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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 20. 11. 2019 | Městská rada

usnesením č. 522/2019 
vzala na vědomí
usnesením č. 523/2019

usnesením č. 537/2019

usnesením č. 524/2019

usnesením č. 538/2019

usnesením č. 539/2019

usnesením č. 540/2019

usnesením č. 526/2019
usnesením č. 541/2019

usnesením č. 527/2019

usnesením č. 542/2019
usnesením č. 528/2019 

usnesením č. 529/2019

usnesením č. 543/2019

usnesením č. 530/2019
usnesením č. 544/2019

usnesením č. 545/2019

usnesením č. 531/2019

usnesením č. 532/2019 usnesením č. 547/2019

usnesením č. 533/2019 

usnesením č. 534/2019
usnesením č. 548/2019

usnesením č. 535/2019

usnesením č. 536/2019

schválila program zasedání 90/2017, ze dne 5. 10. 2017 - úklidové práce v domě č.p. 1709, ul. Generála 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 30.10.2019. Eliáše, 3) Smlouva č. 32/2017, ze dne 23. 3. 2017 - úklidové práce v domě č.p. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 1710, ul. Generála Eliáše, 4) Smlouva č. 33/2017, ze dne 23. 3. 2017 - úklidové 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové práce v domě č.p. 1906-1908, ul. Prokopa Holého.
opatření č. 6/2019 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy:  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
325 100,06 tis. Kč, upravené výdaje: 345 887,05 tis. Kč, financování plus 20 následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje: 1) pořízení změny 
786,99 tis. Kč. č. 2 Územního plánu Čáslav zkráceným postupem, 2) návrh obsahu změny č. 2 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Územního plánu Čáslav, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a určuje:
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi deleguje svou pravomoc zastupitele města Čáslavi - místostarostu Martina Horského, který bude 
schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č. 2 Územního plánu Čáslav.
obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2019 do konce kalendářních roku 2019, tj. v následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje pořízení změny 
období od 10. 12. 2019 do 31. 12. 2019 včetně, na Radu města Čáslavi. č. 3 Územního plánu Čáslav.
Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na  schválila kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu 
vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2020. města Čáslavi na rok 2020 na sportovní činnost (paragraf 3900 – ostatní 
usnesením č. 525/2019 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout příspěvky), a to v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění dle 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy. 
vyhlášku Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému  vyslovila souhlas s umístěním sídla společnosti DGA 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Medicus s.r.o. v Městské nemocnici v Čáslavi, tj. na adrese: Jeníkovská 348/17, 
komunálních odpadů. 286 01 Čáslav, s účinností a za podmínek stanovených v důvodové zprávě, a 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout zároveň tímto usnesením ruší usnesení č. 381/2019 schválené dne 10.07.2019.  
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou  vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o podnájmu 
vyhlášku Města Čáslavi č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. nebytových prostor mezi Městskou nemocnicí v Čáslavi, jako nájemce a firmou 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Tlapnet s.r.o., se sídlem: U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, centrála: 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou Jeníkovská 940, 286 01 Čáslav, IČ: 271 74 824, jako podnájemce, za podmínek 
vyhlášku Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného uvedených v důvodové zprávě. 
prostranství.  vyslovila souhlas s vynětím bytu č. 10 v domě č.p. 939, 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi ze seznamu bytů v domě zvláštního určení - domů 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou s pečovatelskou službou města Čáslavi a současně změnit tento byt jako byt 
vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu. zvláštního určení - sociální byt, dle důvodové zprávy. Tím se zároveň mění a 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout rozšiřuje čl. IV., bod 1) Zásad pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočet Města schválených radou města dne 27. 11. 2017, usnesením č. 409/2017.
Čáslavi na rok 2020 podle předloženého návrhu. Rekapitulace: příjmy: 248  schválila přidělení sociálního bytu č. 10 v domě č.p. 
422,00 tis. Kč, výdaje: 283 111,00 tis. Kč, financování plus 34 689,00 tis. Kč. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní B. S., na dobu určitou, a to do 30. 6. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmou 2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení částky 4  schválila přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou 
125 000,00 Kč určeně v rozpočtu města na rok 2020 na dotace na sport, službou č.p. 441, v ul. Svatopluka Čecha v Čáslavi, manželům K., na dobu 
kulturní a spolkovou činnost a na individuální dotace (paragraf 3900 -  ostatní určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
příspěvky) takto: Z výše uvedené částky jsou 3 200 000,00 Kč určeny na dotace  schválila nominaci Mgr. Kateřiny Voháňkové, jako 
na sportovní činnost, částka 825 000,00 Kč je určena na kulturní a spolkovou doplňující členky do Komise pro zdravotnictví a sociální služby, dle důvodové 
činnost a zbývajících 100 000,00 Kč na individuální dotace.  zprávy.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesením ř. 546/2019 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
následující usnesení: Rada města Čáslavi schvaluje „Zřizovací listinu Jednotky tepelných zařízení, uzavřenou dne 25. 10. 2001, mezi městem Čáslav a spol. 
sboru dobrovolných hasičů města Čáslavi“, dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. Čáslavská servisní, s.r.o., se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 
d), Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Čáslav, IČ: 264 89 678.

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
města Čáslavi na akci „Protidrogový vlak“ ve výši 30.000 Kč, ve znění dle Jasmínová, Fialková, Jiřinová, Šeříková a Jahodová v Čáslavi vyslovila souhlas s 
důvodové zprávy. přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místních komunikací v ul. 

schválila konání vánočních trhů v období od 2. 12. 2019 Jasmínová, Fialková, Jiřinová, Šeříková a částí ul. Jahodová v Čáslavi, z důvodu 
do 24. 12. 2019, ve znění dle důvodové zprávy. rekonstrukce plynovodu, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

 1) schválila jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace. 
s názvem „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých  zrušila své usnesení č. 467/2019 schválené dne 
kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ firmu Trigema Building, a. s.; IČ: 27653579, 18.09.2019 a doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto 
Bucharova 2641/14, Praha, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 

2nejvýhodnější, 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným 1957/1 o výměře cca 104 m , ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, 
uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postupem zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
stanoveným v zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

2znění. města Čáslav, za část pozemku p.č. st. 296 o výměře cca 96 m , zastavěná 
2 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. plocha - zbořeniště a část pozemku p.č. 1957/2 o výměře cca 3 m , ostatní 

101/2019 na akci „Zatrubnění otevřeného koryta - ZS Čáslav“ ze dne 24. 7. plocha, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
2019, s prodloužením termínu a vyčíslením více prací do 10. 12. 2019. pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav, ve 

 schválila uzavření Dodatků č. 1 s firmou Arnošt vlastnictví pana F. P. a dále zřídit věcná břemena za účelem přístupu k 
Rambousek, Svobodná Ves 59, 286 01 Čáslav, IČ: 459 09 831, k níže uvedeným nemovitostem uvedených vlastníků. Smluvní strany si nebudou vzájemně 
smlouvám o poskytování úklidových prací: 1) Smlouva č. 30/2018, ze dne 28. 2. ničeho doplácet. Po geometrickém oddělení pozemku p.č. 1957/1 bude na 
2018 - úklidové práce v domě č.p. 939 ul. Jiřího z Poděbrad, 2) Smlouva č. jedné části zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu za účelem údržby a 
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oprav majetku pro město Čáslav (hradební zeď) a dále pro paní J., jakož i pozemcích p.č. 2430, p.č. 2431, p.č. 2412 a p.č. 2420/1 zapsaných na LV č. 
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. st. 46 a na druhé části pozemku bude 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
zřízeno věcné břemeno průjezdu a průchodu pro pana P., jakož i pro každého katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 
dalšího vlastníka pozemku p. č. 1957/2. Dále bude na pozemcích p.č. 129/2 a společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
p.č. 1957/2 zřízeno věcné břemeno přístupu a průjezdu pro město Čáslav, jakož 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr 
i pro každého dalšího vlastníka pozemku st.p.č. 370/1, st.p.č. 370/2 a st.p.č. délkový v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná 
370/3. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady sazba DPH.
spojené s realizací této směny a v souvislosti se zřízením věcných břemen bude  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
hradit každá ze stran jednou polovinou. pozemku p.č. 1193/29 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

