vrňákové a sólistů Jany Veberové a Radka Petrovic-
kého. Při této příležitosti navíc starosta Vlastislav Málek ocení několik čáslav-
ských občanů za jejich přínos městu.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 11. 3. v 17:00 Vernisáž obrazů Jakuba Špaňhela – Foyer Dusíkova divadla
Vernisáž výstavy ak. mal. Jakuba Špaňhela, absolventa Akademie výtvarných 
umění (1995–2002) a jednoho z nejvýznamnějších současných českých malířů.

Úterý 15. 3. v 17:00 Lola Skrbková, život s divadlem – Nová scéna Dusíkova 
divadla
Přednáška Dr. Andrey Jochmanové z Moravského zemského muzea sezná-
mí návštěvníky s podivuhodným životem a tvorbou Loly Skrbkové, herečky, 
režisérky, divadelní publicistky a pedagožky, narozené v Čáslavi v roce 1902. 
Nejenže působila v Osvobozeném divadle a v divadle E. F. Buriana, ale proslavila 
se i celou řadou filmových rolí, například v Kladivu na čarodějnice. Přednáška je 
součástí cyklu přednášek Včely Čáslavské.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 17. 3. v 19:00 – O restaurování divadla – Nová scéna Dusíkova divadla
Setkání s architekty, restaurátory nebo stavaři, kteří se podíleli na rekonstrukci 
historického sálu. Návštěvníci uvidí řadu dokumentů a fotografií z průběhu 
oprav a dozvědí se o největších zajímavostech a kuriozitách, jež byly v průběhu 
restaurátorských prací odhaleny. Součástí večera bude i komentovaná prohlíd-
ka zrenovovaného historického sálu.
Vstupné: dobrovolné

Neděle 20. 3. v 19:00 – Velký divadelní sál Dusíkova divadla
Agentura Harlekýn Praha
Ernest Thompson – Na Zlatém jezeře – předplatné „A“ JARO
Nenechte si ujít herecký koncert SIMONY STAŠOVÉ a LADISLAVA FREJE  
v nestárnoucí romantické komedii.
Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.
Délka představení: 2 hodiny a 45 minut včetně přestávky
Vstupné: 540 Kč

Úterý 22. 3. v 19:00 – Velký divadelní sál Dusíkova divadla
Cirk La Putyka Isole
Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická síla hudby. Nechte ji prostoupit 
do svého podvědomí a poškádlit vaše očekávání, radosti, smutky i obavy. Ote-
vřete oči, uši i svá srdce a staňte se součástí cirkusu představivosti.
Vstupné: 650 Kč

Kultura, Volný čas

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI  
PROGRAM – BŘEZEN 2022

2. 3.
Belfast
3. 3.
V létě ti řeknu, jak se mám
4. 3.
Projekt Z aneb jak se točí zombie film
4. 3.
Batman
5. 3.
SEAL TEAM: Pár správných tuleňů
5. 3.
V létě ti řeknu, jak se mám
9. 3.
Smrt na Nilu
10. 3. 
Betlémské světlo
11. 3.
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
11. 3.
Betlémské světlo
12. 3.
Zpívej 2
12. 3.
Pes
16. 3.
Zpráva o záchraně mrtvého
17.2.
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
18.3.
After: Tajemství 
18. 3.
Betlémské světlo
19. 3.
Tajemství staré bambitky 2
19. 3.
Batman
23. 3. 
Haute Couture
24. 3.
Poslední závod
25. 3.
Hranice odvahy
25. 3. 
Srdce na dlani
26. 3.
Poslední závod
26. 3.
Příšerákovi 2
30. 3
Tove
31. 3
Známí neznámí
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Pivo, nebo víno?
Podle ročního období (smích). V létě pivo, 
víno celoročně a v zimě nejlépe svařené.

