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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 344/2018

vzala na vědomí
usnesením č. 358/2018

usnesením č. 345/2018

usnesením č. 346/2018

usnesením č. 359/2018

usnesením č. 347/2018

usnesením č. 348/2018 

usnesením č. 360/2018 

usnesením č. 349/2018

usnesením č. 350/2018 usnesením č. 361/2018

usnesením č. 351/2018

usnesením č. 352/2018 usnesením č. 362/2018

usnesením č. 353/2018 usnesením č. 363/2018

usnesením č. 364/2018

usnesením č. 354/2018

usnesením č. 365/2018

usnesením č. 366/2018

usnesením č. 355/2018

usnesením č. 356/2018

usnesením č. 368/2018

usnesením č. 357/2018

 vyslovila souhlas s uzavřením Dodatku č. 8 k nájemní Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
smlouvě ze dne 26. 8. 1992 mezi Městem Čáslav a outdoor akzent s.r.o. dle pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, paní 
důvodové zprávy. J.V., bytem Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci 

 možnost nabídnout nové byty, které budou stavěny v areálu prodeje. 
Prokopa Holého, zájemcům o získání bytu do osobního vlastnictví dle návrhu     doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
v důvodové zprávě. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje 

2 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. záměr prodat část pozemku p.č. 2312 o výměře cca 14 m  v katastrálním území 
Jeníkovská, v Čáslavi, pro žadatele a držitele ZTP pana V. E. v souladu s OZV Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění na dobu 3 let. pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. manželům Š., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady 
Žitenická (vnitroblok) v Čáslavi 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou pro- na realizaci prodeje. 
vozu a úplnou uzavírkou komunikace v ul. Žitenická (vnitroblok) v Čáslavi z dů-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
vodu rekonstrukce plynovodu vč. přípojek za podmínek uvedených v důvodové usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemků 

2 2zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. p.č. 2001 o výměře 1844 m  a p.č. 1995/3 o výměře 233 m , oba v katastrálním 
 vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu na území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pozemní komunikaci v ulici Růžová, v Čáslavi, dle přiložené situace a za pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu M.J., bytem Čáslav, za cenu dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. znaleckého posudku 76 545 Kč + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění 

a) vyslovila souhlas aby nebylo vypisováno další osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., 
výběrové řízení na prodej nemovitosti st.p.č. 553/1, jehož součástí je stavba o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
č.p. 288 v ulici Masarykova, Čáslav, a pozemek p.č. 197/11 v k.ú. Čáslav, b) 1) zrušila své usnesení č. 284/2018 ze dne 18. 6. 2018; 
souhlasí s využitím této budovy k výstavbě malometrážních městských bytů. 2) doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením schvaluje uzavřít 
sení toho znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej bytové jednotky souhlasné prohlášení, na jehož základě dojde k bezúplatnému převodu 
č.p. 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3 spolu s podíly na vlastnického práva k pozemku p.č. 1775/6 a p.č. 1776/20 vše zapsané u Ka-
společných částech domů a pozemků st.p.č. 3142 a st.p.č. 3143 v katastrálním tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 
území Čáslav, v ulici Potoční Čáslav, nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé ceny č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav na Českou republiku - Úřad pro 
stanovené dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. zastupování státu ve věcech majetkových. 

 schválila vyřazení pohledávky za povinnou V.P., ve výši  schválila záměr města Čáslav na pronájem části po-
28 488 Kč, z titulu neuhrazení vyúčtování služeb za byt č. 1 v č.p. 2, obec Žáky, zemku p.č. 1212/1 o výměře 24 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zap-

Čáslav, do podrozvahové evidence. saný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
 schválila vyřazení pohledávky za povinnou H.P., ve výši pracoviště Kutná Hora, za umístění zahradního domku bez trvalého stavebního 

215 801 Kč, z titulu neuhrazení nájemného a služeb za byt č. 4 v č.p. 2, obec Žáky, základu a zřízení malé zahrádky, za cenu 5 Kč/m /rok a každoročně navýšená o 
Čáslav, vč. soudních poplatků a úroků z prodlení, do podrozvahové evidence. inflaci a to na dobu neurčitou, pro paní R.O., bytem Čáslav. 

 schválila vyřazení pohledávky za povinným J.P., ve výši  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
16 407 Kč, z titulu neuhrazení nájemného a služeb za byt č. 1 v č.p. 4, obec Žáky, města na hudební festival „Mezi Garážema 11" ve výši 2 400 Kč, ve znění dle 
Čáslav, do podrozvahové evidence. důvodové zprávy. 

2 schválila pacht pozemku p.č. 2048 o výměře 230 m ,  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-
nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. …/2018 schvaluje 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na Dopravní značení doprav-

2zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, každoročně navýšená o inflaci a ního hřiště ve výši 75 660 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
to na dobu neurčitou, pro společnost Starkl - zahradník spol. s r.o., se sídlem  schválila čerpání rezervního fondu a fondu investic 
Kalabousek 1661, Čáslav. Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, dle 

 schválila pronájem části pozemku st.p.č. 18/1 o vý- důvodové zprávy. 
měře 150 m2, nacházející se v k.ú. Filipov u Čáslavi, který je zapsaný na LV č.  vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného finan-
10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná čního daru pro ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, od 
Hora, za účelem parkování osobních automobilů a nákladních přívěsů, za cenu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle důvodové zprávy. 

25 Kč/m /rok + DPH 21%, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou,  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
pro pana S.P., bytem Filipov u Čáslavi. rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.) „Projekční práce pro výstavbu 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na malometrážních městských bytů v Masarykově ulici, č.p. 288 v Čáslavi“ byla 
pozemku p.č. 351/3 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka- zadána firmě Renáta Benešová, Jilmová 1634, Čáslav, IĆ: 66760151, dle 
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro důvodové zprávy. 
oprávněného z věcného břemene manžele M., bytem Čáslav, úplatně ve výši 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zakázku malého rozsahu „Čáslav - oprava povrchu chodníků lokality Budín“ 
zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování 
+ platná sazba DPH. zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na vání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby         
pozemku p.č. 2294 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Kata- v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě 
strálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obeslány výzvou k podání nabídky. 
oprávněného z věcného břemene manžele Š., bytem Čáslav, úplatně ve výši  1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zakázku malého rozsahu „Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I“ formou 
zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb 
+ platná sazba DPH. a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

 doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje 2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v dů-

2záměr prodat část pozemku p.č. 57/1 o výměře cca 105 m  v katastrálním území vodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 

usnesením č. 367/2018 

Usnesení městské rady ze dne 27. 8. 2018 | Městská rada
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usnesením č. 369/2018 usnesením č. 374/2018

usnesením č. 375/2018

usnesením č. 370/2018
usnesením č. 376/2018

usnesením č. 371/2018 usnesením č. 377/2018

usnesením č. 378/2018

usnesením č. 379/2018

usnesením č. 372/2018

usnesením č. 380/2018

usnesením č. 373/2018

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout nás-  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
ledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením města na vydání knihy o gen. Vančurovi pod názvem „Právo má přednost před 
č. …/2018 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého návrhu. mocí“ ve výši 10 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
Rekapitulace: upravené příjmy: 305 834,23 tis. Kč, upravené výdaje: 328  schválila vzor Dodatku č. 1 včetně přílohy k veřejno-
986,26 tis. Kč, financování plus 23 152,03 tis. Kč. právní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2018, 

 vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu č. S-0184/SOC/2018/1, dle důvodové zprávy. 
související s opravou železničního přejezdu vlečky v ulici Chrudimská dle  schválila Volební řád Školské rady pro Základní školy      
přiložené situace a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit  schválila změnu odpisového plánu Mateřské školy 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat pozemek Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2018, dle předložené žádosti. 

2p.č. 1986/31 o výměře 1303 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Ka-  vyslovila souhlas s odepsáním a vyřazením z účetnictví 
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na nedobytné pohledávky Města Čáslavi, podle předloženého návrhu. 
LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, Správě železniční dopravní  a) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
cesty, státní organizace, Stavební správa západ, se sídlem Praha 1, Nové Město, rozsahu „Projekční práce Cyklostezky Čáslav - Filipov“ uchazeče Atelier pro-
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, za cenu dle znaleckého posudku 374 612,50 Kč. jektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 
Jedná se plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona 618 53 267, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, b) pověřuje 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v 

 schválila pronájem nebytového prostoru v Dusíkově souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
divadle - Divadelním klubu-restaurace, na adrese č.p. 194, Masarykova ulice, zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
pozemku p.č. 466 v Čáslavi, panu M. V., Čáslav, IČ: 748 03 735 od  1. 10. 2018 do  vyslovila souhlas s předloženou podnájemní smlou-
31. 8. 2023. vou, a smlouvami o dodávce tepla a elektřiny, s nájemcem / dodavatelem, fir-

 vyslovila souhlas s přijetím finančních účelových darů mou Amper Generation, s.r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 
pro Základní školu Čáslav, Sadová 1756, v celkové výši 6 000 Kč, na Projekt 038 99 896, v rámci projektu „Optimalizace provozu energohospodářství 
Abeceda peněz, dle důvodové zprávy. Městské nemocnice Čáslav“. 

Usnesení městské rady ze dne 5. 9. 2018 | Městská rada

Usnesení mimořádného zasedání městské rady ze dne 10. 9. 2018 | Městská rada

usnesením č. 381/2018

usnesením č. 382/2018

 vyslovila souhlas se zvláštním užíváním a přechodnou 
úpravou provozu na pozemní komunikaci z důvodu opravy části silnice v ulici 
Chrudimská, dle přiložené situace a za podmínek stanovených v důvodové 
zprávě. 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
Zahradní v Čáslavi vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a s 
omezením provozu na místní komunikaci v ul. Zahradní v Čáslavi, z důvodu 
rekonstrukce chodníků za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

UPOZORNĚNÍ - PROBĚHNE DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 1082 
V říjnu bude po náležitých přípravách zahájena 
demolice objektu č.p. 1082 v areálu sídliště Generá-
la Eliáše. Objekt, který dříve náležel ke kasárnám 
Jana Žižky z Trocnova v minulosti sloužil jako 
vojenská ubytovna. 

V tuto chvíli je tedy již o osudu nepotřebného 
domu rozhodnuto - čeká jej demolice, která bude 
zahájena právě v říjnu tohoto roku. Městský úřad 
proto vyzývá obyvatele uvedené lokality, stejně 
jako všechny ostatní, kteří tudy budou 
procházet, aby dbali o své bezpečí a 
dodržovali bezpečnou vzdálenost od 
likvidovaného objektu. To se samo-
zřejmě týká také (nebo snad přede-
vším) dětí, které do  areálu chodí na 
hřiště  nebo zde se svými rodiči žijí. 
Celá akce by měla trvat přibližně dva 
měsíce a provede ji firma MORKUS 
Morava, s.r.o.

ko však bylo bohužel jednoznačně negativní. Nák- město. Věříme, že obyvatelé areálu Generála Eliáše 
lady, které by bylo třeba vynaložit již jen na zajištění pochopí nezbytná opatření, jako je omezení 
bezpečnosti objektu a následnou rekonstrukci jsou možnosti parkování a průjezdu v okolí likvidované 
vzhledem k jeho havarijnímu stavu neúnosné. budovy. S akcí bude též spojena vyšší prašnost a 
Uvedené byty proto vzniknou na jiném místě, hluková zátěž než je v lokalitě běžné. Odměnou ale 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla Čáslav v době konkrétně rekonstrukcí domu č.p. 288 v Masaryko- místním obyvatelům bude bezpečné a upravené 
před rokem 1989 městem vojenským, zůstalo zde vě ulici. prostředí v okolí jejich domovů. Plocha, která 
po snížení stavu členů Armády ČR mnoho nevyuži- vznikne odstraněním zmiňovaného objektu, 
tých objektů, které se ve většině proměnily na byty zůstane nadále nezastavěná a vznikne zde nová 
nebo v prostory, sloužící například domu dětí a zelená plocha.   
mládeže, základní umělecké škole a podobně. 
Jedna z budov, která je dnes také v majetku města, 
však jeho vedení přidělává již delší dobu starosti. 
Jedná se o objekt v areálu Generála Eliáše, který 
jako jediný neopravený v této lokalitě nejenže 
působí nevzhledně, ale navíc není vhodný pro další 
využití. 

Podle vyjádření tajemníka městského úřadu, 
inženýra Antonína Hejzlara, se jedná o budovu, po 
jejíž rekonstrukci zde měly vzniknout malometrážní 
byty například pro rodiče - samoživitele s dětmi,  Cena demolice se bude 
seniory nebo mladé lidi, zkrátka pro nízkopříjmové pohybovat kolem dvou milionů korun, 
skupiny obyvatel. K tomuto přerodu byly učiněny přičemž osmdesát procent uvedených 
také první kroky, mezi nimiž nemohlo chybět po- nákladů bude uhrazeno formou státní 
souzení celého objektu odborníkem. Jeho stanovis- dotace a zbylé prostředky investuje 

zn

Usnesení ze zasedání městské rady i městského zastupitelstva, zápisy a zvukové záznamy ze zasedání 
městského zastupitelstva jsou po zákonem dané anonymizaci zveřejňovány 

na webových stránkách města - www.meucaslav.cz na úřední desce.   

Poslední zasedání městského zastupitelstva 
v tomto volebním období se uskutečnilo 

v pondělí 17. září. Vzhledem k termínu uzávěrky 
tohoto vydání přineseme usnesení, 

která zde byla přijata, v příštím vydání ČN.
Termín listopadové ustavující schůze nového 

Zastupitelstva města Čáslavi 
ještě nebyl určen.  
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Volby jsou zde a my již 
za několik dní přistou-
píme k urnám, aby-
chom si zvolili vedení 
města na příští  čtyři 
roky. Chtěl bych pro-
to v tomto - pro sou-
časné volební obdo-
bí posledním - Slově 
starosty nabídnout 
některé z námětů a 
podnětů, jimiž se bu-
de muset podle na-

šich zkušeností, získaných minulou prací pro město, 
příští zastupitelstvo města zabývat. 

stavebních úprav, bylo by nutné školu zavřít, což ne- sportoviště a uvažovat o budování nových. Již něko-
ní nadnesené konstatování. Mezi navrhovanými ře- lik let se také diskutuje o záměru vybudovat spor-
šeními je například půdní vestavba, čímž by se uvol- tovní ovál v parku před zemědělskou školou pro in-
nily prostory v nižších patrech. Další variantou je na- line bruslaře nebo malé cyklisty. Zaregistroval jsem, 
vrácení prostoru, který v současnosti využívá od- že některé strany si tento úkol dokonce daly do své-
loučené pracoviště mateřské školy škole základní.   h o programu, proto by neměl být problém jej pro-
V takovém případě je ale nezbytné zajistit nové sadit k realizaci. Další velmi potřebnou akcí je pří-
prostory pro mateřinku - patrně nástavbou středis- prava a budoucí výstavba sportovní haly, protože ví-
ka U bašty. Jak je zřejmé - bez investic tohoto cha- me, že například oddíl juda (ale nejen on) pracuje     
rakteru se čáslavské školství zkrátka neobejde. v poměrně nevyhovujících prostorech jak pro tré-

Tak jako v základních školách, budou i nadále ninky, tak zvláště pro případné pořádání . 
nutné investice také do objektů mateřských škol. Ačkoliv tělocvičen je ve městě dost, nemohou svým 
Zastavení nebo výrazné omezení investic tohoto ty- zázemím poskytovat oddílům ideální podmínky.  
pu do školství by tedy mělo v příštím období velmi Již výše jsem se zmínil také o podpoře kultury    
neblahý dopad  na jeho budoucnost.  v její nemateriální podobě. Jistě si ale všichni všímá-

Ačkoliv se nyní každá strana snaží své voliče za- Velmi podstatnou součástí péče o město je me také proměny Dusíkova divadla, kde 90% re-
ujmout zajímavým a pokud možno jedinečným pro- správa jeho komunikací. S dopravou úzce souvisí i konstrukce je již dokončeno, příštímu zastupitelst-
gramem, zaměřeným na tu či onu oblast života ve potřeba parkování a jedním z prvních bodů, jež je vu tedy zbývá již jen málo - výměna sedaček v hle-
městě, musí být všem zcela jasné, že základem péče nutné vyřešit, je rekonstrukce a rozšíření parkoviště dišti hlavní scény a dále instalace klimatizace. Sou-
o město jsou často zcela jiné, zdánlivě banální a ne- v Žitenické ulici. Tento projekt je již připraven a rea- časně by stála za úvahu výměna obkladů v kině Mi-
zajímavé činnosti, kdy je třeba také pružně reagovat lizaci by tak nemělo nic bránit. Nová rada může již loše Formana, které jsou zde ještě z osmdesátých 
na měnící se podmínky ať již legislativního nebo fi- jen vypsat výběrové řízení na dodavatele a práce let. Kino by tím získalo moderní vzhled. 
nančního charakteru. mohou být zahájeny. Všichni jistě také cítíme pot- Ani příští zastupitelé jistě nezapomenou i nadá-

 Rád konstatuji, že příští zastupitelé mají v tuto řebu rozšíření počtu parkovacích míst u nádraží. le podporovat činnost společnosti Anima i domova 
chvíli o jednu velkou starost méně, a to díky skuteč- Mně osobně se jevilo jako nejvhodnější vyřešit ten- důchodců. Zde je přislíbeno například vybudování 
nosti, že je dnes již jisté, že nemocnice získá smlou- to problém patrovým parkovištěm, ale z výsledků parkoviště pro návštěvy jeho klientů i pro personál. 
vy na poskytování zdravotnických služeb ve stávají- zpracované studie už dnes víme, že patrové parko- Běžnou denní rutinou bude i nadále zajišťování 
cím rozsahu. Zastupitelstvo města ale bude muset viště by v těchto místech bylo neefektivní a nespl- bezpečnosti obyvatel města - a to v úzké  spolupráci 
neustále apelovat na navýšení počtu porodů, který ňovalo by představy motoristů. Po již uskutečně- s městskými strážníky i Policií ČR, stejně jako péče o 
by měl přesáhnout číslo pět set. K tomu nám každý ných jednání se zástupci Českých drah se nyní jako čistotu města, kde velký kus práce odvádějí lidé 
rok schází přibližně dvacet porodů, což není tak vel- lepší jeví možnost vykoupení bývalé ubytovny vlevo vykonávající veřejně prospěšné práce. V této 
ký počet a bylo by možné tyto pacientky do naší ne- od nádraží. Na tomto prostoru by pak vznikly desít- souvislosti nemohu opomenout tolik diskutovanou 
mocnice přivést. Dále bude třeba se věnovat získá- ky nových parkovacích míst, a to za mnohem nižších skládku, na jejíž provoz budou určitě zastupitelé v 
vání lékařů. Jak již všichni víme, čáslavská nemoc- nákladů, než by si vyžádala stavba jakéhokoliv pat- rámci možností dohlížet.
nice i nadále zůstává příspěvkovou organizací měs- rového parkoviště. Na závěr bych chtěl apelovat na zachování dob-
ta. To, jako její zřizovatel, tedy musí být také stále Stejně jako v případě školství se objevují i v sou- rých vztahů města a zdejších firem. Někteří takový 
připraveno jí vypomoci i finančně. vislosti s komunikacemi ve městě názory, že investic přístup nazývají klientelismem a posunují tak auto-