2část pozemku p.č. 285/1 o výměře 20 m , v katastrálním území Čáslav, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + 
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných 
Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za cenu dle znaleckého posudku ve  schválila vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa 
výši 15 300 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. Tímto usnesením zároveň dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
ruší usnesení č. ZM/86/2019 schválené dne 16. 9. 2019. předpisů a § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit předpisů.
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr směnit  schválila čerpání finančních prostředků z fondu 

2 odměn, vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního pozemek p.č. 673/12 o výměře 38 m  a část pozemku p.č. 1992/1 o výměře cca 
2 fondu do fondu investic organizace a schvaluje čerpání fondu investic Domu 308 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

dětí a mládeže v Čáslavi, dle důvodové zprávy.Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, ve 
2  schválila čerpání finančních prostředků z fondu vlastnictví města Čáslav, za pozemek p.č. 643/47 o výměře 185 m , p.č. 643/48 

2 odměn, z rezervního fondu a fondu investic Základní školy v Čáslavi, Nám. Jana o výměře 433 m2 a p.č. 643/50 o výměře 30 m , vše v katastrálním území 
Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

 schválila čerpání finančních prostředků z fondu odměn pracoviště Kutná Hora na LV č. 10395, ve vlastnictví společnosti Ljunghall s.r.o., 
Základní umělecké školy J. L. Dusíka v Čáslavi, dle důvodové zprávy.Vrchovská 1813, 286 01 Čáslav z důvodu uvedeného v důvodové zprávě

 schválila novou Směrnici č. 1/2019 - postup při  schválila záměr bezúplatné výpůjčky části pozemku 
2 pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 p.č. 1702/9 o výměře 180 m , na dobu určitou – 3 roky, v katastrálním území 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokladní Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
činnost a vedení pokladen, ceník služeb (inzerce) a zároveň zrušila stávající pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, pro paní D. P.
Směrnici č. 7/2015, která nabyla účinnosti dne  1. 4. 2015 včetně všech osmi  schválila pronájem části pozemku st.p.č. 165/3 o 

2 dodatků.výměře 26 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u 
 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. - 3. čtvrtletí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za 

2019.účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a pronájmu dvou 
2  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout parkovacích míst za cenu 9 Kč/m  + DPH, každoročně navýšenou o inflaci a to na 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje termíny zasedání dobu určitou 10 let, pro společnost Olife Energy Net, a.s., se sídlem Lazarská 
Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2020 takto:  10. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9., 2. 11/6, Praha 2 - Nové Město, 120 00, dle důvodové zprávy.
11., 14. 12. Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy v doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
pondělí, od 17:00 hodin, na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkoupit 

2 2  informaci o uvolnění místa člena správní rady společnosti pozemky p.č. 1730/23 o výměře 693 m , p.č. 1730/25 o výměře 106 m , p.č. 
2 2 ANIMA Čáslav, o.p.s., se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, IČ: 272 1730/119 o výměře 8 m , p.č. 1732/16 o výměře 16 m , p.č. 1744/3 o výměře 

2 2 26 751, pana A. H.175 m  a část pozemku p.č. 1744/10 o výměře 363 m , vše v katastrálním území 
 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 7, v domě    Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

s pečovatelskou službou č.p. 1709, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní M. F., na pracoviště Kutná Hora na LV č. 1253, který je ve spoluvlastnictví pana M. S. a 
2 dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.pana O. S., za cenu dle znaleckého posudku 270 Kč/m  + náklady na realizaci 

, jako zástupce vlastníka budovy č.p. 194, ul. řízení. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 
Masarykova - Dusíkovo divadlo, souhlasí s umístěním sídla spolku „Formanova zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
Čáslav, z.s.“, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. předpisů.

 jmenovala paní Ing. Ivetu Motyčkovou do funkce  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti 
vedoucí odboru správy majetku města, s účinností od  1. 1. 2020. inženýrské sítě na pozemcích p.č. 2770/1, p.č. 2798/1 a p.č. 2813/1, vše 

 vyslovila souhlas, dle § 147 odst. 1, písm. p), zákona zapsané na LV č. 1531, pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu 
561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, ve vlastnictví Lesy 
vzdělávání (školský zákon), se zápisem nové základní školy (dále jen České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemysla 1106/19, Nový 
„ScioŠkola“) do Rejstříku škol, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.Hradec Králové, PSČ 500 08, pro oprávněného z věcného břemene město 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, PSČ 286 01, úplatně ve výši 29 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou 900 Kč + platná sazba DPH. 
vyhlášku města Čáslavi č. 6/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

usnesením č. 556/2019

usnesením č. 549/2019

usnesením č. 557/2019

usnesením č. 550/2019
usnesením č. 558/2019

usnesením č. 559/2019

usnesením č. 560/2019

usnesením č. 561/2019usnesením č. 551/2019

usnesením č. 552/2019

vzala na vědomí

usnesením č. 562/2019

usnesením č. 553/2019 

vzala na vědomí

usnesením č. 563/2019

usnesením č. 564/2019

usnesením č. 565/2019usnesením č. 554/2019

usnesením č. 566/2019

usnesením č. 567/2019

usnesením č. 555/2019

Usnesení městské rady ze dne 26. 11. 2019 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením 568/2019 usnesením 571/2019 
usnesením 569/2019

usnesením 572/2019 

usnesením 570/2019  

     přidělení krizového bytu v Čáslavi, paní O. S., na 
 schválila vzor Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci dobu určitou, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.

na poskytování sociální služby na rok 2019, evidenční číslo Dodatku – S- doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
0399/SOC/2019/1, a dále Přílohu č. 1 – Úprava v položkovém čerpání rozpočtu usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje a) převést 30 
sociální služby.   bytových jednotek, které budou vymezeny prohlášením vlastníka č.p. 1696 a 

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1697 spolu s podíly na společných částech domů a pozemků st.p.č. 3299 a 
41/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., st.p.č. 3300 v katastrálním území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, nájemcům 
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, na akci „Realizace úspor energie – těchto bytů dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením ZM č. 43/99 
bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi“.                                                     z e    d  n   e   2   3  . 6  . 1   9  9  9    +    n  á  k  l a  d   y   n   a  realizaci prodeje.

schválila program zasedání schválila 

schválila
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b) prodej příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 3299 komise rady 2 640 Kč, člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 a st.p.č. 3300 zastavěná plocha a orgánu 2 200 Kč, člena zastupitelstva 1 100 Kč a stanoví, že odměny budou 
nádvoří o výměře 341 m2 v katastrálním území Čáslav v ulici Jeníkovská neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností od 
nájemcům, kteří jsou dle opčních smluv dle usnesení ZM č. 43/99 ze dne 01.01.2020. V případě souběhu nároků z funkcí (sloupce 1-4) náleží členu 
23.6.1999 budoucími vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 1696 a  č.p. zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U náhradníků 
1697 za 50% ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. 850,-Kč/m2.  Cena za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil mandát, náleží 
pozemku je stanovená znaleckým posudkem č. 311/17/2019 vypracovaným odměna ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
panem J. H. dne 2.9.2019 a je ve výši 1 700,- Kč/m2. Výše spoluvlastnických jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
podílů bude určena na základě prohlášení vlastníka, které bude určovat výši funkce.
jednotlivých podílů na společných částech nemovitosti. doporučila přijmout zastupitelstvu města usnesení 

doporučila přijmout zastupitelstvu města usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytování odměn a 
tohoto znění: ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva ve stejném 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné rozsahu – stanoveném Kolektivní smlouvou pro rok 2020 – jako zaměstnancům 
členy Zastupitelstva města Čáslavi takto: Neuvolnění členové zastupitelstva města.
obce za výkon funkce člena rady 3 300 Kč, předsedy výboru zastupitelstva nebo 

usnesením 574/2019 
usnesením 573/2019 
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Usnesení městského zastupitelstva ze dne 9. 12. 2019 | Městské zastupitelstvo

usnesení č. ZM/109/2019
usnesením č. ZM/110/2019 usnesením č. ZM/127/2019

usnesením č. ZM/111/2019

usnesením č. ZM/112/2019 
usnesením č. ZM/113/2019

vzalo na vědomí

usnesením č. ZM/114/2019

usnesením č. ZM/115/2019

usnesením č. ZM/128/2019

usnesením č. ZM/116/2019

usnesením č. ZM/117/2019

usnesením č. ZM/118/2019 usnesením č. ZM/129/2019

usnesením č. ZM/119/2019

usnesením č. ZM/120/2019 

usnesením č. ZM/121/2019

usnesením č. ZM/122/2019

usnesením č. ZM/123/2019

usnesením č. ZM/124/2019

usnesením č. ZM/130/2019

usnesením č. ZM/125/2019

usnesením č. ZM/126/2019

 schválilo hlasování pomocí elektronického systému. Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.
 určilo ověřovatele zápisu Bc. Radka Holíka a MUDr.  schválilo a) převést 30 bytových jednotek, které 