 Matematika, nebo dějepis?
Ani jedno nebyl úplně můj šálek kávy. Mi-
lovala jsem jazyky. Matematika byla dob-
rá, dokud se sčítala jen jablka, jakmile se 
tam začaly motat i hrušky nebo nedejbože 
písmenka, byla jsem v koncích (smích). 
Dodnes marně čekám, kdy se mi některé 
matematické pojmy budou hodit v běžném 
životě.

Kniha, nebo film?
Toť otázka. Asi podle rozpoložení. Jednou 
to, jindy zase ono.

Slané, nebo sladké?
Sladké, rozhodně a za všech okolností.

Hory, nebo moře?
Hory, toulky přírodou cestou necestou.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Já preferuji kino, popcorn a nejlépe 
marvelovky. Ale důležité je, že v Čáslavi 
máme možnost obojího kulturního vyžití. 

Kočka, nebo pes?
Jednoznačně pes. Velký a chlupatý (jedno-
ho takového doma mám).

 Pop, nebo rock?
Hudební vkus jsem zdědila po tatínkovi, 
takže rock a něco „tvrdšího“. Ale poslechnu 
si vše.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Určitě pěšky, máme se psem prošlé okolí 
města křížem krážem.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Z mého pohledu je Čáslav nádherná celo-
ročně a každé období má něco do sebe. Ale 
nazdobená Čáslav v adventním čase, té se 
vyrovná máloco.

MICHAELA JIRKOVÁ, nová posila v týmu OVVK
Čáslavský zpovědník 

IM

Tentokrát jsme vyzpovídali novou on-line 
specialistku odboru vnějších vztahů a ko-
munikace, která má mimo jiné na starosti 
sociální sítě městského úřadu, Michaelu 
Jirkovou.
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Dodnes marně čekám, kdy se mi některé 
matematické pojmy budou hodit v běž-
ném životě.

Kniha, nebo film?
Toť otázka. Asi podle rozpoložení. Jednou 
to, jindy zase ono.

Slané, nebo sladké?
Sladké, rozhodně a za všech okolností.

Hory, nebo moře?
Hory, toulky přírodou cestou necestou.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Já preferuji kino, popcorn a nejlépe 
marvelovky. Ale důležité je, že v Čáslavi 
máme možnost obojího kulturního vyžití. 

Kočka, nebo pes?

Jednoznačně pes. Velký a chlupatý (jed-
noho takového doma mám).

 Pop, nebo rock?
Hudební vkus jsem zdědila po tatínkovi, takže 
rock a něco „tvrdšího“. Ale poslechnu si vše.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Určitě pěšky, máme se psem prošlé okolí 
města křížem krážem.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Z mého pohledu je Čáslav nádherná celo-
ročně a každé období má něco do sebe. Ale 
nazdobená Čáslav v adventním čase, té se 
vyrovná máloco.

MICHAELA JIRKOVÁ, nový člen týmu OVVK 
Čáslavský zpovědník 

IM

Tentokrát jsme vyzpovídali novou on-line 
specialistku odboru vnějších vztahů a ko-
munikace, která má mimo jiné na starosti 
sociální sítě městského úřadu, Michaelu 
Jirkovou.

výzva majitelům 
traktorů domácí 
výroby
Máte doma traktor domácí výroby a rádi se s ním pochlubíte? 
Přivezte ho k nám do muzea, vystavte na odiv návštěvníků 
a vyhrajte cenu za „nejhezčí domádo“!

Výstava podomácku vyrobených traktorů 
bude k vidění od 2. 4. do 15. 10. 2022 v muzeu 
zemědělské techniky v Čáslavi. A budeme 
také soutěžit o ten nejhezčí kousek. 
Vyhlášení vítěze proběhne 15. 10. v rámci 
akce „Domáda – spanilá jízda“.

Svůj traktor nám můžete v muzeu ponechat 
po celou dobu konání výstavy, ale klidně 
také jen na její část. Jak dlouho se u nás 
vaše domádo ohřeje, necháme na vás. Každý 
vystavený traktor obdrží soutěžní číslo, 
a návštěvníci výstavy tak pro něj budou moci 
od 2. 4. do 30. 9. 2022 hlasovat.