V minulých volebních obdobích se podařilo zre- do této oblasti již bylo dost. Mohu zodpovědně a maticky vzájemně dobré vztahy do negativní roviny. 
konstruovat objekty nemocnice, ale nadále je třeba jednoznačně říci: Ne, nebylo. Péče o město včetně Na druhou stranu ale kdybychom činnost místních 
věnovat pozornost revitalizaci zeleně, stejně jako komunikací musí být průběžná. Potřeba dalších firem nepodporovali, ti samí lidé by kritizovali i ta-
úpravě zpevněných povrchů a oplocení. Také se již investic do komunikací vychází například z plánova- kový postoj. Pokud tedy nyní víme, že společnost 
připravuje projektová dokumentace na rekonst- né obnovy řadu VHS a RWE. Jednoduše řečeno, po- Ljunghäll, která zaměstnává mnoho místních oby-
rukci rehabilitačního oddělení. kud se kvůli opravě podzemního vedení vody nebo vatel, potřebuje pomoc při vybudování chodníku a 

Neméně důležitá je i bytová otázka, kde regist- plynu rozkopou ulice, má město dvě možnosti - buď parkoviště, jsem přesvědčen, že by město takovým 
rujeme zájem lidí o bydlení ve městě - a to hlavně   n  echá povrch opravit jen dané firmy, které ale potřebám mělo vyjít vstříc. Dalším příkladem 
v bytech v osobním vlastnictví. Proto je již zpra- komunikace jen „zazáplatují“, nebo s jejich finanč- vzájemných dobrých vztahů je spolupráce s letiš-
cován projekt na další výstavbu. Také toto by tedy ním příspěvkem položí zcela nový povrch. Na re- těm nebo firmou Zenit, jejíž majitelé v letošním kri-
měla být jedna z priorit budoucího zastupitelstva, konstrukci komunikací tak čekají i obyvatelé Budí- ticky suchém létě bez zaváhání propůjčili velkoobje-
aby bylo možné těmto zájemcům vyhovět. Připra- na, Čeplova a tak dále. Připravena je další fáze oprav mové nádrže na vodu pro zajištění jejích dodávek 
vena k realizaci je také rekonstrukce domu v Masa- ulic v centru města... do míst, kam bylo nezbytné ji dovážet.   
rykově ulici, kde vzniknou malometrážní byty pro Věřím, že ani příští zastupitelé neopomenou vě- Mohli bychom pokračovat dále a dále... V pos-
seniory či mladé lidi. O uskutečnění záměru se bude novat pozornost podpoře sportu. V tomto volebním ledním textu tohoto volebního období jsem ale 
muset také postarat budoucí zastupitelstvo. Stejně období jsme se snažili najít pokud možno tu nej- chtěl upozornit na nutnost návaznosti jednotlivých 
tak bude nezbytné i nadále vyhledávat další žádané správnější metodu v rozdělování finančních prost- témat a jejich řešení, na body, které bude nezbytné 
pozemky pro následný prodej zájemcům o indi- ředků pro jednotlivé druhy sportu, a v tom je třeba řešit a na oblasti, které si vyžadují pozornost. To vše 
viduální výstavbu. pokračovat. Určitě můžeme být spokojeni s tím, ja- ale půjde jen v atmosféře spolupráce a pomoci. Vy-

Někteří lidé se domnívají, že investic do re- kým způsobem se v Čáslavi hlavně s mládeží pracuje volávání konfliktů, osobní zášť a snaha o házení po-
konstrukcí a technického zajištění města a zvláště v jednotlivých druzích sportů. Zjišťoval jsem výši věstných klacků pod nohy (jak jsme to v posledních 
pak škol v Čáslavi bylo  již dost, ale každý, kdo chodu příspěvků do sportu v jiných městech a bohužel dvou letech mohli sledovat v podání úzké skupinky 
města rozumí, ví, že je to opravdu naivní představa. mnohdy zaostáváme. Stálo by tedy za to se za- členů zastupitelstva) byť by takové chování bylo 
Opak je totiž pravdou a i příští zastupitelstvo - ať již   myslet i nad tímto problémem, a to nejen ve sportu, kryto líbivými slovy o těch nejušlechtilejších cílech, 
v jakémkoliv složení - bude muset do rekonstrukcí ale také v oblasti kultury, kde se již v minulém obdo- nejsou pro komunální politiku žádným přínosem. 
školních budov investovat i nadále. Namátkou mo- bí příspěvky na pořádání kulturních akcí mírně zvý-
hu uvést základní školu na Žižkově náměstí, kde na- šily, ale přesto se domnívám, že by bylo možné sou-
příklad sociální zázemí neodpovídá současným nor- časnou sumu posunout ještě dále.
mám. Pokud by se tedy neinvestovalo do dalších I nadále bude také nezbytné pečovat o stávající 

soutěží

   

SLOVO STAROSTY 
VOLEBNÍ OBDOBÍ KONČÍ, ALE PÉČE O MĚSTO MUSÍ POKRAČOVAT
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PŘEJI MĚSTU ČÁSLAVI 
I VŠEM JEHO OBYVATELŮM 

DO DALŠÍHO OBDOBÍ 
VŠE DOBRÉ.
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Muzeum

I v těchto dnech pokračuje rekonstrukce Dusíkova 
divadla. Původní plány hovořily o termínu 
dokončení ještě před začátkem října, vyskytly se 
však okolnosti, které práce o několik dní pozdržely. 

Jaromír Strnad. 
O dalším vývoji prací hovořila také vedoucí 

oddělení investic, paní Bc. Markéta Petrová, která 
vysvětlila, že další problémy kupodivu způsobilo i 

„K prvnímu zdržení došlo již před zahájením letošní až příliš horké léto. S některými materiály v 
vlastních prací, tedy v době příprav. Město jako tak parných dnech, které letos ovládly letní 
investor prosazovalo potřebu výměny oken na prázdniny, zkrátka nelze pracovat a rekonstrukce 
budově za nová - samozřejmě při zachování jejich tak musela být na čas pozastavena. První 
podoby, ale památkáři trvali na požadavku představení tak budou mít diváci možnost 
repasování oken starých. Nakonec byla s ohledem shlédnout přibližně v polovině října, kdy již budou 
na skutečně velmi špatný stav původních oken dokončeny vnitřní práce. Ty se v tomto roce týkají 
povolena jejich výměna, avšak práce se tím o rekonstrukce podlah ve foyer historické budovy 
několik týdnů pozdržely,“ nastínil jeden ze divadla, stejně jako jeho schodiště. K úpravám 
základních problémů starosta města, inženýr došlo také na sociálním zařízení na druhém 

balkónu. 
I po zahájení provozu divadla budou 

pokračovat práce na opravě jeho fasády. Podmínky 
smlouvy s dodavatelem prací hovoří o termínu 
dokončení v prvních měsících příštího roku. Pokud 
však budou rekonstrukci přát povětrnostní 
podmínky, bude samozřejmě v zájmu dodavatele, 
města i vedení a hlavně návštěvníků divadla, aby 
vše proběhlo v co nejkratším termínu, o což se 
všechni pracovníci také snaží.                        

                                                                               zn

VELKÝ ÚSPĚCH ČÁSLAVSKÉHO MUZEA

Ministerstvo kultury ČR prohlásilo dne 5. září 2018 
mobiliář Městského muzea v Čáslavi za kulturní památku.

Podrobné informace přineseme v příštím vydání.

SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O NOVÉ BYTY V AREÁLU PROKOPA HOLÉHO
Ve středu 19. září se na Nové scéně Dusíkova divad-
la sešli zájemci o možnost koupě nových bytů, které 
město plánuje vybudovat v rámci další fáze realiza-
ce rozsáhlého projektu výstavby v areálu Prokopa 
Holého. Téměř do posledního místa zaplněné 
„hlediště“ je důkazem skutečnosti, že jde o proble-
matiku, která zvláště zdejší mladé lidi velmi zajímá a 
požadavek na výstavbu dalších bytů, určených k od-
prodeji do osobního vlastnictví je ve městě velmi 
živý. 

velikosti od 2+kk až do 
4+kk. Ke každému z by-
tů bude náležet buď je-
den větší nebo dva 
menší balkóny, byty      
v posledním patře pak 
budou disponovat roz-
sáhlou terasou a bonu-
sem přízemních jedno-
tek se stane různě velká 

Z vystoupení zástupce projektantské firmy pana předzahrádka. Změnou 
Řeč byla samozřejmě také o ceně, která se pod-Ing. Vojtěcha Merenuse se přítomní například doz- oproti původnímu projektu, který byl nyní aktuali-

le projektantských propočtů bude pohybovat ko-věděli, že současné plány počítají v této fázi s vý- zován, je vybudování podzemní garáže, která bude 
2lem 1 750 000 Kč za byt 2+kk o ploše cca 52 m , 2 550 stavbou čtyř objektů s 68 bytovými jednotkami ve společná vždy pro dva bytové domy. 

2 000 za byt o jednu místnost a 21 m větší, za pří-
2zemní byt 4+kk (97 m )zaplatí jeho budoucí majitelé 

přibližně tři a čtvrt milionů korun. Poslední plá-
2novanou kategorií jsou byty 4+kk (94 m )s terasou   

v ceně čtyř milionů a padesáti tisíc korun. 
„Je třeba zdůraznit, že se jedná o tak zvané pro-

jektantské ceny, které se velmi pravděpodobně při 
výběrovém řízení změní. Předpokladem je jejich 
alespoň mírné snížení,“ upozornil přítomné staros-
ta města.  

Celá prezentace, kterou měli přítomní na místě 
možnost zhlédnout, je nyní umístěna na webových 
stránkách města - www.meucaslav.cz v sekci 
Zařizuji... Bydlení. Odkaz je umístěn přímo na hlavní 
straně webu. 

Případné dotazy zodpoví také paní Říhová na 
tel. čísle: 702 039 174.                                                   zn

DALŠÍ SEMESTR 
UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU
Ve čtvrtek 20. září byl první přednáškou zahájen další semestr Univerzity 
volného času. Jeho posluchače i tentokrát čekají zajímavá témata, z nich 
můžeme zmínit například sérii přednášek Zábavná historie módy, dále pak 
Zábavná historie jídla a vaření, českých králů či Vánoc... 

Jak je již v případě Univerzity volného času tradicí, nezůstalo ani tentokrát 
žádné volné místo. To je důkaz skutečnosti, že se jedná o poutavý program v pří-
jemné atmosféře, podtržené přátelskými vztahy a více než dobrou organizací.                                                                                                                                      

                                                                                                                               zn

OPRAVY DUSÍKOVA DIVADLA STÁLE POKRAČUJÍ
- PROGRAM BUDE ZAHÁJEN V ŘÍJNU
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NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
V areálu Muzea zemědělské techniky – Čáslav bylo 
otevřeno dopravní hřiště, které slouží jak základ-
ním školám při praktické výuce dopravní výchovy, 
tak široké veřejnosti.

spadají do majetku města, bylo zakoupeno pro dru-
hé stupně základních škol. 

Vzhledem ke špatné dostupnosti areálu země-
dělského muzea, který je od bezpečných komunika-

Dopravní hřiště bylo otevřeno primárně pro cí pro chodce odříznut rušnou silnicí bez přechodu, 
praktickou výuku žáků čtvrtých tříd základních škol, se místnímu akčnímu plánu ve spolupráci s městem 
kteří mají dopravní výchovu jako povinný předmět. podařilo získat finanční prostředky pro čáslavské 
Přístup na hřiště však mají i žáci z jiných tříd základ- školy na dopravu do areálu muzea. 
ních škol, děti z mateřských škol nebo veřejnost. Dopravní hřiště je uzpůsobeno tak, aby jeho 

Vedení města se o vybudování hřiště pokoušelo povrch - po odinstalování dopravních značek - mohl 
zhruba tři roky. Tento rok v květnu byly ve spoluprá- být plně využit pro stěžejní akce muzea, jako je Den 
ci se zemědělským muzeem podniknuty první kro- bezpečnosti nebo Pradědečkův traktor.  
ky k samotné realizaci. Více k tématu pohovořila Trasa byla slavnostně otevřena 25. září, je k dis-
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče pozici zdarma a cyklisty na ní čeká okolo čtyřiceti 
Bc. Jiřina Kožená: „V květnu jsme oslovili společnost dopravních značek.  Za poplatek si zájemci mohou 
Asig s.r.o. a požádali ji o návrh nového dopravního vypůjčit šlapací motokáry nebo koloběžky pro děti. 
hřiště v areálu zemědělského muzea. Během srpna Otevírací doba dopravního hřiště bude upřesněna 
jsme návrh obdrželi a město formou individuální provozním řádem.            
dotace poskytlo muzeu spadajícímu pod Národní 
zemědělské muzeum, s. p. o.  
Praha finanční prostředky ve 
výši necelých 76 000 Kč pro fi-
nancování dalšího postupu.“

Bc. Jiřina Kožená dále sděli-
la, že po samotném nákresu 
trasy, který měli na starosti pra-
covníci zmiňované firmy Asig, 
byla důležitá spolupráce s Cen-
trem služeb pro silniční dopra-
vu, tedy dodavatelem dopravní-
ho značení a jízdních kol. Kola si 
mohou zapůjčit žáci prvního 
stupně základních školy, mateř-
ské školy využijí zejména kolo-
běžky. Dalších šest kol, které 

   
                                                                                     JN

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Na budově na nám. Jana Žižky z Trocnova 197, která 
je součástí budovy radnice 

 nachází v památkové 
zóně jako kulturní památka.

byla vyměněna špaleto-
vá dřevěná okna. Budova se

První etapa, tedy výměna oken směrem k ná-
městí Jana Žižky z Trocnova a Kostelnímu náměstí, 
proběhla během srpna. Druhá etapa, která se bude 
týkat oken situovaných do dvora radnice, bude         
s největší pravděpodobností probíhat v příštím ro-
ce.

Vzhledem k tomu, že budova je součástí památ-
kové zóny, musí mít okna stejný vzhled a na výrobu 
musí být použit stejný materiál.  Celkové náklady na 
první etapu výměny oken činily 2 300 000 Kč, na ob-
novu nemovitých kulturních památek na území 
Městské památkové zóny Čáslav město získalo z pro-
gramu regenerace částku 760 000 Kč, zbytek byl hra-
zen z rozpočtu města.                JN

PRÁCE V ULICI TYRŠOVA MÍŘÍ 
DO FINÁLE
Od 30. května probíhá rozsáhlá úprava vozovky po 
celé délce ulice Tyršova. Přestože oprava komunika-
ce probíhala po etapách a tudíž průjezd během re-
konstrukce nebyl omezen po celé délce ulice, jistým 
omezením se řidiči na této hojně využívané silnici 
spojující autobusové a vlakové nádraží nemohli vy-
hnout. Práce jsou však již u konce a v polovině měsí-
ce bude rekonstrukce kompletně hotova.

V ulici Tyršova vedoucí od obchodní domu Lidl 
po kruhový objezd U Třech svatých, kde v loňském 
roce došlo k opravě veřejného osvětlení, dalších 
inženýrských sítí a chodníku, byl letos vyfrézován 
povrch silnice, staré obruby byly nahrazeny novými, 
byl položen nový asfalt, po obou stranách vozovky 
betonová přídlažba a proběhla zde také oprava kana-
lizačních vpustí.

Náklady 4 300 000 Kč (bez DPH) vyhrazené pro 
zhotovení prací město uhradilo z vlastního roz-
počtu.

Ačkoliv rekonstrukce ulic v takovém rozsahu 
mohou občanům města po dobu oprav znepříjem-
ňovat cestu například ke svým domovům, jedná se  - 
stejně jako třeba v případě lokality na Čeplově - o 
kompletní obměnu inženýrských sítí, tedy opravu 
plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení a dále 
samotných komunikací pro chodce i řidiče. Odděle-
ní investic včetně celého vedení města děkují obča-
nům, kterým práce znepříjemňují pohyb opravova-
nými lokalitami, za trpělivost. Podobné akce jsou 
však pro rozvoj města nezbytné.

               JN

PRŮBĚH REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA ČÁSLAVSKÝCH MOSTECH
V prázdninovém vydání Čáslavských novin jsme 
informovali o nadcházejících opravách mostů a 
lávek ve městě. Přestože se jedná o opravy, které 
budou probíhat v nejbližších dvou až třech letech a 
skutečný rozsah oprav u jednotlivých mostních 
konstrukcí je v současné době teprve zjišťován, již 
nyní došlo především na mostě v ulici Tyršova          
k neodkladným opravám.

investic MěÚ: „Když se podíváme na spodní část 
konstrukce mostu, všimneme si krápníků, které se 
zde tvoří především kvůli zatékání ze shora, tedy      
z vozovky v ulici Tyršova. Z komunikace byl  
vyfrézován povrch vozovky a byla natažena nová 
hydroizolace, která je přikrytá novým asfaltem. Tím 
je zamezeno, aby voda prosákla ke konstrukci a dále 
narušovala její technický stav.”    