Miroslavu Tvarohovou. budou vymezeny prohlášením vlastníka č.p. 1696 a 1697 spolu s podíly na 
 určilo za členy návrhové komise Ing. Jiřího společných částech domů a pozemků st.p.č. 3299 a st.p.č. 3300 v katastrálním 

Havlíčka, MBA a Mgr. Daniela Mikše. území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, nájemcům těchto bytů dle uzavřených 
schválilo program zasedání opčních smluv schválených usnesením ZM č. 43/99 ze dne 23.6.1999 + náklady 
 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu na realizaci prodeje. b) prodej příslušných spoluvlastnických podílů na 

zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. pozemcích st.p.č. 3299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 a st.p.č. 
 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 3300 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2 v katastrálním území Čáslav 

Čáslavi ze dne 04.11.2019. v ulici Jeníkovská nájemcům, kteří jsou dle opčních smluv dle usnesení ZM č. 
 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019 dle 43/99 ze dne 23.6.1999 budoucími vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 

předloženého návrhu Rekapitulace: upravené příjmy 325.100,06 tis. Kč, 1696 a  č.p. 1697 za 50% ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. 850,-Kč/m2.  
upravené výdaje: 345.887,05 tis. Kč, financování plus: 20.786,99 tis. Kč. Cena pozemku je stanovená znaleckým posudkem č. 311/17/2019 

 delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová vypracovaným inženýrem J. H. dne 2.9.2019 a je ve výši 1 700,- Kč/m2. Výše 
opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění spoluvlastnických podílů bude určena na základě prohlášení vlastníka, které 
pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města bude určovat výši jednotlivých podílů na společných částech nemovitosti.
Čáslavi v roce 2019 do konce kalendářních roku 2019, tj. v období od  schválilo odkoupit pozemky p.č. 1730/23 o 
10.12.2019 do 31.12.2019 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová výměře 693 m2, p.č. 1730/25 o výměře 106 m2, p.č. 1730/119 o výměře 8 m2, 
opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí p.č. 1732/16 o výměře 16 m2, p.č. 1744/3 o výměře 175 m2 a část pozemku p.č. 
Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2020. 1744/10 o výměře 363 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, LV č. 1253, který je ve spoluvlastnictví pana M. S. a pana O. S., za cenu dle 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 schválilo vydání Obecně závaznou vyhlášku Města  schválilo záměr směnit část pozemku p.č. 1957/1 o 
Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. výměře cca 104 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaný u 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu. LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za 

část pozemku p.č. st. 296 o výměře cca 96 m2, zastavěná plocha – zbořeniště a 
část pozemku p.č. 1957/2 o výměře cca 3 m2, ostatní plocha, vše zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

 schválilo rozdělení částky 4.125.000,- Kč určené v LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví pana F. P. a dále 
rozpočtu města na rok 2020 na dotace na sport, kulturní a spolkovou činnost a zřídit věcná břemena za účelem přístupu k nemovitostem uvedených 
na individuální dotace (paragraf 3900 - Ostatní příspěvky) takto: Z výše vlastníků. Smluvní strany si nebudou vzájemně ničeho doplácet. Po 
uvedené částky jsou 3.200.000,- Kč určeny na dotace na sportovní činnost, geometrickém oddělení pozemku p.č. 1957/1 bude na jedné části zřízeno 
částka 825.000,- Kč je určena na kulturní a spolkovou činnost a zbývajících věcné břemeno přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav majetku pro 
100.000,- Kč na individuální dotace.  město Čáslav (hradební zeď)  a dále pro paní J., jakož i každého dalšího vlastníka 

 schválilo „Zřizovací listinu Jednotky sboru pozemku p. č. st. 46 a na druhé části pozemku bude zřízeno věcné břemeno 
dobrovolných hasičů města Čáslavi“, dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. d), průjezdu a průchodu pro pana P., jakož i pro každého dalšího vlastníka pozemku 
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  p. č. 1957/2. Dále bude na pozemcích p.č. 129/2 a p.č. 1957/2 zřízeno věcné 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi břemeno přístupu a průjezdu pro město Čáslav, jakož i pro každého dalšího 
č. 6/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky. vlastníka pozemku st.p.č. 370/1, st.p.č. 370/2 a st.p.č. 370/3. Věcná břemena 

 schválilo 1) pořízení změny č. 2 Územního plánu budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady spojené s realizací této 
Čáslav zkráceným postupem, 2) návrh obsahu změny č. 2 Územního plánu směny a v souvislosti se zřízením věcných břemen bude hradit každá ze stran 
Čáslav, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a určuje: zastupitele města jednou polovinou.
Čáslavi - místostarostu Martina Horského, který bude spolupracovat s  schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 285/1 o 
pořizovatelem při pořízení změny č. 2 Územního plánu Čáslav. výměře 20 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 

 neschválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 
Čáslav. společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

 schválilo termíny zasedání Zastupitelstva města 874/8, 405 02 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.300,- Kč + DPH + 
Čáslavi v roce 2020 takto: 10.02., 20.04., 22.06., 14.09., 02.11., 14.12. Zasedání náklady na realizaci prodeje. Tímto usnesením zároveň ruší usnesení č. 
Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy v pondělí, od 17:00 hodin, na ZM/86/2019 schválené dne 16.09.2019.

schválilo rozpočet Města Čáslavi na rok 2020 podle 
předloženého návrhu. Rekapitulace: Příjmy: 248.422,00 tis. Kč, výdaje: 
283.111,00 tis. Kč, financování plus: 34.689,00 tis. Kč. 



Velmi nepříjemnou situací, která vyvstala z minu-
lých let, je zažitá nepravda o tvorbě fondu oprav      
u nyní prodávaných bytů v domech čp. 1696-1697   
v Jeníkovské ulici. Kostlivec ve skříni je na světě.

kupní cena bytu, a to buď jednorázově, nebo      
u naprosté většiny formou měsíčních splátek. 
První nájemní smlouvy byly podepsány těsně 
po kolaudaci domu. Dotace 11,2mil. Kč                      
ze státního rozpočtu byla podmíněna 20 lety 

Zaměstnanci městského úřadu nové vedení nájemního vztahu. Výše nájemného byla 
radnice informovali o konci dvacetileté udržitelnos- zakotvena v nájemní smlouvě a byla stanovena 
ti dotace využité na výstavbu bytových domů v ulici jako minimální, tzn. ½ tehdejšího regulovaného 
Jeníkovská 1696-1697. S budoucími kupujícími byly nájemného měsíčně, v průběhu let došlo pouze 
v minulosti uzavřeny opční smlouvy. Budoucí 3x ke zvýšení o míru inflace.
kupující však byli až do září 2016 mylně informováni Historicky se také objevily dva druhy úroků 
o existenci fondu oprav spojeného s uvedenými nejdříve roční 8% p.a., který byl následně 

kům, tedy např. revize výtahu, kotelen, požární bytovými domy. změněn na úrok jednorázový. Pokud započteme 
revize, kontroly nouzového osvětlení, kontroly Nové vedení radnice má sdělit občanům,  úr o ky ,  kt er é  zaplatili nájemníci a které zaplatilo 
hydrantů, čištění okapů, drobné opravy fasády         že někdy někým vyřčený ústní slib o fondu oprav   m ěsto za úvěr, pak dojdeme k částce 2,9 milionu       
a střechy, opravy výtahů, zařízení kotelny, daň           je zažitou nepravdou. S ohledem na otevřenost v neprospěch města Čáslav.
z nemovitosti apod.). městského úřadu a poskytování informací byla dne 