Pro více informací a přihlášení do soutěže volejte na telefon 
771 126 853 nebo pište na e-mail adela.capkova@nzm.cz. 

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum, s.  p.  o., Čáslav – muzeum zemědělské techniky — Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav
Zřizovatelem muzea je Ministerstvo zemědělství.

1. Staré město Čáslav chrání po obvodu kamenné…

2. Náměstí spolu se svou majestátní věží vévodí… Sv. Petra a Pavla

3. Po nové cyklostezce se dostanete k zámku…

4. Ve výstavní síni radnice má ostatky Jan…

5. Jmenujte vyvýšeninu nedaleko centra města  

s bohatými archeologickými nálezy …

6. Jméno představení grandefinále, které proběhne 23. 3.  

jakou vyvrcholení oslav znovuotevření Dusíkova divadla?

7. Kameny zesnulých na připomínku židovských  

obětí holocaustu se nazývají…

8. V lednu letošního roku oslavil 105. výročí  

od úmrtí slavný čáslavský rodák – Čermák…

9. Stínadla jsou upomínkou  

na mučednickou smrt Matouše…

10. Obecně řečený „morový“ sloup se jinak nazývá…

11. Pěší zónu zdobí jediná dochovaná věž  

čáslavského opevnění-Otakarova…

Vyhrajte jedinečný zážitek v podobě voucheru pro dvě osoby. 
Pouze na dva účastníky se usměje štěstěna! 
Podmínkou je tajenku správně vyplnit a odevzdat do 15. 3. 2022 v IC Čáslav  
nebo zaslat elektronicky na e-mailovou adresu noviny@meucaslav.cz do 15. 3. 2022. 
Dva šťastlivce vylosujeme! Video z losování bude k dispozici od 16. 3.  
na našich FB stránkách Čáslav–město, které máme rádi, kde zveřejníme i jména výherců.
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Vzhůru do oblak!
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Dne 10. 2. 2022 
uplynuly 2 roky od chvíle,

kdy nás navždy opustil 
pan 

Jaroslav Vyhlídal 
z Filipova

Stále vzpomíná syn Lukáš.

Dne 5. března si připomeneme 
26. výročí úmrtí naší maminky, 

babičky, prababičky, sestry,
paní

Jaroslavy Hálové
z Čáslavi

Vzpomínají manžel, děti 
Roman a Iveta s rodinami, 

vnoučata, pravnoučata.

Dne 1. března 2022 
uplyne 5 let ode dne 

kdy nás navždy opustil 
pan 

Pavel Král 
z Čáslavi.

S láskou stále vzpomínají 
manželka Libuše, 

dcera Ivana s rodinou 
a syn Pavel s rodinou.

9

1

33

(Čáslav 4)

Statistika

Leden
2022

(Čáslav 3)

27Volný čas, Společenská inzerce
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 březnu?

5. března   Mezinárodní den absintu
Suchý únor je minulostí a nejeden
milovník tvrdého alkoholu to „oslaví“
nápojem z pelyňku, anýzu, fenyklu
a další bylinek. Poukazování pohorše-
ného okolí na sílu absintu smí ignorovat
s poukazem na to, že mezi jeho mi-
lovníky patřili třeba Oscar Wilde nebo
Vincent van Gogh.

11. března
Evropský den mozku
Mozkem denně proteče asi 1000 li-
trů krve. Spotřebovává 20 % kyslíku.
V prvním roce lidského života ztrojnáso-
bí svou velikost. Informace z rukou do
mozku proudí rychlostí 320 km/h. Že
jste něco z toho nevěděli? Úkolem Ev-
ropského dne mozku je to změnit.