Největší most ve městě, který vede nad Během září byl most podroben také měření sta-
frekventovanou silnicí v ulici Chrudimská, se tické zatížitelnosti. Z mostu byly odebrány vzorky, 
nachází v Tyršově ulici. Vzhledem k blížícím se které po laboratorním přezkoumání stanoví v jaké 
zimním měsícům, kdy jsou mostní konstrukce kondici jsou betonová a železná konstrukce objek-
vlivem počasí pod největším tlakem, došlo  tu . O d  t ěc ht o  vý sl ed k ů  se  bude odvíjet další postup 
k úpravám povrchu, které zamezí pronikání vlhkosti při rekonstrukci. Jan Šulc dodává: „Měření statické 
do konstrukce. Více sdělil Jan Šulc z oddělení zatížitelnosti je dáno zákonem a musí být spolu        

s dalšími údaji - jako například z jaké-
ho materiálu je most postaven, jeho 
výška, šířka, délka, předpokládaná 
životnost, proběhlé prohlídky nebo 
únostnost - zaznamenané v takzva-
ném mostním listu, kterým musí dis-
ponovat každý most.”

Pracovní ruch se nevyhnul také 
mostu v Chotusické (asi 200 metrů 
před hřbitovem směrem od centra), 
kde došlo k navrtávání a injektážím 
celé konstrukce, dozdívání bočních 
stěn a podpěr nebo k likvidaci nále-
tových rostlin, které prorůstaly do 
konstrukce mostu a narušovaly tak 
jeho stav.                                            JN
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Jsme na konci volebního období, které nebylo moje 
první. Prvním bylo v tom, že jsem ho začal na postu 
místostarosty města a zakončil jako řadový opoziční 
zastupitel podílející na vzniku nového volebního 
subjektu. Nebyl to v žádném případě bolestný 
přerod, bylo to moje osobní svobodné rozhodnutí, 
nebyl jsem odvolán ani k tomu donucen. Moje další 
působení v zastupitelstvu jsem vnímal jako výzvu. 
Čeština je krásný bohatý jazyk a tak i slovo výzva má 
několik významů. 

brat, označit pochybení ne kvůli pranýřování osob, Chce se mi věřit, že nadcházející volby do 
ale proto, abychom chyby neopakovali. Takový městského zastupitelstva budou soubojem  
přístup nebyl vítaný. Po ustavení  našeho uskupení programových cílů volebních stran a osobností za 
Čáslav pro všechny jsme se dozvěděli prostřednic- ně kandidujících. Každý volič si jistě mohl utvořit 
tvím Kutnohorského deníku, že starosta Čáslavi nás vlastní názor na to, kdo měl jaké možnosti se 
moc nesleduje a že mu naše názory připadají prezentovat (např. prostor 200 mm x 135 mm 
úsměvné. Přitom již týden po našem neformálním poskytnutý v říjnovém vydání Čáslavských novin vo-
setkání v polovině června roku 2017 s kolínským lebním stranám pro jejich placenou prezentaci v po-
starostou panem Rakušanem, s nímž jsme probírali rovnání s pravidelnými bezplatnými celostránkový-
jeho zkušenosti se zapojením občanských sdružení mi  prezentacemi starosty za důstojný a vyvážený 

Vyzvat lze i někoho, aby něco doložil, vysvětlil, do komunální politiky,  byl tento starostou Čáslavi postup nepovažujeme) a jak využil  příležitost s ob-
prokázal, aby na něco odpověděl. Často se za dva naléhavě kontaktován. Při osobním setkání byl pan čany Čáslavi komunikovat a vysvětlit jim své cíle a 
roky stalo, že na dotazy moje nebo mých kolegů a Rakušan čáslavským starostou dotazován, jaký má priority. V demokratické občanské společnosti není 
kolegyně nebylo odpovězeno nebo bylo sděleno, že důvod se angažovat pro změnu poměrů v Čáslavi a podstatná vůle jedince ale svobodná volba voličů. 
naše tvrzení není pravdivé. Přesto nepovažuji toto byl upozorněn, že za úsilím o ustavení nového Ujišťuji všechny čtenáře Čáslavských novin, že 
období za promarněné a nelituji ničeho. Chci politického subjektu v Čáslavi stojí zhrzený člověk, vůli a rozhodnutí voličů města Čáslavi my přijmeme 
poděkovat svým kolegům zastupitelům Honzíčkovi který chce destruovat místní poměry. Tím jsem měl v každém případě s pokorou, úsměvem a nadhle-
a Horskému, kteří jsou členy našeho sdružení, i být já. To, že pan starosta vnímá Čáslav, naše město, dem.                                       
kolegyni Mandákové a Richterovi, s nimiž mi bylo ctí jako svoje území, v němž byl zvyklý rozhodovat a        
spolupracovat v kontrolním výboru. Věřím, že jsme nestřetávat se často s jiným názorem, neřku-li 
přispěli k rozvoji diskuse, dříve tak chybějící na odporem, je všeobecně známo.  Chci ubezpečit 
jednání zastupitelstva. Nastolovali jsme k jednání občany, že rozhodně nejsem zhrzený ani ukřivděný 
témata, která mezi občany rezonovala a čáslavská a že motivem mých aktivit ani mých kolegů není 
veřejnost se opatrně začala probouzet a vyjadřovat destruovat to, co ve městě funguje. Vnímáme 
své názory. možnost se angažovat, aktivně se zapojit do 

Pamatuji si, jak při prvních střetech o hospoda- veřejného života a přinášet podněty, co zlepšit.       
ření restaurace a sálu hotelu Grand jsme čelili V tom vnímáme smysl občanské společnosti. Tento 
výtkám, že situaci hrotíme, že přeci nechceme, můj příspěvek není propagací našeho sdružení, ale 
abychom se v Čáslavi hádali jako v Kutné Hoře. výzvou všem, kteří nejsou lhostejní, zajímají se o 
Vždyť se to dá přeci vyřešit v klidu a nemusí se to veřejné dění, aby se nebáli do něho zapojit. Prvním 
dramatizovat.  „Záměr se nevydařil, ale včas jsme to krokem může být to, že občané přijdou k volbám, 
zastavili a milionovou ztrátu město vykryje“, jsme dalším aktivní zájem o jednání zastupitelstva, 
tehdy slyšeli. vznášení připomínek a požadavků, co ve městě 

V takové diskusi – nediskusi je těžké vše pro- chcete, co se vám líbí a co vám naopak chybí. 

Vlastislav Málek 

ÚVAHA O SMYSLU KOMUNIKACE A NOVÝCH VÝZEV

Dnes s úsměvem vzpomínám na dny, kdy mě 
politika vůbec nezajímala. Netušil jsem, že existuje 
zastupitelstvo a jen jsem věděl, že existuje nějaký 
starosta a když něco potřebuji, tak si za ním dojdu a 
je to

poradit. A moc se mi líbí, že čím dál více občanů transformace naší nemocnice. Aktivní zapojení do 
napříč městy pochopilo, že v komunální politice je zastavení návozu kalů z Ostravy na naši skládku. Teď 
to o praxí prověřených veřejně činných občanech, možná přijde propaganda skládky přes peníze, 
kteří mají také plné zuby nadutosti velkých politic- které našemu městu dala, ale ptal se Vás někdy 
kých stran. Tito občané se pak sdružují v místních někdo jestli se chcete nechat uplatit penězi na úkor 

A zase se musím usmívat nad skutečností, že i spolcích a vstupují do komunální politiky, aby toho co se děje za humny našich domů? A že si to 
při své nevědomosti jsem měl vlastně správnou pomohli svému městu. Mám z toho upřímnou „kluci“ už dávno na nás chystali …
představu o fungování vedení našeho města radost. Jako sportovec mám ohromnou radost z funk-

Samozřejmě při vstupu do zastupitelstva přišlo Je super, když čtu volební sliby politických stran, ční sportovní komise, narovnání toků peněz, jejich 
prozření a několikrát jsem si zopakoval, jak sladká je které se budou ucházet o naši přízeň a nacházím kritérií při rozdělování a hlavně možnost znát 
ta výše zmíněná nevědomost společná témata. Jedno z největších je bydlení a   p o t řeby místních spolků, diskutovat a společně 

Jsem sportovec, věřím v tým, věřím v Kamelot a s tím spojená výstavba zejména bytů, které se nyní zlepšovat podmínky zejména pro naše děti. A že 
jsem zvyklý ptát se,  diskutovat a tím hledat ta již chystají. Nechci komentovat způsob jak je zas všechno nebylo prozářené sluncem je v demokra-
nejlepší řešení. A už zas ten úsměv, vlastně tyhle mé rozhodováno o nás bez nás, ale jsem nadšený , že ať tické společnosti jasné, pochlebováním se ještě 
vlastnosti ze mě udělaly opozičního politika. Cha- nás bude v příštím volebním období zastupovat nikdo nikam neposunul.
rakteristika opozičního politika v Čáslavi je opravdu kdokoli, půjde cestou výstavby ke spokojenosti Díky Vám kolegyně a kolegové ze sportovní 
jednoduchá - máte vlastní názor, chcete vědět a našich občanů. Věřím, že bude zamezeno skupování komise Horáková, Červenková, Houfková, Horčičko, 
normálně hovoříte s týmem o  věcech, o kterých bytů bohatými pro jejich ještě větší obohacení a Baláši, Ďurano, Hejzlare, Hasíku, Chrenko za Vaši 
budete hlasovat. Pochopíte, že matematika byty se opravdu dostanou k mladým rodinám a práci nejen v této komisi, ale zejména za Váš čas, 
hlasování je neúprosně jednoduchá, která se řídí seniorům. který někteří z Vás věnujete na těch všech trénin-
starým pořekadlem já na bráchu, brácha na mě. Moc a moc jsem se toho za ty čtyři roky naučil. cích s dětmi.
Politika, si myslím, má proto výraz koalice a z toho Čeho si vážím nejvíce, tak možnost poznat tolik Za otevřenost na zastupitelstvu se nebáli platit 
plyne slepá loajalita. nových lidí. Neříkám, že mi všichni přirostli k srdci     kolegyně a kolegové  Mandáková, Málek, Honzíček, 

Vždyť to znáte. Jdete si takhle k volbám s tou- ale každý z nich mi dal kus poznání, a za to Vám Richter. S veškerým respektem a úctou Vám srdeč-
hou volit například pravici a hola hop, pravice sice všem kolegyním a kolegům děkuji. ně děkuji.
vyhrála, ale spojí se s levicí a jste zase nahraní.  Roz- Probíhaly diskuze, no diskuze úplně ne, to se Milí občané našeho města, také Vám hluboce 
čílíte se, řeknete si, že vůbec nemělo smysl vlastně k ještě v Čáslavi musíme učit, ale podařilo se s týmem  děkuji za možnost se toho tolik naučit za poslední 4 
volbám chodit a začnete mít těch velkých arogant- některých otevřených zastupitelů narovnat věci ve roky, za přátelé, které mi toto období dalo.
ních politických stran plné zuby. Příště Vám zbude prospěch našeho města. Prosím pamatujte, že politika je služba. Služba 
jít volit pro Vás to pocitově nejmenší zlo ze všech a Byly to akce, když jsme se jako město řítili do Vám občanům a s respektem k sobě navzájem 
jen čekat, kdo se s kým zas dohodne. milionových prodělků jako byla restaurace a sál  s p o le č ně tvoříme naše město krásnějším, spokoje-

Jsem pyšný na to, že jsem Čech. Vždy si umíme v Hotelu Grand. Od boku vystřelená, nepřipravená nějším místem k životu.       

,,,,

 S úctou, Martin Horský

ÚSMĚV LÉČÍ    ,DĚKUJI
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V žádném případě nekomentuji text pana doktora 
Málka, přestože jsem přesvědčen, že jeho komentá-
ře v opačném případě by byly několikastránkové. 
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat panu 
Málkovi za jeho příspěvky jak v Čáslavských novi-
nách, tak i na sociálních sítích v posledních dvou 
letech. Jsem přesvědčen, že občanům našeho měs-
ta pomohly dokreslit obrázek o jeho představách, 
jak by se město mělo rozvíjet. 

  Ing. Jaromír Strnad      

NE KAŽDÝ, KDO BOJUJE ZA PRÁVO 
NA VLASTNÍ NÁZOR, CHCE SLYŠET 
TAKÉ NÁZORY DRUHÝCH



Ve dnech 22.-26. srpna 2018 proběhl v areálu České 
zemědělské univerzity v Praze – Suchdole jubilejní 
50. ročník Olympiády mladých chovatelů. Tato akce 
se uskutečnila pod záštitou 1. místopředsedkyně 
Senátu PČR Miluše Horské a děkanky Fakulty agro-
biologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. 
Ing. Ivy Langrové, CSc., které se též osobně zúčast-
nily slavnostního zahájení.

Sobota patřila společné návštěvě pražské ZOO. umožněno i setkání bývalých soutěžících, kteří se 
Netradičně byla pojata i cesta tam, kdy se za mohli zúčastnit celého sobotního programu. Akce 
krásného počasí děti svezly přívozem přes Vltavu. končila nedělním ranním odjezdem všech účastníků 
Večer již patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků. domů.

Okresy Kutná Hora a Kolín reprezentovalo       Olympiáda mladých chovatelů tak pro tento 
celkem 6 soutěžících (ze sedmi nominovaných),  r o k  s ko n čila. Pořadatelé a účastníci tímto zároveň 
z toho 5 studentů SZeŠ Čáslav. Naše výprava letos děkují Městskému úřadu Čáslav za poskytnutý 
uspěla následovně: příspěvek, bez něhož by tato akce mohla být usku-

Soutěže se zúčastnilo celkem 119 dětí z 25 2. místo – chov psů Lucie Dvořáková (SZeŠ tečněna jen s velkými obtížemi.
okresů a SR. Z toho bylo 29 mladých králíkářů, 12  Čáslav)                     Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem 
holubářů, 11 drůbežářů, 13 chovatelů okrasného 2. místo – chov ovcí a koz  Eliška Honzáková roku. Případní zájemci najdou další informace o 
ptactva, 3 akvaristé, 7 teraristů, 10 chovatelů koček, (SZeŠ Čáslav) soutěži na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé, 
6 chovatelů ovcí a koz, 3 chovatelé nutrií a činčil, 13 2. místo – chov koček  Natálie Langpaulová nebo se mohou přihlásit na e-mailu: novackova@-
dětí soutěžilo v oboru chov drobných hlodavců a 12 (SZeŠ Čáslav) centrum.cz  přímo u autorky článku, která je 
v kynologii. Soutěžící byli rozděleni po odbornos- 4. místo – chov psů  Kamila Vosáhlová ( SZeŠ pověřena pořádáním soutěže v našem regionu. 
tech do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek Čáslav) Soutěžit tak může každý, kdo splňuje věkový limit, 
a druhá v pátek. Soutěžící zkoušely tříčlenné komise 4. místo – chov koček  Daniel Štípek tj. maximálně dosažení 18 let v roce konání soutěže.                
složené z předních odborníků v daném oboru. 5. místo chov okrasného ptactva Michaela  
Hodnocena byla jejich písemná práce, znalosti při Machová ( SZeŠ Čáslav)
odborném pohovoru, písemný test a „poznávačka“      Kromě jubilej-
z dané odbornosti. Poznávání zvířat probíhalo jak ních medailí obdrželi 
na živých zvířatech, tak i podle obrázků. Po ukonče- všichni soutěžící dip-
ní soutěže následovaly odborné přednášky a lom a tašku s řadou 
besedy. Pro skupinu, která momentálně nesoutěži- hodnotných dárků od 
la byl připraven zajímavý program. Soutěžící a jejich sponzorů soutěže. 
vedoucí si prohlédli areál univerzity a vyslechli V rámci Mezinárod-
poutavý výklad. Mohli nahlédnout do učeben ní soutěže družstev 
fakulty agrobiologie, kde zaujala zejména pitevna s zvítězilo s 53 bodovým 
ukázkou telete a selete upraveného k výuce anato- náskokem družstvo ČR, 
mie. Prohlédli si demonstrační a pokusné stáje  r e sp .   Č SC H. Zakonče-
s malou mísírnou krmiv. Navštívili i pokusná políčka, ním celé akce byl slav-
skleníky a tzv. Libosad. Zážitkem byla návštěva nostní raut a after par-
jízdárny ČZU. Účastníci též mohli využít sportoviště ty. Překvapením pro 
KTV ČZU včetně plaveckého bazénu. Mimo areál všechny byl působivý 
univerzity byla zajištěna prohlídka historických ohňostroj. V rámci jubi-
prostor Senátu PČR. lejního ročníku bylo 

 Jana Nováčková

ÚSPĚCHY MLADÝCH CHOVATELŮ V MEZINÁRODNÍM KOLE CHOVATELSKÉ OLYMPIÁDY
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MĚSTO MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Internet přináší do našich životů zcela novou 
dimenzi. Možnosti, které nabízí, a o kterých se 
předchozím generacím ani nesnilo, se pro nás již 
staly běžnou součástí dennodenní rutiny. Stačí 
několik kliknutí a můžeme najít (téměř) jakoukoliv 
potřebnou informaci. Je ale samozřejmě také 
nutné, aby byly vyhledávané údaje uloženy pře-
hledně a jejich vyhledávání bylo pokud možno co 
nejjednodušší. To jsou také důvody, jež vedly k ne-
dávné změně podoby webových stránek města Čás-
lavi, které ale najdeme na stále stejné adrese, tedy: 
www.meucaslav.cz.

jen pro místní obyvatele, ale i pro případné turisty stránce a dříve vložené informace jsou dostupné 
atraktivním způsobem. Nové čáslavské stránky tyto například po kliknutí na odkaz „Vše z úřední desky“.
nároky, alespoň soudě dle prvních reakcí převážné Základní web města je nově doplněn samostat-
většiny jejich uživatelů, splňují. nou stránkou Čáslavských novin. Tato struktura 

Je logické, že nový systém nekopíruje dopo- umožnila vyčlenit dřívější informační část jediného 
drobna strukturu starého webu a uživatelé, kteří webu, informace zde zpřehlednit a tím zjednodušit 
byli po léta zvyklí na stránky v bývalé podobě vyhledávání. Web Čáslavských novin najdeme na 
mohou mít v prvních dnech určitý problém. Jako adrese: www.meucaslav.cz/noviny. Odkaz na uve-
všude jinde na internetu, i tady je nezbytné si strán- denou stránku je také v horní liště základního webu. 
ky nejprve prohlédnout. Jejich členění ale logicky V souvislosti se změnou internetových stránek 
navádí k jednotlivým koncovým informacím. Údaje města a zároveň s platností nových pravidel, 
jsou nyní rozděleny na úřední záležitosti (Radnice, vztahujících se k ochraně osobních důvodů je třeba 

Bývalé stránky sloužily řadu let a v době svého Zařizuji) a „neúřední“, informující o životě ve městě, upozornit odběratele novinek, kterým byly dříve 
vzniku se jednalo o dostačující a vyhovující web, avšak ne přímo z pohledu zpravodajského. Zde automaticky zasílány informace o nově vložených 
který bez problémů splňoval potřeby informova- najdeme například fotogalerii, informace o kultur- dokumentech, že je nezbytné se k tomuto odběru 
nosti ve městě velikosti Čáslavi. Jak jde čas, rozšiřuje ních či sportovních klubech a spolcích, o historii znovu zaregistrovat. Jednoduchý formulář je 
se ale stále množství dat, která musí být na měst- města, ale i mnohé další. umístěn ve spodní části úvodní stránky. 
ských stránkách zveřejňována, a zvyšují se také ná- Samozřejmostí je kulturní kalendář, umístěný V současné době jsou stále doplňovány další 
roky uživatelů internetu na jejich jednoduchou do- ve spodní části hlavní stránky. V základním náhledu informace tak, aby byly plně využity možnosti, jež 
stupnost. V určitém momentu tedy nastala situace, nabízí nejbližší akce ve městě, po rozkliknutí se pak web nabízí. Vaše postřehy a připomínky můžete 
kdy doposud používaný systém přestal dostačovat. objeví kalendář, který umožní vyhledat akce podle zasílat  na e-mail noviny@meucaslav.cz.  
Kromě toho jsou dnes webové stránky jednoznačně jejich charakteru (sportovní, kulturní, úřední...) či Věříme, že nové internetové stránky budou 
považovány také za vizitku města a i z toho důvodu data jejich konání. Úřední deska a „Aktuality“ nabí- sloužit k plné spokojenosti obyvatel města i jeho 
je nezbytné prezentovat naše město vhodným a ne- zejí náhled nejnovějších dokumentů na hlavní návštěvníků.                                                               zn 
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků,  
Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem 
přesahuje částku  Kč hrubého.

Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní 
doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravidelná lékařská 
péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po patnácti letech služby má 
policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspě-
vek.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, 
které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmín-
kami přijetí jsou:
·   

Pokud jste o uvedené nabídce začali přemýšlet a máte zájem zjistit další 
podrobnosti, věnujte pozornost následujícím důležitým informacím. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky ÚO Kutná Hora na tel. číslo 974 875 
229, 724 115 242, pište na e-mail  nebo kontaktujte přímo 
policisty na Obvodním oddělení Policie ČR Čáslav.

  Na svého mladistvého syna z Čáslavska zapomíná 
devětatřicetiletá „maminka“. Od listopadu roku 2016 do současné doby neplní 
řádně svou vyživovací povinnost. Okresním soudem v Kutné Hoře mu bylo urče-
no přispívat na výživném celkem 200 Kč měsíčně. V současné době dluží nejmé-
ně 4 400 Kč.

V případě odsouzení hrozí „zapomětlivým“ za takové jednání v až roční po-
byt za mřížemi. 

činí 21. 840

25.400

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový pří-
spěvek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti 
měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti let.

trestní bezúhonnost,
·   české občanství
·   minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
·   nebýt členem politických stran nebo hnutí,
·   nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem 
řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnika-
telskou činnost

ZANEDBÁNÍ POVINNÉ PÉČE

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

RVAČKA MEZI PSY SKONČILA TRAGICKY

OPĚT USEDL ZA VOLANT POD VLIVEM ALKOHOLU

 Městská policie Čáslav vyrazila 22. září  
k případu, který nedopadl dobře pro fenu, napadenou jiným psem. Hlídka dora-
zila do Úzké uličky, kde se celý incident odehrál. Majitelka pokousaného psa 
uvedla, že šla na procházku se svojí fenou, kterou měla na vodítku. Z vrat uby-
tovny vyběhl pes a její fenu napadl. S ohledem na vážnost poranění byla fena 
převezena na veterinární kliniku.

Majitelka útočícího psa strážníkům sdělila, že její pes bez dozoru pobíhal na 
oploceném dvoře ubytovny a utekl nedopatřením, když na pozemek vcházela 
třináctiletá dívka. Pes navíc údajně patřil jiné osobě, která se však zhruba před 
rokem odstěhovala neznámo kam a žena se o něho dobrovolně stará a přebírá 
za něho plnou odpovědnost. Ženě byla na místě vystavena pokuta ve výši 2 500 
Kč z důvodu porušení obecně závažné vyhlášky pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství.  

Dále vyšlo najevo, že žena neví, zda má očkovací průkaz útočícího psa a        
k číslu na známce nebyly nalezeny žádné informace. Vzhledem k závažnosti celé-
ho incidentu a podezření, že pes není evidován, byl informován příslušný od-
bor. 

Přes veškerou snahu veterinářů jedenáctiletá fena Bára svým zraněním 
podlehla.

 Obsluha městského kamero-
vého systému zpozorovala, že u Kauflandu je zaparkované vozidlo, ve kterém se 
nachází muž popíjející alkohol. Jednalo se o osobu, která byla zadržena za jízdu 
v opilosti již v srpnu. Hlídka neprodleně informovala oddělení Policie České ra-
publiky Čáslav a vyrazila na místo. Než hlídky dorazily na inkriminované parko-
viště, muž s automobilem odjel. Řidiče zastavili dopravní policisté z Kutné Hory 
v čáslavské ulici Antonína Dvořáka. Dechová zkouška skončila s pozitivním vý-
sledkem.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

VLOUPÁNÍ DO BYTU

ÚVĚROVÝ PODVOD

MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ

AKCE HAD 2018 - HAZARD, ALKOHOL A DĚTI 
 

 Dosud neznámý pachatel v čáslavské ulici Chrudimská pře-
konal dřevěné dveře do jednoho bytu a vnikl dovnitř. Zloděj pak rozbil sklo u 
dvou oken a následně ze stolu v ložnici odcizil notebook. Celková způsobená 
škoda je kolem čtyř tisíc korun. K vloupání došlo v době od 7. září 2018 21:00 
hodin do 10. září 2018 17:30 hodin.

Policisté se obracejí na veřejnost, se žádostí o pomoc při pátrání po nezná-
mém pachateli. Pokud máte jakékoli informace, nebo jste si všimli někoho po-
dezřelého, sdělte nám je na policejním Obvodním oddělení v Čáslavi, nebo tele-
fonicky na čísle 974 875 710 nebo na známé lince 158.

 V dubnu loňského roku uzavřel čtyřiašedesátiletý muž na 
pobočce jednoho bankovního úřadu v Čáslavi smlouvu o úvěru. Finanční pro-
středky mu byly poskytnuty, avšak do dnešního dne nedoložil doklady prokazu-
jící realizaci poskytnutých finančních prostředků. Finance použil neoprávněně 
k jinému účelu. Kriminalisté zahájili proti muži trestní stíhání a v současné době 
mu bylo sděleno obvinění z trestného činu úvěrový podvod.

Kdo při sjednání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdi-
vé nebo hrubě zkreslené údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta nebo zákazem činnosti.

 Dne 9. září 2018 kolem půl jede-
nácté večer řídil třiapadesátiletý muž v čáslavské ulici Pod nádražím směrem 
do ulice Chrudimská osobní motorové vozidlo značky Nissan Almera. Následná 
policejní kontrola v evidenci řidičů ukázala, že řídil i přes vyslovený zákaz čin-
nosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Pode-
zřelý muž svým jednáním mařil nebo podstatně ztěžoval výkon rozhodnutí 
Městského úřadu, Magistrátu (správního orgánu odboru dopravy) tím, že vyko-
nával činnost, řízení motorového vozidla, která mu byla takovým rozhodnutím 
zakázána. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí za takové jednání až dvou-
letý trest odnětí svobody.

Nebylo zjištěno žádné protiprávní 
jednání. Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzuma-
ce alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 
a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále 
také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších. Na Kutnohorsku 
proběhly dvě akce v pátek 31. srpna 2018 na Zručsku a v sobotu 1. září 2018 na 
Čáslavsku a v Kutné Hoře. 

Dvě desítky policistů z pořádkové policie, SKPV, oddělení tisku a prevence, 
strážníků městské police, příslušníků celní správy a živnostenského úřadu zkon-
trolovaly více jak dvanáct restauračních a herních provozoven. Kontrola byla 
zaměřena zejména na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, 
nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem do 18ti let 
věku. Při této akci nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Další kontroly bu-
dou pokračovat i v následujících měsících.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

POKUS O VLOUPÁNÍ DO BYTU Čáslavští strážníci 16. září dostali telefonické ozná-
mení, že v Tyršově ulici došlo v brzkých ranních hodinách k pokusu o vloupání 
do bytu. 

Hlídka vyrazila na místo, kde bylo zjištěno, že pachatel vešel do budovy dveř-
mi, které jsou vybaveny uzamykatelným zámkem typu FAB, ovšem z technic-
kých důvodů dveře nejdou uzamknout. Osoba tedy vešla do chodby budovy a 
po točitých schodech se dostala do prvního patra, kde se již nachází dveře od 
bytu, které jsou z části prosklené, zvenku mají kouli a zevnitř kliku. Pachatel roz-
bil skleněnou výplň, prostrčil ruku dveřmi a zevnitř se je pokusil otevřít. To se 
mu ovšem nepovedlo. V dalším protiprávním jednání nepokračoval.

V bytě se nacházela žena, která uvedla, že rozbité výplně dveří si všimla až 
okolo půl páté ranní, kdy cestou na toaletu vkročila do střepů. Vše zametla, ukli-
dila a ráno událost oznámila manželovi.

Hlídka zamezila přístup k místu trestného činu, aby zabránila poškození dů-
ležitých stop. Případ si k dalšímu dořešení převzalo Obvodní oddělení Policie 
České republiky Čáslav.
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Na počátku září navštívila Čáslav paní Martina For-
manová, manželka světoznámého režiséra a čás-
lavského rodáka, pana Miloše Formana, který ze-
mřel 13. dubna tohoto roku. Jeho památku si tak 
místní obyvatelé mohli znovu připomenout se že-
nou, která stála po jeho boku až do posledních 
okamžiků. 

Portrét Miloše Formana již našel svoje trvalé 
místo ve foyer zdejšího kina, které (jak jinak) nese 
právě jeho jméno.

manová udělala čas i na 
krátký rozhovor, během 
něhož prozradila, že sem 
spolu se svým manželem  
v minulosti zavítala již 
vícekrát. 

„Byli jsme tady spo-
Paní Martina Formanová se rozhodla přijet do lečně několikrát u příbuz-

našeho města poté, kdy obdržela kondolenční kni- ných, v kině i v souvislos-
hu, podepsanou Čáslaváky, kteří si Miloše Formana ti s dokumentem, který o 
i jeho práce vážili nebo jej dokonce osobně znali. Milošovi natáčel režisér 

„Velmi mě potěšily vzkazy, které jste Milošovi Šmídmajer, prošli jsme si 
poslali z jeho rodiště a já jsem cítila, že sem chci při- jeho milovaná místa, byli 
jet až pojedu do Čech. Původně jsem si myslela, že jsme i ve škole, kde Němci 
navštívím rodinu a posedíme, chtěla jsem si přivézt odvedli jeho tatínka. Tam 
nějaký kamínek, který bych dala Milošovi, aby měl i našim dětem přesně 
kousíček Čáslavi,“ přiblížila Martina Formanová dů- ukazoval, kde otec stál a 
vod své návštěvy s tím, že se nakonec rozhodla měs- kde stáli pánové v kože-
tu věnovat portrét svého zesnulého manžela. ných kabátech... 

 „Když jsem byla naposledy v České republice,  Řekla bych tedy, že Čáslav poměrně dobře „Já mám nejsilnější vztah k filmu Lid versus 
tak mě kontaktoval pan fotograf Roman Řehák a na- znám, ačkoliv je to všechno samozřejmě napojeno Larry Flint. Byl to film, který Miloš připravoval v do-
psal mi, že udělal portrét Miloše, který by mi chtěl na Milošovy vzpomínky a na místa, která byla bě, kdy jsem s ním začala žít. V době, kdy začali          
předat. Až později jsem zjistila, že jsou na něm po- důležitá právě pro něj.“ v Memphisu natáčet, tak to bylo naše první 
depsaní různí režiséři, jako pan Menzel, Hřebejk, Řeč samozřejmě přišla i na pouto mezi Milošem společné bydliště a já jsem na tom filmu pracovala 
Svěrák a další. Přivezla jsem ten portrét nejprve do- Formanem a Čáslaví. Zde ve městě na něho vzpomí- jako jeho osobní asistentka. Byla jsem na natáčení 
mů, ale když jsem jela sem, uvědomila jsem si, že to náme při nejrůznějších příležitostech poměrně čas- opravdu každý den od začátku až do konce, 
může být vzpomínka, která by měla zůstat v Čáslavi. to. Jak intenzivně ale vzpomínal slavný režisér na pamatuji si ten film včetně scén, které byly 
Ostatně by bylo možné, pokud byste tady měli svoje rodiště? vystřižené. K tomu filmu mám tedy vysloveně 
návštěvu dalších režisérů, že by se mohli také po- „Řekla bych, že s přibývajícím věkem vzpomínal speciální vztah. Stejně tak ale miluji jeho české 
depsat a doplnit tu sbírku. Měli byste tak vzpomín- na Čáslav stále častěji s velkou nostalgií po letech, filmy, ostatně to byl také asi důvod, proč jsem se 
ku na Miloše i hosty, kteří přijedou do Čáslavi,“ vy- která zde prožil se svými rodiči. Naštěstí se k němu rozhodla zkusit FAMU, protože jsem měla pocit, že 

dostaly dopisy, které si rodiče psali z koncentračních je neuvěřitelné, že jde udělat něco tak kvalitního a 
táborů (v tomto byli Němci asi poměrně zodpověd- zároveň humorného a lidského, co nese svoji myš-
ní) a my jsme si ty dopisy četli a Miloš se tak ve vzpo- lenku a poslání.“
mínkách do té doby vracel. Ostatně i v momentě, Návštěva paní Martiny Formanové přinesla do 
kdy jsem bohužel nechávala Milošovi dělat náhro- Čáslavi milou vzpomínku na zdejšího rodáka, který 
bek, nechala jsem tam jako jeho rodiště napsat Čás- doslova dobyl filmová plátna celého světa - a to ne-
lav i s háčkem a čárkou, přesně tak, jak to má být. jen díky již zmiňovanému daru, ale také prostřed-

Místo, kde Miloš teď leží, si vlastně vybral sám. nictvím ukázky z vlastní biografické knihy, kterou 
Je to krásná krajina, která mu vždycky připomínala paní Formanová přečetla. V ní se Miloš Forman ob-
krajinu jeho mládí a tím, že si celá dlouhá léta jevil ne v roli úspěšného režiséra, ale jako člověk - 
myslel, že se nikdy nebude moci vrátit domů, tak manžel a muž, který žije svůj život podle vlastních 
podvědomě hledal  místo, kde by se cítil jako doma. pravidel a rozhodnutí. 
Musím říct, že i já jsem si to místo zamilovala a mys-

světlila paní Formanová, která přidala také úsměv- lím si, že je v pořádku, že je právě tam. Vždyť jsme 
nou historku, jež se k darovanému portrétu váže: tam prožili spoustu hezkých let a zároveň je tam kus 
„Když jsem minulý rok na podzim obraz složitě vezla jeho domova. To je, myslím, jasná odpověď...“
do New Yorku (měla jsem tehdy s sebou kufr, ten Svoji původní vlast si ale pan Miloš Forman pod-
obraz a kabelku) rozbila jsem velkou slivovici, le vyprávění jeho manželky připomínal i v běžném 
kterou jsem tady Milošovi koupila. Musím se tedy životě. 
přiznat, že ne, že by se Milošovi ten obraz nelíbil, ale „Kdybych Vám ukázala Milošovy večeře - spe-
určitý problém byl v tom, že jsem kvůli němu rozbila ciálně posledních pár let miloval, když jsem sehnala 
tu slivovici.“ nějaké evropské uzeniny, k tomu špenát a samozřej-  

Za město přivítal paní Formanovu ve foyer mě Plzeňské pivo, hořčici jsem měla českou, okurky 
zdejšího kina starosta, inženýr Jaromír Strnad. „Paní - to jsem našla obchod v New Yorku, kde jsou k do-
Martina Formanová, která nás dnes poctila svojí stání. Hlavně to byl vždy můj stěžejní úkol, když jsem 
návštěvou, se rozhodla darovat Čáslavi portrét Mi- letěla do Prahy s novou knížkou - nevím, nakolik Mi-
loše Formana, který bude skutečně cennou vzpo- loš čekal na moji novou knihu, ale vím, že strašně 
mínkou na tohoto vynikajícího filmového režiséra, čekal, že přivezu české uzeniny... Teď, když jsem 
jehož první krůčky později více než úspěšným živo- sem jela, tak jsem přemýšlela o tom, že jsem v pos-
tem, se odehrávaly právě zde, v našem městě. Rád ledních letech vařila tolik českých jídel a je možné že 
bych ještě jednou vyjádřil dík nás všech za Váš zá- to bylo právě to, co bylo pro něj důležité a co posi-
jem o rodiště svého zesnulého manžela, který jste lovalo náš krásný vztah.“    
svojí návštěvou vyjádřila, a jsem přesvědčen, že za Prožila jste s panem Formanem téměř čtvrt sto-
nás za všechny mohu slíbit, že jeho odkaz zde letí, určitě se nejen na něho samotného, ale i na je-
zůstane stále přítomný.“ ho tvorbu díváte jinýma očima než my ostatní. Který 

Po skončení oficiální části setkání si paní For- z jeho filmů je tedy pro Vás nejdůležitější? 

zn, foto: zn, archiv paní Martiny Formanové

DAR, KTERÝ DVAKRÁT LETĚL PŘES OCEÁN

Místo posledního odpočinku 
pana Miloše Formana

Portrét Miloše Formana, darovaný městu, má již svoje místo v kině, 
nesoucím právě jméno tohoto zdejšího rodáka
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V posledních letech chodíme k volebním urnám 
alespoň jednou do roka - a zdá se, že tomu tak bude 
i v letech následujících. Jen namátkou - letos nás če-
kají volby komunální, v příštím roce volby do Evrop-
ského parlamentu, rok 2020 přinese volby do zastu-
pitelstev krajů, v roce 2021 budeme vybírat nové sídliště Prokopa Holého
poslance Parlamentu ČR, rok nato pak přijdou další 
komunální volby spolu s volbami do Senátu a tak 
dále. Nejen proto se vedení města a odpovědní pra-
covníci městského úřadu snaží o zajištění co nejlep-
ší dostupnosti volebních místností pro voliče.