 V opční smlouvě je rovněž zakotveno, že se 9.10.2019 uspořádána informační schůzka               
Město Čáslav zavazuje odprodat příslušný podíl s nájemníky, resp. budoucími kupujícími těchto 
zastavěného pozemku za cenu obvyklou v době bytů na Nové scéně Dusíkova divadla. Dovolím        
převodu tohoto pozemku. Dle znaleckého posudku si tvrdit, že pro nikoho z nás zúčastněných nebyla 
ing. Jana Hájka ze dne 2. 9. 2019 byla cena obvyklá tato schůzka příjemná, protože emoce jsou mnoh-
stanovena na 1.700,-Kč/m². dy přirozenou hybnou silou, nicméně pak dochází        

K celé problematice jsme přistoupili velmi k zhoršené možnosti vzájemné komunikace bez 
odpovědně a shromáždili veškerou dostupnou rozlišení časové souslednosti událostí a možnosti 
dokumentaci s cílem vyjít maximálně vstříc nájem-jejich aktuálního řešení. Fond oprav nebyl reálně nikdy založen (u bytů v 
níkům, resp. budoucím kupujícím. Po náročných majetku města se ani nezakládá), ale od počátku 
diskusích a probírání možných variant i s právníkem roku 2000 byla vedena písemná evidence zahrnující 
města Mgr. Tomášem Hoblem nebyl nalezen Výstavba domu čp. 1696 - 1697 proběhla  ú da je    o  to m ,  ko l ik bylo ročně na nájmu uhrazeno a 
jakýkoli oficiální dokument, který by potvrzoval v letech cca 1998 -1999, kolaudace k 10. 12. 1999. kolik vydáno za údržbu domu. Tato písemná 
existenci fondu oprav k bytovým domům v ulici Usnesením zastupitelstva města ze dne  ev id e nc e  by la  n azvána fondem oprav a po odchodu 
Jeníkovská 1696 – 1697. Z tohoto důvodu jsme se 23. 6. 1999 bylo schváleno přidělení bytů s cílem některých zaměstnanců BTH Čáslav, poté MěÚ 
zaměřili na vyřešení, co tedy můžeme pro budoucí jejich odprodeje do vlastnictví nájemníků  Čá sl av ,  d o  d ůc ho d u , p ředávaná jako skutečnost 
kupující udělat. Město Čáslav zajistí veškerý servis po uplynutí 20 let nájemního vztahu a finanční krytí dalším novým zaměstnancům. Údaje z této písem-
spojený s převodem bytů, dojde k nezbytným výstavby bytů sdružením prostředků města  né  e v id en c e  by ly  v  d o bré víře tehdejšími zaměst-
opravám a bude poskytnuta maximální podpora a nájemníků. nanci BTH Čáslav, poté MěÚ Čáslav, zřejmě sděleny 
města při založení společenství vlastníků jednotek Na výstavbu byly také použity finanční pro- na vyžádání několika nájemníkům. Na tomto místě 
(SVJ).středky ve výši 11,2 mil. Kč získané od Ministerstva je třeba si znovu uvědomit, že na výstavbu bytů byla 

1. 11. 2019 se  uskutečnila schůzka se zástupci financí ČR. Jednalo se o poskytnutí účelové dotace poskytnuta shora zmíněná dotace na nájemní byty, 
SVJ, kde jsme rozebírali možnosti řešení a časovou pro výstavbu nájemních bytů a technické in- což znamená, že jakékoliv pozdější navracení 
osu vývoje následných kroků. Domluvili jsme se, že frastruktury nájemních bytů, v souladu s tehdejšími vybíraného nájmu, by bylo porušování podmínek 
pokud zastupitelstvo města (ZM) schválí záměr podmínkami stanovenými Ministerstvem pro poskytnuté dotace.
prodeje opčních bytů, budou vzneseny ze strany místní rozvoj ČR. V září 2016, při vyhotovování rozpočtu na další 
zástupců SVJ připomínky ze zákona stanovené lhůtě Zprávu zastupitelstvu předkládala Mgr. Hana roky zaměstnanci MěÚ Čáslav zjistili, že žádný 
15ti dnů, ke kterým následně povedeme společný Pustelníková, někdejší místostarostka a přílohou reálný fond oprav neexistuje a písemná evidence 
dialog.byly i návrhy smluv (tedy opčních smluv), jejichž nemá žádnou váhu. Od té doby už nebyly informace 

4. 11. 2019 ZM schválilo záměr prodeje opčních zpracování si také sama zajišťovala (vzor zřejmě o pomyslném fondu oprav nikomu sdělovány            
bytů, kdy se většina opozičních zastupitelů zdržela dodán od MMR). Smlouvy podepisoval někdejší a zároveň od té doby je tato záležitost v řešení jak      
hlasování. Konstruktivní řešení v podobě protinávr-starosta Ing. Vladimír Hamral. Správu bytů měla  s   paní auditorkou Ing. Černou, tak bývalým staros-
hu usnesení nebylo předloženo.   do roku 2005 na starosti společnost BTH Čáslav,  t o u   In g .  Strnadem a také Mgr. Hoblem.

Celá situace nás velmi mrzí a přeji nám všem, pak úsek správy bytů přešel pod město Čáslav.  Údržba domu probíhala standardně jako           
abychom tuto historickou záležitost společně Opční smlouvy byly s budoucími kupujícími u ostatních domů v majetku Města Čáslav. Město 
vyřešili do zdárného konce                  podepsány v rozmezí 6/1999 až 02/2000.  ce lý ch  2 0  le t  hr ad il o n e malé částky za služby, které 

Na základě opční smlouvy byla nájemníky uhrazena nespadají a nebyly přeúčtovány k úhradě nájemní-

V opční smlouvě, nájemní smlouvě ani evi-
denčním listu, který tvoří přílohu nájemní smlou-
vy, není zmínka o tvorbě fondu oprav a o vrácení či 
předání jakýchkoli uhrazených prostředků nájem-
níkům resp. kupujícím. Není známo, kdo konkrét-
ně dal nájemníkům slib, že suma za měsíční 
nájemné se bude kdesi kumulovat jako „fond 
oprav“ a po odečtení nutných výdajů bude vráce-
na.

Dovolím si nyní připomenout historii vývoje 
výstavby.

Martin Horský
místostarosta města

HISTORIE VÝSTAVBY DOMŮ ČP. 1696 - 1697 V ULICI JENÍKOVSKÁ

usnesením č. ZM/131/2019

usnesením č. ZM/132/2019 

 neschválilo záměr směnit pozemek p.č. 673/12 o 
výměře 38 m2 a část pozemku p.č. 1992/1 o výměře cca 308 m2, vše v 
katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, ve vlastnictví města Čáslav, za 
pozemek p.č. 643/47 o výměře 185 m2, p.č. 643/48 o výměře 433 m2 a p.č. 
643/50 o výměře 30 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
LV č. 10395, ve vlastnictví společnosti Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, 286 01 
Čáslav z důvodu uvedeného v důvodové zprávě

 výši měsíční odměny pro neuvolněné 
členy Zastupitelstva města Čáslavi takto: 

schválilo schválilo poskytování odměn a ostatních 
souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva ve stejném rozsahu – 
stanoveném Kolektivní smlouvou pro rok 2020 – jako zaměstnancům města.

komise rady 2 640 Kč, člena výboru zastu-pitelstva, komise rady nebo 
zvláštního orgánu 2 200 Kč, člena zastupitelstva       1 100 Kč a stanoví, že 
odměny budou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s 
účinností od 01.01.2020. V případě souběhu nároků z funkcí (sloupce 1-4) 
náleží členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U 
náhradníků za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil 
mandát, náleží odměna ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v 
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce.