14. března
Den pí
Kdy jindy oslavit slavné Ludolfovo číslo
než ve třetím měsíci v roce, konkrétně
pak v jeho čtrnáctý den? Třeba snahou
o zapamatování si co nejdelší řady čís-
lic, které toto nekonečné numero tvoří.
Aktuální světový rekord činí 70 000 čís-
lic. Překonáte ho ještě letos?

20. března
Světový den vrabců
Uvědomuje si to málokdo, ale na světě 
rapidně ubývá i tak „obyčejného“ zástup-
ce ptactva, jako je vrabec. A platí to i pro 
Česko. Ornitologové a další odborníci 
spočítali, že během několika dekád jsme 
nenávratně přišli o desítky milionů těchto
zpěvných krasavců.

22. března  Světový den vody
Zhruba každý sedmý obyvatel plane-
ty Země trpí nedostatkem pitné vody,
případně nemá přístup k vodě vůbec
žádné. Změnit se to kromě dlouhé řady
nevládních organizací snaží také Orga-
nizace spojených národů. Mimo jiné
právě prostřednictvím Světového dne
vody.

30. března
Národní den tužky
Ruku na srdce, kdy jste naposledy sví-
rali mezi prsty klasickou tužku? Přitom
tomu není tak dávno, co se nejen ško-
láci bez grafitové tyčinky zapouzdřené
v dřevěné tubě neobešli. Své kouzlo má
i v době, která přeje spíše ťukání do klá-
vesnice. Tak proč si jej nepřipomenout.

IM

Soutěžní tajenka – teprve musí-
me připravit + soutěž o vouchery 

na let vrtulníkem

Dne 19. 2. 2022 uplynulo 17 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan 

Stanislav Komárek
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená rodina

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům  
a známým, že dne 28. 1. 2022 zemřela náhle ve věku 75 let 

paní 

Mgr. Marie Pečenková 
Stále vzpomíná zarmoucená rodina. 
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Dne 9. března 
by se dožila 91 let 

paní 

Marie Formanová 

Stále vzpomíná synovec
 Oldřich Kašpar.

Dne 1. března uplyne  
11 let ode dne, kdy 

navždy odešla 

Monika Koláčná 

Stále vzpomínají manžel, 
synové, otec, bratr s rodi-

nou a ostatní příbuzní.

10. 3. 2022 tomu bude
rok, co nás navždy opustil 
milovaný tatínek, děde-

ček a pradědeček, 
pan 

Jiří Šafář

S láskou vzpomínají syn 
s rodinou a dcera Věra. 

Dne 29. března oslaví krásné 
100. narozeniny  

paní 

Vlasta Meszárošová 
Vše nejlepší, hodně zdraví  

a životního optimismu do dalších 
let přejí dcery Vlasta, Jára s man-
želem, vnoučata Martin s manžel-

kou, Ilona s manželem a Dana  
s manželem. Velikou pusu posílají 

také pravnoučata Štěpánek,  
Ondrášek, Matýsek a Vojtíšek.  
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Marie Formanová 
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Dne 29. března oslaví krásné 
100. narozeniny  

paní 

Vlasta Meszárošová 
Vše nejlepší, hodně zdraví  

a životního optimismu do dalších 
let přejí dcery Vlasta, Jára s man-
želem, vnoučata Martin s manžel-
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také pravnoučata Štěpánek,  
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Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,jen na chviličku 
sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka,jak moc chybíš nám...

Odešla drahá, bez slůvka rouzloučení, 
tak náhle – že těžko k uvěření…
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Dne 29. 3. uplynou 3 smutné roky  
od chvíle, kdy navždy odešel 

pan 

Petr Langr 
z Vodrant 

Kdo jste ho znali vzpomeňte 
s námi. Milada s rodinou

Dne 22. 4. uplyne 11. let 
od chvíle, kdy navždy odešla 

paní 

Božena Langrová 
z Vodrant 

a 1. 5. uplynou 3 roky  
od chvíle,  kdy nás opustil 

pan 

Antonín Langr 
z Vodrant

Dne 15. 3. 2022 uplynou 4 roky 
ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, 
babička a prababička, 

paní 

Marie Šindelářová 

Stále vzpomíná 
její dcera Romana.