Změna se týká ulic Sluneční, 
Luční, U Cihelny, Břízová, Habrová, Modřínová, Ke 
Koupališti, U Lesoparku a K Vodrantům.

voliči s trvalým pobytem ve vyjmenovaných ulicích všechny uvedené změny znovu připomínány. Ostat-
půjdou již příště do volební místnosti přímo na ně číslo okrsku a sídlo volební místnosti nacházejí 
Čeplově. voliči přímo na obálkách, v nichž jim jsou dodávány 

Další změnou, která zároveň s již uvedeným domů hlasovací lístky. Vedení města věří, že součas-
přesunem proběhla, je přeřazení nového čáslavské- ná změna přispěje ke spokojenosti obyvatel.          
ho  - 
tedy všech jeho budov - z vo-
lebního okrsku číslo 3 do okrs-
ku číslo 1. Tímto krokem došlo 
jednak ke sjednocení zmiňova-
ného prvního volebního okrs-

Každá nově zkolaudovaná nemovitost je kromě ku a dále pak také ke zkrácení 
dalších míst evidence zanesena také do mapy vo- cesty zdejších voličů do voleb-
lebních okrsků. Nové ulice i jednotlivé domy byly ní místnosti. Tu nově najdou     
doposud zařazovány do volebních okrsků s nižším v budově Střední průmyslové 
počtem voličů tak, aby zůstávaly pokud možno ob- školy v ulici Přemysla Otakara 
dobně rozsáhlé. Bohužel se tak ale stávalo, že něk- II. 
teří obyvatelé města museli docházet do volební Ulice, kterých se změny tý-
místnosti dále než jejich sousedé. kají, jsou na přiložených map-

Jak již bylo uvedeno, z důvodu zajištění snazší kách vyznačeny žlutou barvou. 
dostupnosti například i pro méně mobilní voliče, Zároveň je zde označeno nové 
snaží se je městský úřad volební místnosti přibližo- sídlo volební místnosti. 
vat veřejnosti. Již dvakrát mohla většina obyvatel Všechny ostatní ulice ve 
Čeplova místo v základní škole na Žižkově náměstí městě zůstávají zařazeny do 
volit v prostorách mateřské školy na Čeplově. A prá- volebních okrsků tak, jak tomu 
vě Čeplova se týkají i nové změny. bylo v minulosti. 

Od nadcházejících - tedy komunálních - voleb, Tvorba volebních okrsků a 
které se uskuteční 5. a 6. října budou zařazeni do jejich případné změny jsou po-
volebního okrsku č. 6 s volební místností v mateřské měrně složitou záležitostí, a to 
škole na Čeplově i někteří z voličů, žijící v této loka- jak z pohledu administrativní-
litě, kteří doposud museli s volebními lístky dochá- ho, tak i z důvodu nutnosti za-
zet do centra města. jištění odpovídající informova-

nosti voličů. Z tohoto důvodu 
 Všichni jsou v předvolebním období 

zn

ZMĚNY VE VOLEBNÍCH OKRSCÍCH

www.google.cz/maps

www.google.cz/maps
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Strana „123“

1. Kandidát A
2. Kandidát B
3. Kandidátka C
4. Kandidátka D
5. Kandidát E
6. Kandidátka F

strana „456“

1. Kandidát G
2. Kandidát H
3. Kandidátka I
4. Kandidátka J
5. Kandidát K
6. Kandidátka L

strana „789“

1. Kandidát M
2. Kandidát N
3. Kandidátka O
4. Kandidátka P
5. Kandidát R
6. Kandidátka S

X

 Volič označil pouze celou stranu 
- hlas získávají všichni barevně označení kandidáti

Pro tento příklad je do zastupitelstva obce voleno 6 zastupitelů1)

Strana „123“

1. Kandidát A

3. Kandidátka C
4. Kandidátka D
5. Kandidát E
6. Kandidátka F

2. Kandidát B

strana „456“

1. Kandidát G
2. Kandidát H
3. Kandidátka I
4. Kandidátka J
5. Kandidát K
6. Kandidátka L

strana „789“

1. Kandidát M
2. Kandidát N
3. Kandidátka O
4. Kandidátka P

6. Kandidátka S
5. Kandidát R

X

 Volič označil celou stranu a vybrané kandidáty z jiných stran 
- hlas získávají všichni barevně označení kandidáti

Pro tento příklad je do zastupitelstva obce voleno 6 zastupitelů2)

X

X

Strana „123“

1. Kandidát A

3. Kandidátka C
4. Kandidátka D

6. Kandidátka F

2. Kandidát B

5. Kandidát E

strana „456“

1. Kandidát G

3. Kandidátka I
2. Kandidát H

4. Kandidátka J
5. Kandidát K
6. Kandidátka L

strana „789“

1. Kandidát M

3. Kandidátka O
4. Kandidátka P
5. Kandidát R

2. Kandidát N

6. Kandidátka S

 Volič označil jednotlivé kandidáty z různých stran
- hlas získávají všichni barevně označení kandidáti

Pro tento příklad je do zastupitelstva obce voleno 6 zastupitelů3)

Strana „123“

1. Kandidát A
2. Kandidát B

4. Kandidátka D
5. Kandidát E
6. Kandidátka F

3. Kandidátka C

strana „456“

1. Kandidát G

3. Kandidátka I
4. Kandidátka J

6. Kandidátka L

2. Kandidát H

5. Kandidát K

strana „789“

1. Kandidát M
2. Kandidát N
3. Kandidátka O

X

 Volič označil celou stranu a výběr doplnil kandidáty z jiných stran 
- hlas získávají všichni barevně označení kandidáti

Pro tento příklad je do zastupitelstva obce voleno 6 zastupitelů4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Způsob, jakým lze volit do zastupitelstva obce, je      Na co si musíme dát dobrý pozor? 
v mnohém odlišný od ostatních typů voleb. Předně 
jde o samotný hlasovací lístek, který je jen jeden a 
obsahuje všechny strany, kandidující v dané obci. 
Dále jde o celkový počet hlasů, které může každý 
volič na jednom hlasovacím lístku uplatnit. Ten je 
roven počtu volených zastupitelů. Konkrétně v Čás-
lavi se tedy jedná o dvacet jedna hlasů. 

Informace na závěr:

daného subjektu (volební strany XY). Zároveň ale 
může křížkem vyplnit i rámečky u vybraných 
kandidátů z jiných volebních stran. Při sčítání hlasů 
potom volební komise nejprve započte hlasy pro 
jednotlivé samostatně označené kandidáty a zby- Na toto je nezbytné dbát zvláště v případě, kdy 
tek hlasů (zbývajících do počtu volených zastupite- se rozhodneme vybírat jednotlivé kandidáty. Pokud 
lů) započítá straně, kterou volič označil v záhlaví.   v o le bní komise (v případě Čáslavi) napočítá 22 a ví-
V případě Čáslavi tedy například volič označí onu ce hlasů, lístek odloží a všechny hlasy daného voliče 
zmiňovanou stranu XY a další tři jednotlivé propadnou. (Nižší počet hlasů není na závadu, volič 

Jak konkrétně postupovat při označování stran kandidáty ze stran AB, CD a EF. Jeho hlasy budou pouze nevyužije svoje právo v plné míře.)
či jednotlivých kandidátů? V komunálních volbách přičteny zmiňovaným třem kandidátům a dále 
„nekroužkujeme, ale křížkujeme“. Tedy - každá celá prvním osmnácti kandidátům z preferované strany 
volební strana, ale i každý jednotlivý kandidát mají XY. 
před svým názvem či jménem rámeček, určený pro Při sčítání volebních hlasů se v případě, že je 
případné umístění křížku, tedy označení volby. A  označena jak strana, tak jednotliví kandidující za 
zde máme hned několik možností, jak postupovat... Komunální volby ale dávají voliči ještě volnější tuto stranu, se k označení jednotlivých kandidují-

ruku, než tomu bylo ve dvou výše popsaných cích nepřihlíží. 
případech. Tak zvaným „panašováním“, tedy 

Volič se rozhodne podpořit svým hlasem jeden libovolným výběrem, může volič označit křížky před 
kandidující subjekt, tedy například politickou jmény pouze jednotlivé kandidáty bez označování 
stranu XY, která má na hlasovacím lístku plný počet kterékoliv celé volební strany. V Čáslavi tedy platí, Pokud volič přidělí svůj hlas více stranám (u náz-
kandidátů (v Čáslavi tedy 21). Zároveň souhlasí s po- že tímto způsobem může volič uplatnit všech svých vu celé strany), hlasovací lístek je odložen a hlasy na 
řadím kandidátů tak, jak jsou uvedeni. V takovém 21 hlasů. něm nejsou započítány.
případě stačí na celém hlasovacím lístku udělat jen 
jeden křížek, a to v rámečku u názvu dané strany, a 
je hotovo. Hlasy jsou přiděleny a hlasovací lístek je Může nastat i případ, kdy volič upřednostňuje Je tedy možné vybírat strany a kandidáty z obou 
platný, připravený ke vhození do urny. stranu, která nemá na hlasovacím lístku plný počet stran hlasovacího lístku.

kandidátů. I nyní je samozřejmě možné označit tuto 
 stranu křížkem u jejího názvu, volič tímto krokem 

Stejně jako v předchozím případě volič ale „vyčerpá“ jen tolik svých hlasů, kolik kandidátů Po vyhlášení výsledků voleb je častou otázkou 
preferuje jeden z kandidujících subjektů, má ale daná strana nabízí. Zbývající hlasy tak může uplatnit některých kandidujících stran či jednotlivců, „jakým 
zájem podpořit i některé kandidáty z dalších stran, označením dalších jednotlivých kandidátů. Pozor! způsobem jsou hlasy přepočítávány na mandáty“. 
sdružení nebo hnutí. Ani to není vyloučeno. Pokud - Označení druhé celé kandidující strany hlasovací Jde o tzv. d´Hondtovu metodu, využívanou v mnoha 
jako v předchozím případě - volič souhlasí s pořadím lístek zneplatní! Na každém lístku může být zemích světa. Více o tomto způsobu zpracování 
kandidátů u preferovaného volebního uskupení, označena jen jedna celá kandidující strana bez volebních výsledků je možné nalézt například na 
může opět křížkem vyplnit rámeček u názvu ohledu na počet jejích kandidátů. webu ČSÚ www.volby.cz.                                          

1) 
Počet hlasů nikdy nesmí překročit počet 

volených zastupitelů. 

2)
Nefungují zde přednostní hlasy tak, jak je 

známe z voleb do Poslanecké sněmovny PČR.  

3)

1) 3)
Na hlasovacím lístku nesmí být označena více 

než jedna celá strana

4)
4) Hlasovací lístek může být tištěn oboustranně. 

2)

zn

JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH? 
MOŽNOSTÍ MÁME HNED NĚKOLIK...

PŘÍKLADY MOŽNÝCH KOMBINACÍ
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...Skřivánek František zemřel...

...Vrba František zemřel...

...„Španělská chřipka“...

...Pluky čísl. 12 a 21 zpět do Čáslavě žádány...

...Zásoby potravin a jiného zboží se objevily       
z tajných úkrytů...

...Dary na zahradnickou školu...
...Náhražky přestaly, cukr dražší...

...Stříbrný Jiří přednášel o budoucí samostat-
nosti...

...Zprávy tajné ze zahraničí podával zde Jan 
Smutný a farář Rudolf Lány a j. ...

majitel statku v Čáslavi, a současně nájemce velko- hoviny a z tajných úkrytů vylezly látky, kůže a t.d., 
statku Ronova. Týž věnoval 12. října na zřízení za- všecko, co čekalo na další využitkování nesmírně 
hradnické školy 100 000 K. Mezi dárci pro tuto školu zvýšených cen. 
byly obec Horušice 1000 K a Ronov 1000 K. 

 
Dne 12. října zemřel pan František Skřivánek, 

stavitel a majitel cihelen, čestný a populární muž     
z lidu. Vystavěl zde a v okolí přes 200 domů privát-
ních i průmyslových. Mezi jinými provedl rekon-
strukci věže chrámu sv. Petra a Pavla po požáru, sta-
věl Dusíkovo divadlo, Besedu, provedl klenutí kos-
tela sv. Alžběty, stavěl kasárny 21. pluku a zemské 
obrany a t. d. Byl členem téměř všech místních 
spolků a podporoval skutkem každý šlechetný účel. 
Pro místní chudé odkázal 1000 K na zřízení nadace. 

 
Téhož dne (12. října)zemřel na Smíchově čás-

lavský rodák František Vrba, ředitel evidenčního ka-
tastru ve výslužbě. Svědomitý a skromný tento 
úředník projevil své vlastenecké a lidumilné cítění 
velikými odkazy kulturním a humánním účelům. 

 Pro Čáslav odkázal 5000 K na opravu děkanského 
V měsíci říjnu řádila zde nemoc, zvaná „Špa- chrámu, 3000 na hřbitovní kapli, 10 000 K pro stu-

nělská chřipka“. Více osob zemřelo. Onemocněno dující z Čáslavě na vysokých školách pražských, 16 
také mnoho studentů a gymnasium bylo na čas 000 ústavu chudých v Čáslavi. Kromě toho 10 000 
zavřeno. Ústřední Matici školské, 5000 na stavbu chrámu sv. 

Víta v Praze a j. v. Značného majetku docílil svým 
 úsporným a skrovným životem.

Dne 12. října bylo v městské radě usneseno 
žádati za přeložení čáslavských vojínů pluků číslo 12 
a 21 z Uher zpět do Čáslavě.  

Blízký a jistý konec světové války působil nápad-
 ně na obchodní a aprovizační poměry. Ještě ne-

Rychlý spád konečného osudu národů, čekají- dávno nebylo možné potřebné věci koupiti, ale po  
cích slavného příští po válce, vyvolával také nadšení zhroucení armád v Bulharsku a rozkladu armád ra- Někteří prodavači byli také přístupnější k odbě-
a zrychlenou činnost pro různé úkoly. K velkým úko- kouských i německých na západní frontě, které zna- ratelům. Všecky náhražky vyprodávány levněji a vý-
lům náležela také organizace našeho školství. V Čás- čily prohru Rakouska-Uherska, počaly se objevovati roba jejich zastavena. Jenom cukerní ústředna 
lavi připravován projekt zahradnické školy a na pod- zásoby zboží a bylo levněji. Hned byly na prodej oznamovala, že bude cukr dražší a že vydá jen cukr 
poru tohoto podniku první přispěl Václav Havelka, mouka, rýže, cukr, tuky, kakao, čokoláda, mandle, li- surový.

 V této chvíli, kdy nastával konec hrozné 
světové války, český národ jen toužebně a trpělivě 
očekával rozhodnutí o svém osudu a budoucím spl-
nění národních ideálů. Pod dojmem příštího sjed-
nocení celého národa věřilo se všeobecně v bu-
doucí ráj. V Čáslavi byla uspořádána schůze v měsíci 
říjnu a v ní promluvil zajímavě Jiří Stříbrný o koneč-
ném výsledku války a budil naději na novou naši sa-
mostatnost. 

 
Naděje ta byla posilována tajnými zprávami ze 

zahraničí, o němž měl zde velikou zásluhu knihku-
pec Jan Smutný, který po celou dobu války provo-
zoval osobně kolportáž tajných zpráv o válečné a 
politické situaci a v poslední době přinášel i zprávy o 
vítězstvích a postupech našich legionářů a t.d. Ta-
kové zprávy, tajně ze zahraničí získané, sděloval dů-
věrně také evangelický farář Rudolf Lány ve Vilé-
mově. 

100100 JAK SE ŽILO V ČÁSLAVI V ROCE 1918,
V ROCE VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU?

ŘÍJEN

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československého státu. Právě v tom-
to období se jistě ve všech médiích objeví nespočet 
dokumentů, článků i dalších materiálů, vypovídají-
cích o době, která od základů změnila další směr vý-
voje na našem území. Také my bychom mohli popi-
sovat události tak, jak je zaznamenaly a vnímají u-
čebnice dějepisu, odborné publikace a nejrůznější 
historické ústavy. My máme ale to štěstí, že události 
roku 1918 velmi podrobně a důsledně zaznamenal 
tehdejší pečlivý čáslavský kronikář, pan Emanuel 
Chramosta. Právě jeho slova a záznamy jsou tou 
nejautentičtější výpovědí o tehdejším životě v na-
šem městě, umně zasazenou do kontextu překot-
ného celonárodního dění. Sledujme tedy společně 
s ním podrobně průběh tohoto přelomového roku 
měsíc po měsíci. Vždyť i tehdy lidé žili nejen vzni-
kem státu, ale také svými běžnými starostmi i ra-
dostmi. Žili svoje životy - tolik odlišné a zároveň tak 
podobné těm našim... 
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...Akce socialistů proti vývozu životních potřeb ...Prohlášení republiky zde předčasné, vůdcové 
pro samostatnou republiku... politiky teprve určovali program...

...Prapor první vyvěšen u Nováků...

...Svornost národní nutná...
...Přípravy pro generální stávku, vyhlášení 

republiky s Národní vládou...

...Manifest císařův zamítnut...
...Dr. K. Heller si vynutil klíče od plukovní 

kanceláře...

...Mír přijat...

...Průvod městem a uvěznění vojáci propuš-
těni...

...Balkánský vlak nejezdil...

...Prohlášení republiky 
předčasně „u Nováků“...

...Tábor lidu a prohlášení Česko-slovenské re-
publiky předčasně...

šel již dříve tajné zprávy do restaurace „U Nováků“.
  