Neuvolnění členové zastupitelstva 
obce za výkon funkce člena rady 3 300 Kč předsedy výboru zastupitelstva nebo 

usnesením č. ZM/133/2019 
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Zastupitelstvo města Čáslavi schválilo na svém zase-
dání dne 9. 12. 2019 městský rozpočet na rok 2020. 
Bude to rok naplněný mnohými akcemi, které bu-
dou náročné na rozpočtové krytí. Již v lednu bude 
podepsána smlouva na výstavbu bytových domů      
s vítězem veřejné zakázky společností Trigema Buil-
ding a.s. Doba výstavby je 14 měsíců, a tak se v roce 
2021 budou noví vlastníci bytů stěhovat do svého.   
S financemi z přebytku hospodaření z roku 2019 
budeme moci realizovat mnoho dalších  investič-
ních akcí, na které máme připravené projekty – jde 
mimo jiné o další část cyklostezky s přemostěním 
komunikace k zemědělskému muzeu, rekonstrukci 
domu čp. 288 na dům se sociálními byty. V plánu je 
ale též další etapa rekonstrukce Dusíkova divadla, 
která je zaměřena na hlediště a jeviště a řada obvyk-
lých úprav komunikací. V obci Horky instalujeme 
radary, k čemuž nás vede nejen bezpečností hledis-
ko,  ale hledáme i příjmové zdroje na další naše cíle.

vystupující  bez zbytečných prodlev. Na Čáslavské je součástí ČVUT v Praze, fakulty dopravní. Tento 
slavnosti je v rozpočtu alokováno 1,8 mil. Kč, které dokument bude autory představen v polovině led-
dokážeme díky spolupráci s městy Kolín a Kutná Ho- na 2020 a to všem dotčeným institucím i veřejnosti.  
ra využít pro naše občany rovnou třikrát. Shodli Jsme si vědomi zátěže, které jsou občané města vy-
jsme se s uvedenými městy na tzv. kulturním troj- staveni a učiníme vše, abychom doporučili nej-
lístku, kdy každé pořádající město zajistí kyvadlovou vhodnější variantu.
dopravu pro občany zbývajících dvou měst.    Bu ď m e  sv o rn í,  př átelští a k sobě tolerantní, ať 
5. - 6. 6. budeme tuto spolupráci zahajovat Čáslav- se nám v Čáslavi nejen v roce 2020 dobře žije.
skými slavnostmi, týden poté v Kutné Hoře proběh-
ne Kutnohorské stříbření a o zakončení kulturního 
trojlístku se postará festival Kmochův Kolín. Láka-
dlem pro lidi z regionu a možná i celé republiky bu-
de také představení  „Divadla bratří Formanů“-  De-
adtown, které na našem náměstí v jejich „boudě“ – 
za tím účelem vystavěném divadle,  budou hrát pět-
krát ve dnech 2. – 7. 6. 2020. O projektu Formanova 
Čáslav jsme se zmínili již několikrát. V květnu se mů-
žete na náměstí těšit i na slavnostní nástup vojáků 
21. základny taktického letectva. Věřím, že to bude 

Investice a opravy v tomto roce budou také za událost, která nejen prokáže naše sepětí s našimi 
velké pomoci získaných dotací přesahovat 200 mil. vojáky, ale bude dostatečně atraktivní nejen pro 
Kč. Na schválení dalších dotačních titulů čekáme   d ě ti, které zde něco takového ve svém životě dosud 
a to v oblasti efektivnějšího a kvalitnějšího fungová- nezažily.
ní města, které zahrnuje strategické dokumenty Samostatnou pozornost si zaslouží téma sklád-
rozvoje města, odpadového hospodářství, generel ky odpadů a poplatků za popelnice, jak se ve zkratce 
dopravy, portál občana a další. Využili jsme také vy- vnímá vyhláška o místním poplatku za vše, co souvi-
hlášení dotačního titulu od SFDI na pořízení infor- sí s komunálními odpady. Před rokem jsme splnili 
mativních měřičů rychlosti ve městě v ul. Masaryko- svůj předvolební slib a platbu za popelnice jsme pro 
va, Chrudimská, Pražská, Žacká a Na Bělišti. Nově naše občany pro rok 2019 zrušili. Vyjádřili jsme se, 
jsme podali žádost na dotaci pro městskou knihov- že si jsme vědomi, že to občany nemotivuje k řádné-
nu na modernizaci technologického vybavení, poří- mu nakládání s odpady, k třídění a minimalizaci 
zení speciálního vybavení interaktivní učebny v dět- množství odpadů, které produkují, ale že vnímáme 
ském oddělení a upgradu automatizovaného kni- zrušení poplatků jako satisfakci za to, že čelili dlou-
hovního systému. V roce 2020 budeme vytvářet tzv. hodobé nejistotě a obavám z možného ukládání 
zásobník akcí a projektů pro nové dotační období nebezpečného odpadu mimo jiné i z lagun Ostra-
IROP 2021 - 2027. Na zastupitelstvu města dne  m  o .  Nevyloučili jsme, že se k platbám v dalším obdo-
10. 2. 2020 proběhne prezentace pana architekta bí vrátíme i s ohledem na nároky financování potřeb 
Davida Mateáska s koncepcí rozvoje našeho města města z našeho rozpočtu. Již mimo jiné zmíněné 
a konkrétních architektonických soutěží, na které zvýšené nároky na udržení dostupné zdravotní péče 
budou navazovat vyhotovení projektových doku- nás vedou k tomu, že se na občany obracíme s tím, 
mentací a konečné realizace. aby vnímali znovuzavedení platby těchto poplatků 

Velkým naším úkolem je stabilizace městské a jejich placení  jako projev solidarity s prioritními 
nemocnice, kde se zaměříme na vnitřní rezervy, ale potřebami všech Čáslavanů. Historicky byly tyto 
samozřejmě víme, že bez významného provozního platby součástí všech rodinných rozpočtů s výjim-
příspěvku v předpokládané výši 30 mil. Kč by ne- kou roku 2019 a věříme, že 550 Kč roční platby za 
mocnice nemohla poskytovat dostupnou zdravotní osobu nepředstavuje zásadní zásah do rodinných 
péči v rozsahu, na který jsou naši občané zvyklí.  financí.
Považujeme to za naši prioritu a zaměříme se nejen Na druhé straně budeme usilovat o získání po-
na finanční podporu ze strany města, neustoupíme platků za ukládání odpadů, které jsme u původců 
ani z úsilí být partnerem, nikoliv soupeřem Středo- odpadů, tedy těmi, kteří na skládku v Čáslavi odpa-
českého kraje. Jde nám o kvalitní péči, například   d y  n a vážejí, uplatnili u Středočeského kraje. Za roky 
i o zvýšení počtu porodů jako nezbytné podmínky 2016 - 2018 se jedná podle našich výpočtů o více jak 
pro uzavření smlouvy s VZP pro porodnici i po uply- 616 miliónů korun. V současné chvíli zahájil Středo-
nutí stávajícího smluvního období. Velmi nás těší, že český kraj správní řízení s řadou původců odpadu.  
naše porodnice získává stále větší kredit, což se pro- O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informo-
jevuje ve výrazném nárůstu porodů v roce 2019.   v a t. Na tom, jak rychle a v jakém množství tyto plat-
V roce 2018 se narodilo v naší porodnici 437 mimi- by posílí náš rozpočet,  bude záležet, jak budeme v 
nek, letos je velká pravděpodobnost překonání hra- dalším období koncipovat naše strategické směřo-
nice 500 porodů. I proto chceme investovat do úpra- vání, jak budeme město rozvíjet a jaké služby a za 
vy porodnického oddělení pro větší pohodlí mami- jaké prostředky budeme občanům nabízet. 
nek a jejich dětí, což je jedním z předpokladů dosa- Rok 2020 bude také rokem druhé etapy opravy 
žení hranice 600 porodů, což je úkol skutečně ne- tří mostů na obchvatu města.  Dohodli jsme se, že 
lehký. ke všem v úvahu připadajícím alternativám objízd-