Dne 28. 3. vzpomeneme na ne-
dožité 70té narozeniny a zároveň 
8. 4. 2022 uplynou 3 roky od chví-

le, kdy nás navždy opustila
paní 

Stanislava Málková 
ze Souňova.

Stále vzpomínají manžel, dcera 
a synové s rodinami a ostatní 

příbuzní. 

Dne 4. března 2022 si připome-
neme již patnácté smutné výročí, 
kdy navždy odešel náš milovaný 

manžel, otec a dědeček, 

pan 

Jaroslav Ciner

S bolestí v srdci stále vzpomíná 
manželka Irena  

a syn Jaroslav s rodinou. 

Dne 29. 3. 2022 uplyne 1 smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy 

opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček 

pan 

Jan Sus

S láskou vzpomíná a nikdy 
nezapomene zarmoucená rodina.

Dne 14.února 2022  
tomu bylo 5 let,  

co nás navždy opustila 
naše maminka a babička 

paní 

Jarmila Matoušková 
z Kamenných Mostů. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Jitka s manželem a vnuci 

Luboš a Milan s rodinou. 

Dne 12. 3. 2022 uplyne 5 let 
ode dne, kdy nás náhle opustila 
milovaná manželka, maminka, 

babička a prababička 
paní 

Margita Fojtíková

S láskou a vděčností 
vzpomínají manžel a dcery s 

rodinami.

Dne 27. března 2022 uplynou  
4 roky ode dne, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček,

 pan 

Antonín Langr 
z Vodrant

S krásnou vzpomínkou a bolestí  
v srdci stále vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

Letošní rok vzpomeneme na smutné 10., 

a roční výročí od úmrtní našich rodičů. 

Ivana Hyblera a Marie Hyblerové. 
Často vzpomínají dcera Ivana 

a syn David s rodinami a ostatní příbuzní. 

Jen v živých srdcích, místo chci mít…

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

S úctou a láskou vzpomíná 
Milada s rodinou

Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, 
s láskou vzpomínejte.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
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EKOL s.r.o., Ledeč n. S., 
přijme pracovníka do provozovny 

v Golčově Jeníkově na pozici 
 

administrativní a konstrukční 
práce 

 

 Požadavky: 
 vzdělání SŠ nebo VŠ (technické 

zaměření) 
 práce na PC, MS Office (grafické 

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

 
Nástup dle dohody. 

 
 

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

zeniteshop.cz

NOVINKY 
v našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentuv našem sortimentu

dostupné v prodejně i na e-shopu
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Pokračování Nové zelené úsporám připravilo Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. 
Program navazuje na předchozí etapu a do roku 2030 rozdělí mini-
málně 39 miliard korun. Příspěvky pro majitele rodinných a bytových 
domů se rozrostly a cesta k nim je jednodušší.

Spořte s Novou zelenou úsporám
„Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého. Domácnosti 
díky ní šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i nákla-
dy na vstupní investici,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR. Úsporná opatření navíc zhodnotí nemovitost 
i s výhledem do budoucna, protože požadavky na energetické a eko-
logické parametry budov budou s ohledem na rostoucí ceny energií 
stále více ovlivňovat jejich cenu.

Dotace pro úsporné bydlení pod jednou střechou
Program nově umožňuje poskládat si podporu de facto na míru. 
To znamená, že v rámci jedné žádosti můžete zkombinovat různá 
opatření – od zateplení přes výměnu kotle a instalaci fotovoltai-
ky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Dotace se zcela nově 
vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr máte 
i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program 
doplňuje s kotlíkovými dotacemi. Celkově může dotace uhradit až 
polovinu vstupních nákladů.