Když Rakousko ještě v poslední chvíli chystalo Socialistické strany vystoupily s tímto prohláše-  
vší silou vynutiti v Čechách životní potřeby a vyvá- ním republiky dne 14. října předčasně a bez dalšího Dne 28. října přišel před polednem do restaura-
žeti co se dá, a když k těmto útrapám přibyly ještě kladného výsledku, poněvadž naši vůdcové ce MUDr. Maršál s radostnou zprávou, že skutečně 
obavy před blízkou zimou, pracovala socialistická zahraniční i domácí akce pro naši samostatnost po je konec války a že máme republiku. V radostném 
rada v Praze tajně s přípravami na protestní stávku očekávaném rozpadnutí Rakouska-Uherska neměli rozechvění byl v restauraci hned vyvěšen červeno-
dne 14. října proti vývozu životních potřeb a při tom toho dne ještě určitě stanovený program a nebyla bílý prapor jako první v městě a udiveným venku di-
se mělo současně manifestovati pro samostatnou jistota o vývinu celé té ohromné události. vákům zvěstoval Novák uskutečnění naší samostat-
republiku. nosti.

 Teprve odpoledne toho dne došla do Čáslavě 
V blízké osvobozující chvíli bylo nutno přede- telefonická zpráva z Prahy o prohlášení republiky a 

 vším imponovati všude svou všenárodní jednotou a byly všude vyvěšeny prapory. U Nováků bylo veselo 
Česká socialistická rada zaslala do Čáslavě leták akce jednotlivých stran musela ustoupiti, protože dlouho do noci. Hostě v rozjaření snesli bustu císaře 

o provolání generální stávky, o proklamaci samo- bylo potřebné národní svornosti a kázně na pros- Františka Josefa a ji rozbili. Bustu Alžběty zatím ne-
statného státu Česko-slovenské republiky a o pro- pěch celého národa a ne jenom na prospěch někte- chali, ale k ránu byla i ta rozbita. 
hlášení „Národní vlády“. Leták byl podepsán vlas- rých tříd. Jedno ale bylo jisto: Co se bálo ještě ne- Když přijelo sem 14 aut s vojíny pro brambory, 
tenci Stříbrným, Frankem a dvěma sociálními de- dávno vysloviti, to bylo nyní samozřejmým a neod- aby je odvezli do Vídně, Novák s Rychetským dali 
mokraty. Tento leták přečetl hned dne 13. října volatelným. Československý stát byl na řadě. auta zavésti do kasáren, vojáky poslali zpět do Víd-
místopředseda zdejší socialistické organizace Josef ně a auta zůstala nám v republice. 
Major svolaným účastníkům a František Kašpar do-  
ručil jej Václavu Nouzovi do Vrdů k dalšímu vyhlá- Dne 16. října vydal císař Karel I. manifest k ná-
šení. O postupu v celé této akci měli rozhodovati rodům, jímž ohlášeno přetvoření Rakouska na stát  
pokrokové strany v Čáslavi. spolkový. Národní výbor český tuto nabídku zamítl a Večer v den vyhlášení republiky přišel Heller      

Ještě téhož dne 13. října vyhotovil učitel Hynek ve schůzi dne 20. října prohlásil setrvati na nedíl- k Novákovi s otázkou co má dělat, že bývalý velitel 
Brož na cyklostylu provolání k všeobecné stávce a nosti zemí českých a samostatnosti naší vlasti. nechce mu vydat klíče od plukovní kanceláře. No-
manifestaci pro republiku na den 14. října 1918 a vák hned poradil: Vezměte ráno 4 muže s bajonety 
členové organisace se rozjeli hned na venek, aby  „auf“, jděte do bytu velitele „u Marušků“, (vojáky 
všude rozšiřovali toto provolání s výzvou k stávce. Když rakouský ministr Andrassy přijal mírové nechte venku) tam ho vyzvěte, aby vydal klíče. Když 
Josef Pelikán v Čáslavi obcházel zdejší závody, liho- podmínky Wilsonovy, v nichž uznáno právo Čecho- tak neučiní, zavolejte vojáky a vezměte ho s sebou 
var, pivovar, koželužnu, aby všude byla zahájena slováků na samostatný stát, pracovala o tom naše do kasáren. Tak se stalo - a Novák za chvíli viděl, jak 
stávka a totéž učinil Josef Major na parní pile. delegace ve Švýcarsku a na to byl v Praze bez dalšího Heller vešel do bytu velitele, vojáky nechal venku, a 

Na večer se sjeli bratři z venkova k schůzi, kde čekání proveden skutečný státní převrat dne 28. klíče skutečně dostal. 
byl prohlášen naprostý souhlas se stávkou. V noci října. Vydáno provolání k národu, zabrána správa 
po schůzi byla nalepena provolání v městě i v okolí. státu a zahájena státotvorná činnost. 

Příští den 14. října byl očekáván s napětím a  
nadšením. Ráno byl všude klid, krámy zavřeny a  Když byl Národním výborem uspořádán slav-
obecenstvo vycházelo ve svátečním oděvu. Organi- Dočasný úspěch Německa „Drang nach Osten“ nostní průvod městem, šli Novák a pokrývač Ry-
sace českých socialistů konala opět schůzi, na níž byl zaražen. Balkánský vlak z Německa přes Rakous- chetský ke kasárnám, pokynuli stráži, aby s místa 
přečten dlouhý oběžník, zaslaný z Prahy, a usnese- ko na Východ přestal již dnem 15. října vůbec jezditi. odešla, jednoho vojína si nechali, aby jim otevřel 
no pořádati odpoledne tábor lidu na náměstí. Na dvéře u věznice a uvězněné vojáky pustili na svo-
venkov rozesláno provolání, aby se zúčastnil tá- bodu (těžší viníky ve vězení nechali). Propuštění vo-
bora. (vložka k předčasnému prohlášení republiky) jáci se hned přidali k slavnostnímu průvodu. Nadpo-

Veškeré přípravy vedl Josef Major, předsedal 
schůzím a jezdil i po venkově agitovati a informo-
vati.     Již 

dne 13. října 1918, když se ml-
uvilo o konci války v restauraci 

 „u Nováků“, prohlásil z nena-
Tábor lidu byl svolán nalepenými plakáty s ob- dání přítomný nadporučík 

sahem: Karel Táborský „svobodu naše-
“Občané! Sejděte se všichni o půl třetí hodině ho národu a Československou 

odpoledne u pily! Jménem svrchovanosti pracují- republiku“. Přítomní zde jiní 
cího lidu socialistického, který má většinu v národě, nadporučíci učinili o tom udá-
vyhlásí řečník státní neodvislost a sice přímo samo- ní a Táborskému hrozilo ne-
statnou Československou republiku.“ Tábor lidu ne- bezpečí. Restauratér Alfréd 
byl ani úřadům ohlášen a prošlo to. Kdosi ze strachu Novák se ujal té věci, šel s Tá-
zalepoval na vyhlášce slova Československou re- borským k setníkovi Hellerovi,  
publiku“. který byl t.č. velitelem vojen-

Odpoledne již vlály všude prapory, všude se je- ské nemocnice. Heller dal ty 
vilo plno nadšení a tisíce občanů se shromáždilo u nadporučíky udavače předvo-
pily. Odtud hnul se průvod s prapory pochodem na lati a varoval je, aby si trvání na 
náměstí. Tábor zahájil Ludvík Kafka proslovem s bal- udání dobře rozmyslili, proto-
konu radnice a Ferdinand Prášek ve slavnostní řeči že stane-li se republika skut-
mezi jiným za velikého potlesku prohlásil „že nebu- kem, budou potom v našem 
deme shnilé Rakousko zachraňovat, ale rozbíjet“. státě nemožni. Na to důstojní-
Josef Pelikán na to přečetl proklamaci neodvislého ci vzali udání své zpět. 
státu našeho a provolal: „Sláva Československé re- Toho času berní správce 
publice!“ Mnozí lidé se radostně objímali, vojáci str- Náhlík jezdil do Prahy půlnoč-
hávali jablíčka s čepic. Doslovem Ferdinanda Práška ním vlakem k důvěrnému 
byl skončen projev slavnostního dne. příteli, členu „Maffie“ a přiná-
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ručík Táborský zase přivedl do průvodu zajatce Italy, 
Srby a Rusy z nemocnice. 

...Druhého dne průvody...

Naplnila se slova velikého syna našeho 
národa! Po 300 letech - dne 28. října 1918 - ...Večer dne 28. října uspořádán veliký průvod    
vstoupila naše vlast jako československý stát v řa- s lampiony a zářícími pochodněmi v ulicích a na 
du samostatných svobodných států. náměstí...

Radostně byl uvítán tento i následující den, 
kdy Národní výbor vydal po staletích první český 
zákon. To co bylo touhou nejlepších českých lidí, co 
jedna generace za druhou dědila jako posvátný 
odkaz, za co trpěli i mřeli, co se před rokem zdálo 
skoro nemožným - to se stalo přes noc hotovou 
věcí. 

...Události v prvním dnu naší samostatnosti...

...Proslovy při slavnostním průvodu...

...První zákon československého státu, vydaný 
Národním výborem dne 28. října 1918...

určí Národní shromáždění  vy kl e.  D ne  2 9 . 1 0. bylo vojsku přísně nařízeno plniti 
s československou Národní ra- své povinnosti a poukazováno na veliké úspěchy vá-
dou v Paříži, jako orgánové lečné ve společné armádě. Ve vojenském vzkazu by-
jednomyslné vůle národa. Než lo vojínům hlášeno, že při nastávajícím tvoření no-
se tak stane, vykoná stání svr- vých národních států musí se zachovati útvar spo-
chovanost uvnitř státu Národ- lečné armády a bránit rušivým živlům. Pro udržení 
ní výbor. vojska ve starých poměrech žádal velitel o pomoc 

Článek II. Veškeré dosa- do Litoměřic, ale nedočkal se jí, protože prý tele-
vadní zemské a říšské zákony gram do Litoměřic byl zde na poště zadržen. 
zůstávají prozatím v platnosti.

Článek III. Všecky úřady  
samosprávní, státní a župní, Následujícího dne po prohlášení samostatnos-
zemské, okresní župní a obecní ti, 29. 10. v ranních hodinách již svítily bílé plakáty 
jsou podřízeny Národnímu vý- na temných vratech okresního hejtmanství, ohlašu-
boru, prozatím úřadují a jed- jící zákon o samostatnosti československého státu. 
nají dle dosud platných zákonů Plakáty byly také hned vyloženy v obchodních 
a nařízení. místnostech a na radnici. Když sem došly téhož dne 

Článek IV. Zákon tento na- v poledne zprávy, že jsou převzaty do správy zemské 
bývá platnosti dnešním dnem. úřady, a že vojenské velitelství v Praze vstoupilo do 

Článek V. Předsednictvu služeb Národního výboru, tu četné zástupy českých 
Národního výboru se ukládá, vojínů čáslavských táhly městem pod slovanským 
aby tento zákon provedlo. praporem za zpěvu národních písní, a byly pozdra-

Dáno v Praze dne 28. října 1918.  Podepsáni vovány bouřlivým „Na zdar!“
Antonín Švehla, De. Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Dr. Odpoledne se shromáždily zástupy lidu na dvo-
František Soukup, Dr. Vavro Šrobár. ře nových zeměbraneckých kasáren, a dostavili se i 

Sokolové v kroji a s prapory za nadšeného pozdravu 
„Na zdar!“ Vojsko se tu řadilo pod českým velením a 
o 3. hodině celý průvod, čítající na šest tisíc účastní-

 ků, vyšel z kasáren Havlíčkovou, Dusíkovou, Rudol-
Zástupci české strany socialistické vybídli fovou a Palackého ulicí zpět na náměstí před rad-

nadšené zástupy lidu u Žižkova pomníku k zacho- nici, kde byl průvod očekáván velkým počtem obe-
vání pořádku a kratšími proslovy dali výraz povzne- censtva. V čele průvodu šly Jednoty sokolské z Čás-
seným okamžikům, načež v tichosti sňaty rakouské lavě a z Močovic s prapory a ověnčeným obrazem 
odznaky na budovách bývalých c. k. úřadů. Důs- prezidenta Masaryka, za nimi studentstvo a mládež 
tojné a sebevědomé chování lidu v prvých chvílích se standardami s nápisy: „Božím bojovníkům!“ 
dojemné události budilo radostný pocit. Sňaté or- „Věčná paměť padlým legionářům na poli zákona, 
líčky byly skládány k pomníku Žižkovu, který byl pře- českým legiím!“ (Obraz prezidenta Masaryka, nese-
pásán širokou trikolorou. Vojáci nosili na čepicích ný v průvodu choval potom knihkupec Jan Smutný 

 Již v poledne 28. října došly sem zprávy o pří- české odznaky. Všude se jevilo vlastenecké vzrušení jako posvátnou relikvii ve svém závodě. Průvod fo-
měří a o proklamaci československého státu. Dr. a bratrské přátelství. Téhož dne večer bylo vybráno tografoval profesor Jan Spáčil a fotografii uchoval 
Zahradník telegrafoval z Prahy na zdejší nádraží pro pozůstalé po padlých legionářích v hotelu proti pro budoucnost.)
zprávu o státním převratu a jako první ministr že- nádraží 300 K, ve vinárně u Lebedů 100 K, mezi důs-
leznic ohlásil převzetí drah do správy pražské. Toho tojníky staničního velitelství 36 K 30 h. Sbírky pokra-  
dne jezdily vlaky s bohatě ověnčenou lokomotivou. čovaly s nadšenou obětavostí. Novým poměrům V průvodu vlály prapory barev českých a slo-
Jakmile se rozhlásila zpráva, že je proveden převrat, těžko se přizpůsobovalo místní vojenské velitelství. vanských. Když se průvod seřadil na prostoře před 
rázem zavlály červenobílé prapory po celém městě Ještě do 30. října přijímalo rozkazy německého veli- radnicí, tu za náhlého ticha ujal se slova jménem 
na soukromých i veřejných budovách. Lid nechal telství z Liberce a vojáci musili konati službu jako ob- České strany socialistické profesor Emanuel Pa-
práce a mohutnými proudy se shromažďoval na uli-
cích a hlavně na náměstí. Vše se mluvilo s radost-
ným rozechvěním o událostech posledních dnů. 
Všichni se ozdobovali trikolorou, k čemuž paní Slá-
mová dala zdarma k dispozici svůj sklad pentlí. 
Zástupcové politických stran sešli se v hotelu „U 
králevice,“ kde se sbíraly zprávy o posledních udá-
lostech. 

Když přišla sem telegrafická zpráva Dra Aloise 
Rašína Dru Janu Zimmrovi, že je vydán první zákon 
Československé republiky, bylo znění tohoto záko-
na druhého dne ohlášeno tištěnými plakáty na ro-
zích domů v ulicích. 

„Samostatný stát československý vstoupil v ži-
vot. Aby zachována byla souvislost dosavadního řá-
du právního se stavem novým, aby nenastaly zmat-
ky a upraven byl nerušený přechod k novému státní-
mu životu, Národní výbor jménem českoslovens-
kého národa, jako vykonavatele státní svrchova-
nosti nařizuje:  

Článek I. Státní formu československého státu 
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velka, pozdravil shromáždění, promluvil o omylu  Č e s k ou sociální Ludvík Kafka, Rudolf Paďouk, Fer- důrazně vyžadoval kázeň, klid a bezpečnou volnost. 
z roku 1526, kdy nastoupil na trůn český rod dinand Prášek, Karel Pošva, Josef Major, Dr. Fran- Mužstvo i důstojnictvo zůstalo při své činnosti v ka-
habsburský, vzpomenul snah a tužeb Jana Amose tišek Trnka, za Tělocvičnou jednotu Sokol MUDr. sárnách. Nařídil že se nesmí ubližovati nikomu ne-
Komenského, díla Masarykova a hrdinných činů Karel Tesař, za nové místní stan. velitelství setník Dr. přátelskými projevy. Ačkoliv zde byli vojáci většinou 
českých legií. Ferdinand Prášek vzpomenul třistale- K. Heller. Maďaři a Ukrajinci s důstojnictvem německo-ma-
tého utrpení českého národa, vzdal poctu hrdinům ďarským, přece vešla velmi lehce správa do českých 
bělohorským a všem velkým mučedníkům té doby.  rukou. 
MUDr. Jarmil Věšín za Českou státoprávní demo- Před zahájením jednání byl pozdraven právě 
kracii promluvil o nutné svornosti společenské i ná- Národním výborem v Praze schálený nový velitel 
rodní a děkoval českým státníkům za uskutečnění zdejší vojenské posádky setník Dr. K. Heller z Prahy,  
Československé republiky. Okresní starosta JUDr. který za asistence vojenské přiměl majora Srabnera Velitelem vojenské nemocnice v nové soudní 
Jan Zimmer za venkov prohlásil nerozdílnou jedno- ke zřeknutí se a oznamoval, co zařídil pro udržení budově byl ustanoven oblíbený primář okresní ne-
tu venkova s městem a připomenul zásluhy americ- pořádku ve vojišti i v městě a slíbil ve všem se pod- mocnice Karel Schnurpfeil. Bývalý velitel vrchní 
kého prezidenta Wilsona. Studující techniky Jiří říditi vůli národa, projevené Národním výborem. státní lékař Tausig byl sesazen důstojnictvem a 
Konrád za mladou generaci pronesl slavnostní pří- mužstvem. Nepomohlo mu ani to, že si na kabát při-
sahu úsilovné práce v České republice a objasnil ne- špendlil slovanskou trikoloru. Průvod vojínů s pra-
smrtelné zásluhy našich padlých bojovníků a legio-  porem slovanským a veškerý personál z nemocnice 
nářů. Poručík Wurm prohlásil, že český voják jde Shromáždění zástupcové provedli pak volby, již se dostavil hned toho dne před obydlí primáře a za-
společně s národem. Antonín Hatina objasnil ne- svědčily o upřímné vůli pracovati ve prospěch čes- pěl zde „Kde domov můj“ a „Hej, Slované“. Mezi tím 
blahý vliv militarismu, zdůraznil nutnost discipliny kého národa. Na základě vzájemné dohody zvolen deputace požádala pri-máře, aby přijal hodnost 
národa a prohlásil: “Ode velitele vojenských ne-
dneška se nebudeme mocnic. Týž ochotně svo-
klaněti králům, knížatům, lil, žádaje vzornou spolu-
hrabatům, arcibiskupům! činnost veškerého perso-
Nechceme vladaře z mi- nálu. Sdělení jeho přijato 
losti boží, ale z vůle lidu!“ s radostným souhlasem a 
Po proslovech hlučným provoláváním slávy, na-
souhlasem doprová- čež průvod odcházel za 
zených zpívali shromáž- zpěvu národních písní. 
dění občané národní 
hymnu „Kde domov 
můj?“ a píseň „Hej Slo-
vané!“  Národní výbor čás-

lavský vydal hned 31. říj-
na toto provolání: „Ob-
čané! Na vyzvání Národ-

 Soumrak se pone- ního výboru v Praze, ja-
náhlu prostíral nad měs- kožto prozatimní vlády 
tem, když ke konci oslavy Československého státu, 
památného dne starosta ustavil se v našem městě 
Sokola MUDr. Karel Tesař ze zástupců zdejších po-
oznamoval všemu shro- litických stran Národní 
máždění, že Sokol přejímá výbor místní, který se ujal 
do své správy udržení po- ihned vedení veškerých 

předsedou místního Národního výboru Ferdinand řádku ve městě a vyzýval občanstvo, aby dbalo po- místních, veřejných i národních věcí. Jeho 
Prášek, prvním místopředsedou JUDr. Jan Zimmer, kynů pořadatelstvem udělovaných. S hlubokými pravomoci podléhají všecky dosavadní orgány stát-
druhým Dr. František Trnka, profesor gymnasia, jed-dojmy a s myslí mile vzrušenou rozcházeli se účast- ní i samosprávné. Jest povinností každého občana 
natelem Otakar Černý, odborný učitel, pokladní-níci, posíleni důvěrou ve šťastnou budoucnost, cítí- říditi se bezpodmínečně pokyny Národního výboru. 
kem Karel Pošva, přednosta okresního soudu. Za ce opravdové sebevědomí národní v této chvíli prá- Nařizujeme zachovávati naprostý klid, šetřiti osob-
členy výboru zvoleni Ludvík Kafka, Josef Lobeč, Jo-vě vznikajícího Československa. Místní novinář ra- ní svobody a majetku soukromého i veřejného.“
sef Major, Rudolf Paďouk, Josef Procházka, Vl. Pří-dostně napsal o těchto dnech, jak se přece splnila 
borský a Karel Vlček. Bylo přijato, aby i náhradníci jeho slova „Byli jsme a budeme“, pro něž byly 
byli považováni za členy výboru, a dle potřeby aby noviny „Pravda“ zastaveny. A hned v prvních dnech  Dalším důležitým skutkem Národního výboru 
byl rozšířen výbor kooptací z obou stran. svobody prozradil, že dřívější články, nadšeně bylo rychlé opatření k zachování historických pamá-