Přejeme si, aby se lidé i dobře bavili a víme, že ných tras se vyjádří kromě investora a zhotovitele 
naše náměstí skýtá ohromný potenciál pro setkává- díla též všechny složky IZS a tlumočili jsme stanovis-
ní lidí nejen z našeho města, ale i širokého regionu. ko veřejnosti. Byla dohodnuta revize dříve zpraco-
Vyhlášené „Čáslavské slavnosti“  budou v roce 2020 vaného výběru řešení dopravy. Tuto revizi provede 
probíhat dva dny, na dvou podiích se budou střídat nezávislý Ústav soudního znalectví v dopravě, který 

                                                  JUDr. Vlastislav Málek
                                                  starosta města Čáslavi

INFORMACE VEDENÍ MĚSTARok 2020 bude rokem realizace významných akcí

Vážení spoluobčané, 
milí Čáslaváci,

dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil 
na sklonku roku 2019 

a popřál vám jménem svým 
i kolektivu všech spolupracovníků radnice 

hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2020. 
Chci vám zároveň poděkovat 

za vaši práci pro město, naše občany, ať již 
pracujete v organizacích zřizovaných městem, 

podnikáte, pracujete v úřadech, 
soukromých firmách, poskytujete služby 

či jen dění sledujete a vznášíte 
konstruktivní připomínky. 

Chci poděkovat vedoucí 
Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

paní Ladislavě Obořilové, 
která k 31.12.2019 po 43 letech práce 

na Městském úřadě v Čáslavi 
opouští svůj post vedoucí odboru.  

Generační obměna se dotýká 
i Odboru životního prostředí, 

který po 25 letech opouští paní Jana Skotnicová. 
Oběma dámám děkujeme za vše, 

co pro město ve svých funkcích vykonaly.

Máme za sebou první rok 
našeho volebního období 

a nechci se obracet do minulosti 
a obšírně se rozepisovat. 

Pokud bych mohl několika 
samotnými slovy vyjádřit vše, 
co bych přál vám, co vnímám 

jako osobní závazek 
a v čem vnímám, že se to vše prolíná, 
pak bych si dovolil napsat tato slova: 

Zdraví - Sounáležitost – Trpělivost 
– Pokora – Optimismus. 

A dodal bych slova, obvykle pronášená 
kolegyní radní na závěr různých jednání, 

která končíme plni rozporuplných 
pocitů – „ Ono to půjde.“  

Věřme, že určitě.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu 
úvodní části zasedání městského zastupitelstva,       
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i zastupite-
lů. Celý přepis jednání zastupitelstva, stejně jako je-
ho anonymizovaný zvukový záznam je k dispozici na 
úřední desce oficiálních webových stránek města 
(www.meucaslav.cz).   

Dotazy zastupitelů 

Dotazy občanů 

o rok 2005. Dále v souvislosti s nemocnicí také vzpo-
O slovo se přihlásil Mgr. Daniel Mikš, který se mněla na prezentaci ředitele Ing. Rudolfa Bubly       

dvěma body pozastavil nad článkem pana starosty z minulého zasedání zastupitelstva, který se snažil 
s názvem Stanovisko starosty města k aktuálnímu nadnést věcná fakta přibližující vývoj chodu nemoc-
dění v Čáslavi, který vyšel v Čáslavských novinách. nice. MUDr. Michaela Mandáková uvedla, že vedení 
Pan Mikš nejprve odcitoval část textu, která zněla: města společně s vedením nemocnice jsou při řeše-
„Troufnu si říci, že by stejní lidé klidně podepsali   n í  s i tu ace závislá na mnoha faktorech a jedním         
i petici, vyzývající zodpovědné orgány, aby nerostné z nich je například navýšení platů ve zdravotnictví, 
bohatství České republiky včetně lithia bylo zacho- na jehož schválení se podílela vláda ČSSD. Paní Man-

První dotaz občanů směřoval na zastupitele  v áno ve vlastnictví Českého státu a občané Ostrav- dáková podotkla, že to je ovšem problém i jiných 
Ing. Jiřího Havlíčka. Muže z řad veřejnosti zajímalo, ska by jistě podpořili petici, aby součástí privatizace nemocnic podobného typu.
co pana Havlíčka vedlo k údajnému předání peti- OKD nebyly byty, v nichž bydlí. Ale nebudu již dále Pan Urban uvedl, že je hrdý na to, že se za jejich 
ce, jejímž cílem je zamezit tomu, aby i v příštím odbíhat od tématu.“ Dále konstatoval, že petici po- vlády zvedaly platy lékařů, a že v případě čáslavské 
roce vedla objízdná trasa opět přes Čáslav, Senátu depsalo téměř 10 % občanů, a že na něho citovaná nemocnice je jeden z velkých problémů výpadek 
PČR, konkrétněji podvýboru pro energetiku a do- část textu působí jako znevažování názoru. Druhá příjmů z lékařských výkonů, tedy peněz od zdravot-
pravu. Ing. Jiří Havlíček odpověděl, že petice čle- část vystoupení Mgr. Mikše se týkala části textu pa- ních pojišťoven.   
nům Senátu ani senátního výboru poskytnuta neby- na starosty, který hovořil o oslavách 17. listopadu, Paní Mandáková pohovořila o intenzivní práci 
la. Dále uvedl, že o jednání v senátu bylo požádáno konkrétně věty: „Nebylo zvykem v našem městě na zvýšení výkonu nemocnice a uvedla, že dle po-
písemným dopisem, jehož přílohou byl pouze text připomínat si tento významný den, státní svátek sledních informací si nemocnice v listopadu vedla 
petice, nikoliv petice s petičními archy. organizovaným setkáním veřejnosti.“ Daniel Mikš   lé pe než v roce 2017 ve stejném období.      

s tvrzením souhlasil, ale doplnil ho o vyjádření, že    Starosta města přítomné ubezpečil, že vedení 
Se svým dotazem před zastupitele předstoupil u Památníku obětem v Mahenově ulici byly v sou- města je připraveno v rámci návrhu rozpočtu pod-

také občan, který poukazoval na špatný stav komu- vislosti s tímto svátkem každoročně pokládány věn- niknout kroky, které chod nemocnice udrží v tako-
nikací pro chodce v ulici Čeplova. K této problema- ce. vém stavu, aby nebyl její provoz jakkoliv omezen.
tice se jako první vyjádřil místostarosta města Mar- JUDr. Vlastislav Málek zareagoval takto: „V žád- K problematice nemocnice se vyjádřil také 
tin Horský: „Přiznávám, že ulici Čeplova pro rok ném případě neberu na lehkou váhu názory obča- MUDr. Martin Novák: „Hospodaření nemocnice se 
2020 rozpočtovanou nemáme, ale zítra se pojedu nů, kteří připojili svůj podpis k petici. Vždy jsem tvr- vyvíjí v sinusoidách. Někdy jsme na tom ekonomic-
na její stav podívat a poté se případně dle našich dil, že každý si nepřeje, aby město zatěžovala kami- ky dobře, někdy jsme na tom ekonomicky hůř. Samo-
finančních možností z přebytku roku 2019 podívá- onová doprava. Tuto skutečně může podepsat kaž- zřejmě náklady, a především v těch posledních le-
me na zařazení rekonstrukce v následujícím roce.” dý. Je otázka, jaké řešení se navrhuje, jaké řešení se tech na základě rozhodnutí navýšení platových tari-