Kombinovat se vyplatí
Realizací více úsporných opatření uspoříte hned dvakrát. „Za kaž-
dou kombinaci získají domácnosti bonus 10 tisíc korun, u bytových 
domů je to až 20 tisíc. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, 
tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc. Majitelé rodinných 
domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun. Dalších až 75 tisíc 
navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kot-
líkovými dotacemi,“ vysvětluje Petr Valdman. Automaticky jsou dal-
šími 10 procenty zvýhodněni žadatelé ze znevýhodněných regionů z 
Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Jde to i přes internet a „bez papírů“
Pravda je, že vyřízení dotace vám nějaký čas zabere, vše je ale dnes 
jednodušší. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá 
zcela online, přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Vše 
je tedy možné vyřídit z pohodlí domova a bez zbytečného papírová-
ní. Žádost o dotaci je možné podat před realizací opatření, v jejím 
průběhu nebo i po ní.

Máte dotaz? Poradíme vám
Se svými dotazy se můžete obracet na proškoleného pracovníka 
přímo z vašeho regionu nebo můžete kontaktovat kterékoli krajské 
pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

Regionální poradce: Kateřina Fílová 
e-mail: dotacecaslavsko@seznam.cz / tel.: 775 974 255

www.novazelenausporam.cz

RODINNÝ
DŮM?

STAVÍTE NEBO
REKONSTRUUJETE

NextGenerationEU

Zrekonstruovat nebo postavit dům není nic snadného. Chce to pečlivě plánovat a dobře počítat. 
S penězi vám může znatelně pomoci dotační program Nová zelená úsporám. V době rostoucích 
výdajů za bydlení dokáže ušetřit i stovky tisíc korun. Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.

Dotace až 

50 %

až 650 000 Kč
Zateplení obvodových stěn, 
střechy, stropů a podlah 
a výměna oken a dveří

1 000–1 500 Kč/m2

Venkovní stínicí technika – 
žaluzie a rolety 

27 000–105 000 Kč
Dešťovka – zachytávání 
a využití dešťové vody 
na zalévání zahrady 
a splachování toalet nebo 
recyklace odpadní vody 
z domácnosti 

až 100 000 Kč
Výstavba zelené střechy 

40 000–200 000 Kč
Domácí fotovoltaická 
elektrárna propojená 
s distribuční soustavou.

5 000–50 000 Kč
Využití tepla z odpadní vody  
včetně příslušenství 
a zapojení systému

5 000–35 000 Kč
Projekt, energetické 
hodnocení, odborný technický 
dozor a měření průvzdušnosti 
obálky budovy

75 000–100 000 Kč
Systém řízeného větrání se 
zpětným získáváním tepla200 000–500 000 Kč

Novostavba. Stavba nebo 
koupě nového rodinného 
domu s velmi nízkou 
energetickou náročností. 

30 000 Kč
Pořízení a instalace dobíjecí 
stanice pro elektromobily 

30 000–140 000 Kč
Výměna neekologického 
kotle a lokálního topidla 
za kotel na biomasu nebo 
plynový kondenzační nebo 
tepelné čerpadlo 

45 000–60 000 Kč
Pořízení a instalace systému 
na přípravu teplé vody 
pomocí solárních panelů či 
tepelného čerpadla 

DOTACE pro rodinné domy
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PŘIJMEME
DO ŠICÍ DÍLNY V ČÁSLAVI

ŠIČKU
jednoduché šití

úklidových prostředků
jednosměnný provoz
PO–PÁ 6:30–15:00
nástup možný ihned 

nebo po domluvě
VÍCE INFORMACÍ NA:

TEL.: 731 184 001

Kde nás najdete:

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

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

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

 

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

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

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

 Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše, během pár 
kliknutí na webu skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy 
ojetých vozů na plusy.

ŠKODA Plus

VYKOUPÍME  
VÁŠ OJETÝ VŮZ

INPRO Čáslav s.r.o.
Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Tel.: 327 312 630
www.inpro-caslav.cz
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Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