Všichni zvolení považovali své čestné úřady za psané pro Rakousko a články hnusně hanobící práci tek na hradě ve Žlebích a zámku v Žehušicích. Ve 
národní povinnost a slíbili pracovati ku blahu naše-našich politiků proti Rakousku, byly redakcím do Žlebích provedli kontrolu inventářů odborný učitel 
ho státu. K výboru se dostavili i zástupci učitelských tisku vnucovány pod hrozbou zastavení časopisu a Hynek Brož a ředitel chlapeckých škol František 
sborů všech místních škol a prohlásili, že dávají své pronásledování vojenskými soudy. Skočdopole. Zaplombování místností s památkami 
síly k dispozici do služeb Národního výboru. V čin- v Žehušicích provedli profesor Jan Spáčil a Rudolf 
nosti výboru bylo mezi jiným také rovnati spory při  Paďouk, úředník nemocenské pokladny. Protoko-
nákupech, opatřovati dělníky k zemědělským pra-Nejvyšší instancí československého státu byl až lárně zjištěno, že nebylo nic vyvezeno. 
cem (kde byla nutná potřeba), vypraviti Rusy na do příchodu pařížské československé rady Národní V úkrytu sklepů v Žehušicích bylo utajeno 5 
cestu zpět do Ruska, vydávati dopravní osvědčení výbor v Praze, v němž zastoupeny všecky české stra- metrických centů měděných a jiných nádob, ještě 
na potraviny Čechům v cizině kteří si tu u ny. Na jeho výzvu přikročeno i v našem městě za do- že před dřívější válečnou rekvisicí kovů, vládnou-
příbuzných opatřili zásoby, a mnoho jiných hody obou politických stran k ustavení místního Ná- cími kruhy doporučovanou jako vlasteneckou po-
intervencí. rodního výboru, aby byl udržen stálý a správný chod vinnost. 

veřejných věcí. Za tou příčinou se dostavili dne      
 31. října k schůzi do úřadovny starostovy na radnici 

Dne 31. října vydal místní velitel Dr. K. Heller zvolení zástupcové za Českou státoprávní demo-
první Český denní rozkaz, v němž ohlásil vojsku kracii Otakar Černý, Josef Lobeč, Vl. Příborský, Josef 
svoje jmenování místním vojenským velitelem a Procházka, Karel Vlček, JUDr. Jan Zimmer, za stranu 

...Dr. K Heller velitelem posádky...

...Dr. Karel Schnurpfeil velitelem vojenské 
nemocnice...

...Výbor a funcionáři Národního výboru 
zvoleni...

. . .Národní  výbor  
místní vydal provolání...

...Jednota Sokol pře-
jímala udržení pořádku...

...Záchrana památek ve Žlebích a Žehušicích…

...Národní výbor řídil veřejné věci...

...Dr. K.. Heller vydal první rozkaz vojsku...

...pokračování v příštím vydání ČN...
Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918
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2. Místem konání voleb 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.
J. Vrchlického - čp.: 561.

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní, El. 
Krásnohorské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na je volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova 
Svornosti, Novodvorská, Prokopa Holého,  Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Břízkách, V Toufárně, Žitná. Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304. Poštovní - čp.: 85, 225, 252, 595, 607.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, 1099, Žižkovo nám. - čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 1687. Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 245, 

258, 285, 331, 471, 1832.
Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 478, 489, 
750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo nám. Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 1328.
Celé ulice:  Dr.L.Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J.Mahena, Jana Pod Nádražím - čp.: 262, 286, 1951.
Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní náměstí, 
Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, 
Táborská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.                   
Nazaret - čp.: 59, 94. je volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI DOPRAVNÍM - ul. 
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 128, Aug. Sedláčka 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Přem. Otak. II.- čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, 
Poštovní - čp.: 219. Hejdof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. 
Za Rybníkem - čp.: 63. Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Masarykova - čp.: 248. Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Žižkovo nám. - čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59 a 94.
107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 338, 
170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249. 351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 541, 544, 618, 
Pražská - čp.: 1591. 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 865, 866, 
Táborská - čp.: 986, 1667. 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 

1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Tyršova - čp.: 449.

je volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 - 
vchod z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:
Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Pod Pilou. je volební místnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE - ul. Jahodová 
Přem.Otak.II. - čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, 997, Celé ulice:  Břízová, Čeplova, Chrpová, Fialková, Habrová, Jahodová, Jarmily 
1087, 1381, 1382, 1698. Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Konvalinková, 
Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889. Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily Formanové, Malinová, Modřínová, 
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238. Na Vyhlídce, Růžová, Sluneční, Šeříková, U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, 
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 2034. Zahradní, Žacká.
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107. Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 403, 412, 
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 1176, 418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 1287, 1288, 1319, 
1177, 1751, 1811. 1320, 1707, 1809,  1871.   
B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 

ve volebním okrsku č. 1

ve volebním okrsku č. 4

ve volebním okrsku č. 2

ve volebním okrsku č. 5

ve volebním okrsku č. 3

ve volebním okrsku č. 6

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

1.Volby do zastupitelstva města Čáslavi  se  uskuteční :  
      

  

v  pátek  dne 5. října 2018  od 14. 00 hodin  do  22.00  hodin   
a   

      v  sobotu dne 6. října 2018  od 8. 00  hodin  do 14.00  hodin.
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ve volebním okrsku č. 7

ve volebním okrsku č. 9

ve volebním okrsku č. 8

ta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova - čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 613, 636, 

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568.
II. Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, Masarykova - čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 288, 292, 
J.Jungmanna, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, Svat. Čecha. 330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská. Pražská - čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 1614, 
Jeníkovská - čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 1082, 1104,  1615, 1616,1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.
1696, 1697, 1706, 1762.
B.Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 802, 
813, 814, 852, 1137, 1210.
Al. Jiráska - čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732. je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod pro voliče 
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138. podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
J. Vrchlického - čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, 969, 1016, Celé ulice: R.Těsnohlídka.
1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369. Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.

Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 
1535.

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova Přem. Otakara II.- čp.: 938.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: 28.října, Bojovníků za svobodu, J. Myslbeka, Formanova, K. Hilber-

Ing. Jaromír Strnad, v.r.
starosta města Čáslavi

POZOR 
DOŠLO KE ZMĚNĚ ZAŘAZENÍ NĚKTERÝCH ULIC A OBJEKTŮ

DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ!

INFORMACE O SÍDLE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI BUDOU 
OPĚT UVEDENY NA OBÁLCE, V NÍŽ VOLIČI OBDRŽÍ HLASOVACÍ LÍSTKY

3. Voliči  bude  umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji  totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě  státní  občanství státu, jehož občané  
jsou  oprávněni  volit na území České  republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní  občanství  státu, jehož  občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost  a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o 
cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Od 14. do 16. září probíhala akce, kterou jsme si při-
pomněli bitvu ze září roku 1618, ve které se mezi 
Golčovým Jeníkovem a Čáslaví (přesněji mezi Hor-
kami, Bratčicemi a Potěhy), utkala armáda Českého 
království složená z žoldnéřských naverbovaných 
pluků a zemské hotovosti s armádou verbovanou 
vídeňskými Habsburky. Přestože se jedná o dnes již 
téměř zapomenutou bitvu, měla velký vliv na prů-
běh stavovského povstání.

Hrůza Band nebo Melissa.
Sobotní program na plató 

u železniční stanice Horky na-
bídl dále atraktivní ukázku 
palných zbraní z dob husit-
ských válek, dobovou hudbu 
Grál nebo autentickou ukázku 
toho, jak to chodilo v mučír-
ně. V těchto prostorách však 

Víkendová akce začala v pátek 14. září u kašny došlo také ke stěžejnímu bo-
na čáslavském náměstí, kde proběhla prověrka bojo- du celého víkendu, a tím byla 
vé připravenosti vojsk. Kulturní program byl zahá- rekonstrukce bitvy u Čáslavi 
jen téhož dne v Bratčicích vystoupením kapel Bard 1618. Poté se přítomní mohli 
Ondráš, Punc nebo Jakuba Smolíka.   těšit na večer, při kterém se 

Druhý den se v dopoledních hodinách vydal prů- opět na statku Karlov předsta-
vod za účasti zástupců vojsk ke kapličce v Bratčicích, vila kapela KH Band a Keks.
kde byl slavnostně odhalen památník bitvy. Po dva- Závěrem akce, v neděli 
nácté hodině odpolední se zástupci vojsk přesunuli dopoledne, se uskutečnila 
na bitevní pole na Horkách. Na Horkách, na statku sváteční mše v kostele na Hor-
Karlov na diváky čekalo šermířské vystoupení, MČR kách. 
Strongman v Atlasových kamenech, koncert skupin              JN

BITVA U ČÁSLAVI 1618 
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Je neděle 12. srpna 2018, prázdniny vrcholí, teploty 
atakují historické rekordy. Na čáslavském zimním 
stadionu ale přesto ožívají hokejové kabiny, jelikož 
se do nich opět stěhují mládežnické týmy HC Čáslav, 
i když prozatím se jedná pouze o účastníky letního 
soustředění. Možnost přihlásit se do předsezónní-
ho příměstského hokejového kempu Gripeňat vyu-
žilo celkem 28 malých hokejistů a hokejistek. Na 
každého účastníka čekalo hned na úvod drobné pře-
kvapení – upomínkové tričko se znakem klubu a 
láhev na pití v klubových barvách.

a pod jehož vedením odpolední trénink probíhal. gorie 2. třída (tj. ročník 2011 a mladší) absolvovala 
O asistenci v kabinách, která byla potřeba své první krůčky na ledě loni v září v rámci projektu 

zejména u těch nejmenších, se v průběhu kempu „Pojď hrát hokej“ a nyní už tito malí hokejisté a hoke-
starala skupina dobrovolnic z řad maminek a i díky jistky dokáží sehrát krásné a bojovné zápasy, o čemž 
nim byly vždy všechny děti správně a včas ustrojené svědčí i jejich první přátelský zápas, na který vyrazili 
a brusle byly vždy akorát dotažené. Nutno ale říci, že do Kolína, kde byla naše Gripeňata stejně starým 
všichni malí hokejisté se v průběhu kempu v obléká- kolínským Kozlům naprosto rovnocenným soupe-
ní výstroje natolik zdokonalili, že v závěru to již, až řem. Své první letošní oficiální přátelské utkání již 
na malé drobnosti, zvládli téměř sami. mají za sebou i „třeťáci“, kteří pozvali stejně staré 

Rodiče si své malé hokejisty vyzvedávali okolo hráče SC Kolín pro změnu na domácí stadion a obě 
páté hodiny, sice občas unavené, ale spokojené,  d  ru ž stva A i B předvedla krásný hokej, plný pěkných 

Program kempu byl rozmanitý a o děti bylo po- s úsměvem na tváři a svítícíma očima. A co může být hokejových okamžiků a z jejich hry přímo čišela ra-
staráno od půl osmé ráno až do pozdních odpoled- pro rodiče víc než vědomí, že dítě strávilo den spor- dost z hokeje. Udělala tak radost nejenom svým 
ních hodin. Děti byly rozděleny do dvou skupin tem, který ho baví a v kolektivu, kde se cítí dobře?   trenérům a největším fanouškům – rodičům, ale 
podle věku a hokejových zkušeností. Každá skupina V pátek odpoledne byl celý kemp Gripeňat ukončen především sobě. Pro úplnost je potřeba dodat, že 
absolvovala dopoledne jednu tréninkovou jednot- vyhodnocením, kdy už za účasti rodičů všechny děti tito hráči začínali s bruslením až po otevření čáslav-
ku na ledě a jednou „suchou“ přípravu. Obědy měli obdržely pamětní list, medaili, upomínkové před- ského zimního stadionu na přelomu roku 2016 a 
malí sportovci zajištěny v restauraci Na Hřišti. Ně- měty s gripenem a v neposlední řadě i diplom s uve- 2017 a jsou tedy přímo zářným příkladem toho, jaký 
které bylo třeba přemlouvat ke každému soustu, ale dením toho, v čem za uplynulý týden nejvíce zazáři- pokrok je možné za rok a půl tréninku udělat.
obecně panovala spokojenost, jak dětí s jídlem, tak i ly. Následně proběhlo opékání buřtů, vyšperkované Slyšeli jste, že k dosažení takového pokroku je 
personálu restaurace s chováním našich dětí u jídla. zábavou na srpen ne zrovna obvyklou, hromadnou nutné děti přetěžovat a že tréninky malých hokejis-
Kromě oběda byly prostřednictvím restaurace Na koulovačkou. tů jsou jen dril a žádná zábava? Nevěřte všemu, co 
Hřišti zajištěny i dopolední a odpolední svačiny, tak- Další týden po skončení kempu absolvovaly dvě slyšíte a přijďte se přesvědčit sami! Školička brusle-
že mladí sportovci hlady netrpěli. Po obědě násle- nejstarší kategorie Gripeňat ještě tréninky denně a ní HC Čáslav je otevřena všem zájemcům o bruslení, 
doval cca hodinový polední odpočinek, kdy děti rela- nejmladším tým trénoval třikrát týdně. V průběhu a to každé úterý a pátek od 17.30 a každou sobotu 
xovaly v salonku zimního stadionu na donesených zbývajících prázdninových tréninků se postupně  o d  1 4.00 na ZS Čáslav. Náborová akce Pojď hrát ho-
karimatkách u karet, povídaní a dalších činností a k týmům připojovali i další hráči, podle toho, jak se kej, zaštítěná Českým svazem ledního hokeje, pak 
poté se s novým elánem vždy pustily do odpoled- postupně vraceli z prázdnin. Nyní už se tréninky usa- proběhne na zimním stadionu v Čáslavi 22. září 
ních tréninkových jednotek, které opět obsahovaly dily do standardního „školního“ režimu, kdy všech- 2018 od 9 hodin, kdy si Vaše děti budou moci vy-
jednu tréninkovou jednotku na ledě a jednu na su- ny týmy Gripeňat trénují na ledě 3x týdně. zkoušet, jaké je to být malým hokejistou a Vy se bu-
chu. Hned v pondělí čekalo na malé hokejisty malé Chtěli byste Vašemu dítěte taky dopřát vše, co dete moci zeptat na vše, co Vás v té souvislosti zají-
překvapení, jelikož se jejich tréninku zúčastnil býva- je výše popsané? Neváhejte a přiveďte ho k nám do má. Více podrobností najdete na www.pojdhratho-
lý extraligový hráč Martin Maškarinec, který v sou- HC Čáslav. Pokud dítě sport baví, dokáže dělat velké kej.cz
časné době provozuje soukromou hokejovou školu pokroky i v malém klubu. Velká část hokejistů z kate- maminka malého hokejisty

HOKEJOVÝ KEMP GRIPEŇAT

Obnovený provoz restaurace v objektu hotelu 
Grand, kterou provozuje společnost Catering Cho-
těboř,  slaví první výročí. Jaký byl uplynulý rok? Ze-
ptali jsme se jednoho z provozovatelů, pana Marti-
na Slaniny 

Blíží se 1. výročí otevření restaurace v Grandu. 
na co se mohou vaši návštěvníci těšit? 

Čáslav jste tedy již poznali - jakým způsobem 
budete na svá zjištění reagovat?

V objektu hotelu Grand je možné využívat také 
společenský sál a dnes již i ubytovací kapacity. Jaký 
podíl mají tyto dva relativně oddělené provozy na 
chod restaurace? 

Jak jste spokojeni s návštěvností restaurace a 
docházelo v průběhu roku k nějakým změnám? 

společenského sálu - rádi každý měsíc obohatili o je-
den koncert. Do konce tohoto roku budou mít zdejší 
zájemci možnost poslechnout si YoYo band, skupiny 
Burma Jones, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa a 
Argema. Připravujeme i silvestrovský program.