K této problematice se vyjádřil také Ing. Jaromír přináší a to v té petici nebylo. Když se na dřívějším fů vedly k tomu, že nemocnice je v situaci, kdy velmi 
Strnad, který zmínil, že mnoho chodníků ve městě zasedání zastupitelstva Ing. Havlíček vyjádřil, že obtížně získává finanční prostředky na to, aby byl 
již opravovat nelze, protože tyto rekonstrukce musí tuto petici bude iniciovat, řekl, že ho nezajímá, kudy její provoz zaplacen. Prakticky většina nemocnic, 
probíhat v souladu jak s plynárenskými, tak vodo- bude doprava vedena, a že nebude navrhovat žád- které jsou na naší úrovni nebo i větší, je finančně 
hospodářskými společnostmi. Pan Strnad také při- né řešení, protože nám tím pouze podává pomoc- dotována svým zřizovatelem,” uvedl MUDr. Martin 
pomněl, že rekonstrukce v některých z ulic na nou ruku, abychom byli aktivní.” K druhému bodu Novák, který dále upozornil, že podle jeho názoru 
Čeplově byly dokončeny a nyní by podle plánu měly ohledně oslav 17. listopadu pan Málek řekl, že s při- není možné, aby město dlouhodobě dotovalo pro-
následovat další. pomínkou Mgr. Daniela Mikše nemá problém, a že  voz nemocnice 20 milióny korun, tak jak je to navr-

Místostarosta Martin Horský upřesnil, že pra- u pomníku v Mahenově ulici se scházíme asi tři roky    ženo v rozpočtu pro příští rok, proto je potřeba hle-
covníci plynárenské společnosti budou na Čeplově a vždy z iniciativy ekumenické veřejnosti. dat všechny cesty pro navýšení příjmu a snažit se 
průběžně pracovat až do roku 2021, proto se kon- uchopit náklady tak, aby nerostly a držely se v ro-
krétně v případě ulice Čeplova musí prověřit její S dotazem poté vystoupil Ing. Jaromír Strnad, zumných mezích.
stav a případně její rekonstrukci uspíšit. kterého zajímaly podrobnosti k odvolání jedné ze Starosta města poděkoval zastupitelům za sna-

Mgr. Filip Velímský doplnil, že vodohospodář- zaměstnankyň městského úřadu. Pan tajemník hu udržet chod nemocnice a zmínil se o dobrých 
ská společnost s opravami ulic na Čeplově také počí- uvedl, že dotyčná byla odvolána radou města Čásla- zprávách z čáslavské porodnice, kde se v loňském 
tá. vi bez udání důvodu v souladu se zákonem. roce narodilo méně než 440 dětí, což je v rámci poža-

Poté co Ing. Jaromír Strnad zpochybnil tvrzení, davků VZP málo. Město bylo vyzváno k tomu, aby v 
Jedna z otázek občanů se týkala vývoje domě- že bylo jednáno v souladu se zákonem, prezentoval tomto směru začalo jednat, protože v případě, že by 

ření poplatků za ukládání odpadů na místní sklád- pan tajemník Ing. Martin Ronovský v souvislosti s porodnice za rok nezaznamenala 500 nebo 600 po-
ce požadovaných po provozovateli skládky. minulými stížnostmi týkající se personální stránky rodů, hrozí jí neuzavření smlouvy na další období. 

Slova se ujal tajemník městského úřadu  m ěs ts ké h o  úř adu výsledek inspektorátu práce, kte- Podle posledních informací pana starosty se počet 
Ing. Martin Ronovský, který ke své odpovědi využil rý zněl: „Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.“ porodů přibližuje číslu 500 a je zde reálná možnost, 
promítanou prezentaci: „Vyzvali jsme krajský úřad že letos bude tato hranice překročena. JUDr. Vlasti-
na doměření poplatku původcům odpadu za roky MUDr. Michaela Mandáková dále otevřela slav Málek mimo jiné konstatoval, že pro příští rok 
2016 až 2018. V současné chvíli máme informace diskusi k čáslavské nemocnici, a to dotazem na pa- vedení města ve spolupráci s nemocnicí musí pro 
od Krajského úřadu Středočeského kraje, že je řízení na Ing. Jaromíra Strnada, který poukazoval na jeho budoucí maminky vytvořit ještě lepší podmínky      
s původci odpadu průběžně zahajováno. K článek v Čáslavských novinách. Dotaz zněl: „Myslíte a pokusit se tak přiblížit hranici 600 porodů, která je 
6.12.2019 bylo pro rok 2016 zahájeno řízení se  s i,  ž e  transformace nemocnice na s. r. o. neproběhla pro VZP stanovena jako zásadní.   
16 původci v objemu 9,9 mil. Kč, pro rok 2017 s 7 kvůli tlaku opozice a občanů nebo protože bychom 
původci v objemu 14,1 mil Kč a pro rok 2018 s 8 pů- museli vracet dotaci?” Na průběh výstavby bytových domů v areálu 
vodci v objemu 154,5 mil. Kč. Ke dni 6. 12. tedy kraj „Když jsem mluvil o tranasformaci nemocnice, Prokopa Holého se dotázal Ing. Drahomír Blažej. 
zahájil řízení s původci odpadu ve výši 178, 6 milió- tak jsem mluvil především o roku 2005, kdy jsme Podle slov místostarosty města výběrové řízení 
nu korun.” Pan Ronovský dále uvedl, že krajský úřad začali uvažovat o přechodu na právní formu s. r. o.   n a dodavatele prací vyhrála společnost Trigema 
vyměřuje v souladu s návrhy města Čáslav a částky a tehdy jsme zaznamenali jak odpor zaměstnanců Building a.s. a ačkoliv byla nalezena chyba v projek-
se ještě budou měnit. Město Čáslav dostává infor- nemocnice, tak odpor opozičních zastupitelů. Pro- tové dokumentaci, která si vyžádá opravu, bude 
mace s denním zpožděním. Podotkl také, že celý běhla spousta jednání a nic nebránilo tomu, aby se společnosti předáno staveniště v polovině ledna. 
proces je v chodu, což je dobrý signál i pro obyvatele přerod uskutečnil,” odpověděl Ing. Jaromír Strnad. Pokud vše půjde podle plánu, bude na únorovém 
města Čáslavi.   Paní Mandáková podotkla, že z vyjádření pana zastupitelstvu schvalován záměr prodeje bytů.          

Strnada pochopila, že se jednalo o rok 2017 a nikoliv 
                                                                                    

             JN             
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
schválila novelu zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, zveřejněnou ve Sbírce záko-
nů pod č. 278/2019 Sb., která nabyde účinnosti 
dnem 1. ledna 2020. Tato skutečnost se promítá do 
nutnosti úprav všech stávajících obecně závazných 
vyhlášek Města Čáslavi o místních poplatcích. Z to-
hoto důvodu Zastupitelstvo města Čáslavi schválilo 
na svém zasedání dne 9. prosince 2019 nové obec-
ně závazné vyhlášky města. Uvádíme změny, ke kte-
rým došlo v jednotlivých schválených vyhláškách.  

1) Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi        
č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

na dosažení věku 65 let držitele psa. 

V této vyhlášce došlo oproti roku 2019 k těmto 
změnám. Nově bude od poplatku za užívání veřej-
ného prostranství spočívajícím ve vyhrazení trvalé-
ho parkovacího místa osvobozen držitel průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, zatímco doposud byly osvobozeny 
pouze osoby zdravotně postižené.  

Odsouhlaseno zastupitelstvem města bylo také 
snížení sazby poplatku za umístění zahradních stol-
ků a podobných zařízení sloužících k poskytování 
hostinských služeb, restauračních služeb, podávání 
občerstvení apd. (tzv. „předzahrádky“) z dosavad-

Pro rok 2020 byl zastupitelstvem schválen po- ních 100 Kč / m² / měsíc na 50 Kč / m² / měsíc. 
platek ve výši 550 Kč, tedy ve stejné výši jako tomu 
bylo v roce 2018. Ke změně ve vyhlášce došlo pouze 
u splatnosti poplatku, která byla prodloužena do 
30. dubna 2020. 

Poplatek byl pro rok 2019 zrušen. Zastupitel-
stvo města chtělo dle názoru vládnoucí koalice obča-
nům poskytnout kompenzaci za napětí, kterému 
čelili v souvislosti s dlouhodobou nejistotou a oba-
vám z možného ukládání nebezpečného odpadu, 
mimo jiné i z lagun Ostramo, které by představovalo 
zvýšenou zátěž pro životní prostřední ve městě. Při 
projednávání odpadové vyhlášky v roce 2018 bylo 
sděleno, že o zrušení poplatku se rozhoduje pro rok 
2019.