Pocitově vnímám, že nás Čáslavané přijali dob- Ohledně hotelu musím konstatovat, že již od 
ře,což je asi hodně ovlivněno i umístěním restaura- prvního momentu jsou ohlasy na jeho podobu jen a 
ce. Je to místo, kde se lidé setkávají, je to místo s du- jen pozitivní. Je cítit, že se hotel líbí, že se jeho re-
ší a vlastními vzpomínkami. Tato atmosféra restau- konstrukce podařila. Na tyto ohlasy navázala i spo-
race je podpořena i stylem, v jakém byla zrekon- kojenost prvních hostů. Měli jsme například hotel 
struována. Stalo se, že přišel pán a na jedné z histo- protože jsme vlastně začínali svatomartinskou akcí, plný rozhodčích z Mistrovství v letecké akrobacii ve 
rických fotografií poznal svoji motorku z mládí. o kterou byl opravdu velký zájem. Určitý útlum při- Zbraslavicích, což byl jistě důležitý přínos. Svoje 

Pokud bych měl zhodnotit celý uplynulý rok, tak šel s příchodem teplého počasí, ale to mohlo být hosty zde ubytovávají také místní firmy a mimo to 
teprve nyní poznáváme mentalitu zdejších lidí a ži- částečně dáno i otvírací dobou, kterou jsme pos- navazujeme spolupráci se zámkem Žleby a pro příští 
votní rytmus města. Zvláštností pro mně tedy bylo, tupně upravovali tak, aby byla pro hosty co nej- rok jsme se již přihlásili k celostátní akci Noc hotelů. 
že v Čáslavi je sezóna (oproti Chotěboři, kde jsme atraktivnější. Dnes mohu přiznat, že počáteční po- Hosté se při této příležitosti budou moci ubytovat    
podnikali dříve) hlavně v zimě, což možná ale bylo měrně omezená otvírací doba, kterou nám někteří v hotelu za zvýhodněnou cenu a podívat se i do 
způsobené letošním až příliš horkým létem. Jestliže lidé vyčítali, byla způsobena nedostatkem zaměst- prostor, které jim jindy nejsou přístupné.  
bych to tedy shrnul, tak byl ten první rok našeho pů- nanců. V tuto chvíli ale máme již čtyři plnohod-
sobení zde z velké části věnován poznávání stylu ži- notné kuchaře a jak všichni dobře víme, bez dobré 
vota v Čáslavi a požadavků místních lidí.   kuchyně restaurace fungovat nemůže. Dále máme Při příležitosti prvních „narozenin“ znovuotev-

samozřejmě kvalitní obsluhu a neméně zdatné ko- řeného Grandu jsme již v září nabídli našim hostům 
 legyně na hotelu. o deset korun nižší cenu piva, druhé minutkové jídlo 

Rádi bychom se pokusili zorganizovat venkovní za polovinu ceny a vrcholem oslav se stane 6. 10. 
aktivity - bar, venkovní posezení a podobně. Rádi narozeninová oslava s živou hudbou a dalším pře-
bychom vybudovali místo, které by nebylo jen res- kvapením. Touto akcí ale letošní program určitě ne-
taurací, ale nabízelo by svým hostům i další pro- končí. Jen měsíc poté pozveme zájemce na Svato-
gram a zábavu. Zažili jsme zde první společenskou sezónu, kte- martinské hody, které budeme tentokrát připravo-

rá se stala pro nás velmi důležitým odrazovým vat na dva víkendy. I zde si mohou naši hosté mimo 
můstkem pro podnikání zde ve městě. Kulturní pro- dobrého jídla vychutnat i příjemný zážitek z pod-

Návštěvnost nás již na počátku mile překvapila, gram města bychom - právě díky možnosti využití barvení večera živou hudbou.                                  zn

PROVOZ RESTAURACE HOTELU GRAND SLAVÍ PRVNÍ VÝROČÍ
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V srpnu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 38 dětí,       
z toho 4 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 6 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 17 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ŘÍJEN

Dne 16. 10. tomu bude již 10 let od chvíle,
v níž nás navždy opustila

paní

Zdeňka Morávková
z Čáslavi

Vzpomínají manžel,
dcera a vnučka s rodinami. 

Dne 14. 10. uplyne 1 smutný rok od úmrtí
paní

 

Marie Řípové

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
manžel Jiří a dcery s rodinami. 

Dne 11. října uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička
paní

Eva Fišerová

Odešla jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.

Dne 11. října oslaví 

70. narozeniny 
pan

Jan Kozák
z Potěh

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a životního optimismu

mu přejí manželka, 
synové Jan, Radek a Martin s rodinami
a dále sestry Alena a Jarka s rodinami.

23. října uplyne 10 let
od úmrtí

paní

Marie Lehké
z Čáslavi

S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena, 
Jarka a syn Jan s rodinami.

Dne 2. října oslaví 
85. narozeniny 

paní

Miloslava Jirková

Hodně zdraví do dalších let
přeje sestra a ostatní příbuzní.

Dne 09. 09. 2018 uplynul rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

otec a dědeček 
pan

 

Pavel Verbič 
z Čáslavi. 

S láskou stále vzpomínají dcery Jana, 
Petra a Květoslava s rodinami. 

Kdo v srdci žije - neumírá...

Dne 11. října 2018 uplynou 3 smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 

a starostlivý tatínek,  
dědeček a pradědeček,

pan 

Miloslav Kopřiva

manžel,

Děkujeme tatínku, za to, čím jsi pro nás v životě byl,
děkujeme za každý den, kdy jsi pro nás žil.

S láskou v srdci 
stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 29. 10. 2018 uplyne 1 rok ode dne, 
kdy náš navždy opustila 

paní 

Ludmila Pytelková

S láskou stále vzpomínají manžel, 
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 7. října 2018 tomu budou 2 roky, 
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka, babička a prababička, 
paní 

Alena Šafářová

Stále vzpomínají manžel, 
syn s rodinou a dcera Věra.

Vás srdečně zve 

na za úrodu 

a na Fairtradovou neděli– připomínku Dne důstojné práce 
a promítání krátkého filmu při společném 

popíjení fairtradové kávy a čaje. 

v neděli 7. října 2018 od 9 hodin do evangelického kostela 

SLAVNOST DÍKČINĚNÍ 

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2018   



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muzeum), 
327 300 264 (knihovna), www.cmuz.cz

DUSÍKOVO DIVADLO 
Tel.: 327 314 545 
www.kulturacaslav.cz

ŘÍJEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

od 2.10. 2018  do 28.10. 2018 - VÝSTAVA OBRAZŮ

Petr Leichtenberg - „REALISTICKÉ OBRAZY“

1.10. 2018 od 17 hodin - BESEDA

KRVAVÝ MĚSÍC NAD HOROU LILIAVOU

16. října 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

Archeologický výzkum bojišť 
třicetileté války

NOVÁ EXPOZICE STŘEDOVĚKÉ MĚSTO

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

společenská místnosti knihovny na Kostelním náměstí.
Beseda nad knihou  se spisovatelem 
Josefem Špidlou. Autor svou přednáškou „Bílá hora trochu jinak“ připomene 
mimo jiné 400 let od stavovského povstání v Čechách.

nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku 

Přednáší: prof. Václav Matoušek z fakulty humanitních studií UK v Praze.
vstupné dobrovolné

s ozvučeným modelem Čáslavi v 16. století
Muzeum, Husova 291, ČÁSLAV
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VZHLEDEM K PRODLOUŽENÍ DOBY REKONSTRUKCE 
V PROSTORÁCH DIVADLA, DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V ČÁSTI 

ŘÍJNOVÉHO PROGRAMU
Informace o změnách v programu najdete na: www.divadlocasalv.cz  

HOTEL GRAND
KLUBOVÁ 
SEZÓNA

2018

12. 10.  

YoYo Band, Burma Jones
23. 11.  

Vypsaná Fixa, Mňága a Zďorp 

28. 12.  

Argema  
15. 12.  

Grand Fest  

13. 10. 2018 VÝLET DO PRAHY: 

14. 10. 2018 PODZIMNÍ JEŽCI:

19. 10. 2018 KERAMICKÉ TVOŘENÍ - MISKA S PTÁČKY:

26. 10. 2018 KLUB INSPIRACE - OZDOBNÝ KVĚTINÁČ: 

29. 10. 2018 INDIÁNSKÝ DEN

29. 10. 2018 VÝLET DO AQUAPARKU V PARDUBICÍCH

30. 10. 2018 HALLOWEENSKÝ DEN

30. 10. 2018 VÝLET DO JUMPPARKU PRAHA

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

sobota- návštěva Pražského hradu, Karlova 
mostu, bludiště, Staroměstského náměstí - určeno pro děti od 3. tříd - sraz na 
vlakovém nádraží v 8:30 hodin, návrat v 17:05 hodin tamtéž -  ú č a s t n i c k ý  
poplatek: 200 Kč / jízdné + vstupenky/- přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte 
do 8. 10. 2018 v kanceláři DDM Čáslav 

 neděle- pečení a zdobení ježečků - určeno pro 
děti od 1. tříd - od 15:00 do 17:00 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč - přihlášku 
spolu s poplatkem odevzdejte do 10. 10. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 pátek- výroba keramické 
misky s ptáčky z šamotové hlíny - určeno pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:30 
hodin - účastnický poplatek: 100 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte 
do 12. 10. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

pátek- výroba ozdobného 
obalu pro 1 květinu - určeno pro SŠ a dospělé - od 17:00 hodin -  ú č a s t n i c k ý  
poplatek: 300 Kč - přihlášky možno vyzvednout a podat od 24. 9. 2018 od 8 
hodin v kanceláři DDM Čáslav

 - pondělí-zábavný program, hry, soutěže, tvoření - 
určeno pro děti od 1. tříd - od 8:00 do 15:00 hodin - účastnický poplatek: 150 Kč 
/ oběd+ pitný režim, drobné odměny/ - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte 
do 19. 10. 2018 v kanceláři DDM Čáslav

 - pondělí- výlet na skvělé 
tobogány a klouzačky do Pardubic, návštěva nákupního centra - určeno pro 
plavce od 4. tříd - sraz na vlakovém nádraží v 8:30 hodin, návrat v 17:05 hodin 
tamtéž - účastnický poplatek: 280 Kč / jízdné + vstupenka do aquaparku/ - 
Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 19. 10. 2018 v kanceláři DDM Čáslav

 - úterý- výlet do dýňového světa, dlabání 
dýní a tvoření - určeno pro děti od 1. tříd - od 8:00 do 15:00 hodin - účastnický 
poplatek: 150,- Kč (oběd + pitný režim, jízdné, vstupné, drobné odměny) - 
Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 19.10.2018 v kanceláři DDM Čáslav

  - úterý- výlet na obří trampolíny s 
prohlídkou Václavského náměstí - určeno pro děti od 4. tříd - sraz na vlakovém 
nádraží v 8:30 hodin, návrat v 17:05 hodin tamtéž - účastnický poplatek: 200 Kč 
(jízdné + vstupenka do jumpparku( - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 
19. 10. 2018 v kanceláři DDM Čáslav

POZOR



KINO MILOŠE FORMANA ŘÍJEN

2. - 3. SPOLU TO DÁME 18. - 19. MARS

4. - 5. TOMAN
20. - 21. ČARODĚJOVY HODINY

6. - 7. VENOM 3D
20. - 21. HALLOWEEN

9. ŽALMAN, ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ

23. - 24. KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ

10. - 11. ZRODILA SE HVĚZDA 25. EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

26. - 27. JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
12. - 13. ZLÝ ČASY V EL ROYALE

13. - 14. VILÍK: RYCHLE A VESELE 27. - 28. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

14. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

28. HOVORY S TGM

16. - 17. PRVNÍ ČLOVĚK
30. - 31. NEBEZPEČNÁ LASKAVOST

Nezodpovědný floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého Davida s Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, 
vážně nemocným srdcem. Jestli má David umřít mladý, domácí úkoly nemají ponechaný kdysi na Marsu svému osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští 
smysl. Zato striptýz vidět musí. turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit. Ale do vesmíru by neměli létat lidé, kteří 

nemají vyřešené svoje osobní problémy. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh Zdeňka 
Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér  Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého 
Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější strýce Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí 
dobovou rekonstrukci skutečných událostí. podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla. Film je natočen 

podle klasického fantasy románu Johna Bellairse.Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a 
nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode jako jedna z mála přežít řádění 
smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy. maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o 

halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na duši. Od noci, během Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč, mládež 130 Kč. Promítáme od 20 
které vyšinutý mladík ubodal její přátele, jen aby mohl připravit o život i ji, se hodin.
důsledně připravuje na jeho návrat. To vše navzdory tomu, že Myers dožívá v 
jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a možnost jeho útěku je 
jen teoretická. Blíží se však Halloween ...Žalmana poznáme hned v několika životních rolích: jako věrného přítele, 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.hlasitého kumpána, umanutého muže, který pevně věří ve věci, jež nás 

přesahují, praktického člověka, otce a dědečka, který si v lecčems uchoval 
dětské vidění světa. A také jako venkovana přesazeného do velkého světa, 
jehož intuice bezpečně provedla i náročnými životními zkouškami, věčného Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem. V roce 
nomáda, který dlouho nevydrží na jednom místě, jihočeského patriota s 2015 se v Londýně odehrála jedna z největších loupeží diamantů v britské 
právem nosit skotský titul Lord, a především jako hudebníka, který má dar historii. Odhalení, že ji má na svědomí gang důchodců a vysloužilých 
zaslechnout to, co jiní neslyší... podvodníků, způsobilo senzaci.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hlavní roli v romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní 
kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako koncert. Kolem této události se také původně mělo točit dějství celého 
hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara dokumentu. V tomto období se ale po dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně 
Bradley Coopera je tento film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň rozešla se svým managementem a poslední singly si navíc vydala pod vlastním 
hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou vydavatelstvím. 
zpěvačku Ally (Lady Gaga)... Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

„Digitálního padoucha můžete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“ 
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává v  hotelu El English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem (Ben 
Royale, který má vlastní temnou minulost. Miller), který po něm obvykle uklízí následky jeho činů. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí 
městě Gasket City. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky Belly. Jenže v skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček 
cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, 

objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kte-
rého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávaz-
ný způsob života utrží hned několik ran. Karel vyřeší problémy po chlapsku – Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu 
společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí mladé 
přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a Československé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera 
on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že se stal ženou. Ovšem pouze mu totiž zakázala knihu vydat. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček 
fyzicky. zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Hovoří mimo jiné o 

svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu 
sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém 
Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro zmizení své nejlepší přítelkyně Emily (Blake Lively). Do napínavé hry plné 
lidstvo,“ a počin, který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru a odplaty se zaplete i 
Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byl životní příběh Emilyin manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a 
člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Zmizelá Vám namíchá režisér Paul Feig.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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V případě zájmu nás kontaktujte: 
 · telefonicky na čísle 327 31 20 51

· e-mailem: info@ddcaslav.cz 
nebo ales.sorf@ddcaslav.cz 

· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ 
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:

Pracovník přímé obslužné péče 
- péče o seniory

Nabízíme pracovní poměr 
na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády

 č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Nástup možný ihned.

 stránka 28 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2018   



 
Nabízíme motivující platové podmínky, práci 
v mladém kolektivu a jednosměnný provoz. 
Nástup ihned. 

Zájemci posílejte životopis na caslav2015@seznam.cz 

PŘIJMEME SESTŘIČKU DO ZUBNÍ ORDINACE
V TŘEMOŠNICI A ČÁSLAVI

Cena komerční inzerce 
2v Čáslavských novinách je 7 Kč/cm

2cena inzerce ve společenské rubrice je 3Kč/cm

Inzerci je možné podat na adrese redakce: 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
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Hledám pronájem či podnájem
 1+1 až 2+1, 

s vlastním sociálním zařízením a alespoň kuchyňským koutem. 
V Čáslavi, pokud možno s možností parkování auta, nebo i na vesnici do 

10 km od Čáslavi. 

Mohu jako částečnou protihodnotu, zajistit základní péči o nemovitost 
kde budu bydlet, a to do rozsahu maximálně 1 pracovní den týdně. 
Zkušenosti se správou a údržbou nemovitostí mám, jsem manuálně 

zručný revizní technik elektro a stavbyvedoucí, 50 let, nekuřák, 
abstinent a nechovám žádné domácí mazlíčky. 

Tel.: 774 216 469. 
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Program na říjen 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

6.  10. 2018 - sobota - 
program: túra Červená Voda, Křížová hora, Hedeč, Králíky,  Oběd 13:00 - 14:00 
Kramářova chata na Suchém vrchu, Neratov - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
11km.
odjezd: Čáslav 6:30 hod. z autobusového nádraží. Návrat cca 19:00 hod.
cena zájezdu: 200 Kč - platit v autubuse! Přihlášky vyřizuje paní Matysová,   
tel. 723 230 571, e-mail: 

13. 10. 2018 -  sobota - 
trasa: Česká, Jinančovice, most nedokončená dálnice, Moravské Knínice, most 
nedokončené dálnice, Kouřim. 11 km. 
odjezd: Čáslav 7:06 hod., návrat: 16:49 hod.  
vedoucí: paní Štěpinová, paní Krupičková. 
Jízdné region Vysočina Tišňov - Česká a zpět

20. 10. 2018  -  sobota -
trasa:  Radňov žel. st. H. Brod, Dočekalův mlýn, Poděbaby, Papšíkov, Havlíčkův 
Brod. 14 km. 
odjezd: Čáslav 7:06 hod., návrat: 16:49 hod. 
vedoucí: paní Vohnická Zuzana

 27.  10. 2018 -  sobota -
trasa: Čermíny, Katlov, Radvančice, Zbraslavice. 14 km.
odjezd: Čáslav 8:50 hod., návrat: 15:04 hod. 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

ZÁJEZD ORLICKÉ HORY

PO STOPÁCH NEDOKONČENÉ DÁLNICE A 88

 ÚDOLÍM ÚSOBSKÉHO POTOKA

 KOLEM KATLOVA

turisticaslav@seznam.cz

10. kolo 14. 10. 2018  FK Čáslav  - MFK Trutnov

 FK Čáslav - FK Přepeře   27. 10. 201812. kolo

NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V PODZIMNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2018/2019

  se v tabulce po 7. kole sezony nachází FK Čáslav na 1. pozici 

08. kolo 30. 09. 2018  FK Čáslav - Mšeno   