Nově bude od poplatku ze psů osvobozen i drži-
tel psa, který je držitelem průkazu ZTP. Doposud byl 
od poplatku ze psů osvobozen pouze držitel psa, 
který byl držitelem průkazu ZTP/P.

Další změna se týká úlevy, tedy snížení sazby 
poplatku. V dřívějších letech mohl uplatnit úlevu 
od poplatku poživatel důchodu, který byl jeho jedi-
ným zdrojem příjmu bez ohledu na věk. S účinností 
nové vyhlášky od 1. ledna 2020 se snížená sazba 
poplatku ze psů již nebude vázat na pobírání důcho-
du a na okolnost, že tento důchod představuje jedi-
ný zdroj příjmů držitele psa, ale nově bude vázána 

3) Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi        
č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

2) Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi        
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

4) Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi        
č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.

V případě této vyhlášky dochází k největším 
změnám, protože novela zákona o místních poplat-
cích zavádí namísto stávajících místních poplatků za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapaci-
ty jediný poplatek, a to poplatek z pobytu. Předmě-
tem poplatku bude úplatný krátkodobý pobyt v ob-
ci, pokut délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po so-
bě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého posky-
tovatele pobytu. 

Poskytovatelem bude kdokoli, kdo poskytnul 
úplatný pobyt, tedy jak fyzická osoba, tak i právnic-
ká osoba. Kromě prostor k poskytování ubytování 
účelově určených (hotely, motely, penziony), bude 
poskytnutí pobytu nově zahrnovat i prostory k to-
mu primárně neurčené (soukromé apartmány, by-
ty, ateliéry). Sazba poplatku byla schválena ve výši 
12 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku. 

Podrobná znění všech vyhlášek budou k dispo-
zici na webu města v sekci míst-
ní poplatky

Bližší informace o možných úlevách a případ-
ných osvobozeních od jednotlivých poplatků po-
skytne odbor financí na telefonním čísle 327 300 
211.

www.meucaslav.cz 
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PŘEDPLATNÉ 
ČÁSLAVSKÝCH NOVIN

Vážení čtenáři, 
pro rok 2020 je opět možné zajistit si 

předplatné ČN 
i pro domácnosti mimo Čáslav. 

Cena za tuto službu je pouze ve výši poštovného 
a činí 146 Kč/rok. 

V případě zájmu o zasílání Čáslavských novin 
poštou kontaktujte, prosím, redakci 

na tel. čísle 327 300 228 
nebo prostřednictvím e-mailu: 

noviny@meucaslav.cz

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 23. 12. 
24. - 26. 12.
27. 12.
30. a 31. 12.

- od 8:00 do 14:00 hod.
 - zavřeno (vánoční svátky)

 - zavřeno z technických důvodů
 - standardní pracovní doba 

 

Na posledním zasedání městského zastupitelstva 
dne 9. 12., byla schválena Obecně závazná vyhláš-
ka města Čáslavi č. 6 /2019 o regulaci používání 
zábavní pyrotechniky.  

Vyhláška hovoří  o  zákazu používání  
pyrotechniky na celém území města Čáslavi              
s jistými výjimkami. Zákaz neplatí ve dnech          
31. prosince od 17.00 hod. do 1. ledna do 01.00 
hod. následujícího kalendářního roku a nevztahu-
je se na pyrotechnické výrobky kategorie F1, do níž 
patří zábavní pyrotechnika představující velmi ma-
lé nebezpečí, má zanedbatelnou úroveň hluku a je 
určena pro použití na omezených plochách, včetně 
zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř 
obytných budov. Jedná se např. o prskavky, dorto-
vé fontány, žertovné zápalky a podobně.

Vedení města se k tomuto kroku rozhodlo za 
účelem zamezení  neř ízeného používání  
pyrotechniky, které ohrožuje lidi, zvířata a životní 
prostředí. Jak zmínil místostarosta města Martin 
Horský: „Zákazy sami o sobě nic neřeší, pokud si 
všichni jako společnost neuvědomíme následky 
svého chování vůči svému okolí. Vyhláška je vý-
zvou, vzkazem k ohleduplnosti a uvědomění si 
sounáležitosti všech občanů našeho krásného 
města.”                   

Ti, kteří se každoročně těší na městem 
organizovaný novoroční ohňostroj, ovšem o záži-
tek nepřijdou. Ohňostroj je naplánován již tradičně 
na 1. ledna od 18:00 hod. na náměstí.                                              JN                          

1. 1. 2020
od 18 hodin

Žižkovo 
náměstí

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na slavnostní

OHŇOSTROJ
NOVOROČNÍ 

REGULACE POUŽÍVÁNÍ 
PYROTECHNIKY



V roce 2020 bude 
zajišťovat svoz tuhého komunálního 

odpadu a separovaného odpadu 
na území města Čáslav společnost 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

Poplatek 
byl pro rok 2020 stanoven na částku 550 Kč za osobu. 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odpad vynášejte na místo určené ke svozu 
večer den před svozem. V den svozu je 

pozdě. Sváží se od 6:00 hod.

Vymezené druhy a množství tříděných 
odpadů odkládejte na stanoviště sběrných 
nádob (před dům na chodník), vždy večer před 
dnem svozu podle harmonogramu. Odpad 
nesmí omezovat průchodnost a průjezdnost 
komunikací, dále nesmí znečišťovat veřejná 
prostranství a komunikace, způsobovat 
hygienické závady, ohrožovat zdraví a 
bezpečnost osob a dopravy.

    www.ave.cz
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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 Územního odboru Kutná Hora na 
tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail
 

činí 24 220

29 240

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.

irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

MUŽ PŘEHRABUJÍCÍ SE V KONTEJNERU CESTOVAL OPILÝ NA KOLE 
V neděli 8. prosince si obsluha kamerového systému městské police všimla 

muže, který se přehrabuje v kontejnerech na odpad v čáslavské ulici Pod Zahra-
dami. Strážníci se na základě podezření z krádeže odpadu a znečištění veřejné-
ho prostranství vydali na místo, kde se nacházel podezřelý. Muž hlídce oznámil, 
že hledá pouze skleněné nádoby, které by dále mohl využít pro svoji potřebu. 
Protože muž nic neodcizil a nezanechal po sobě v místě kontejnerového stání 
nepořádek, rozhodli se strážníci situaci řešit domluvou, i když jeho chování bylo 
vůči strážníkům velmi arogantní. 

Dotyčný usedl na zaparkované jízdní kolo a vydal se směrem od inkrimino-
vaného místa. Strážníci si však všimli, že jeho jízda je značně nejistá. Cyklista 
chvíli přejížděl od pravé strany vozovky až do jejího středu a zpět. Hlídka se za 
mužem vydala a zastavila ho v ulici Tyršova, kde ho požádala o podrobení se 
orientační dechové zkoušce. Zmiňovaný se zkouškou souhlasil se slovy, že prav-
děpodobně něco nadýchá, protože byl do tří hodin do rána na oslavě. První 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu skončila pozitivním výsledkem       
1,24 promile. Zkouška o deset minut později ukázala 1,31 promile. Vzhledem k 
naměřeným hodnotám byla na místo přivolána Policie České republiky Čáslav k 
dalšímu dořešení.    

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

NÁLEZ RUSKÉHO RUČNÍHO GRANÁTU – Záboří nad Labem
Šestatřicetiletý muž oznámil dne 30. listopadu 2019 krátce po poledni, že v 

obci Záboří nad Labem nalezl v lese granát. Přivolaní policisté na místě zjistili, 
že se skutečně jedná o munici. Nálezce uvedl, že je hledačem a granát nalezl 
detektorem kovu. Na místě přivolaný pyrotechnik z expozitury Milovice uvedl, 
že se jedná o ruský ruční granát s označení RG-F1, bez zápalky, jinak funkční. 
Nalezený granát byl zajištěn a téhož dne odvezen k likvidaci. Ke zranění osob 
ani majetku nedošlo.

Jak postupovat v případě nálezu munice? Je vhodné dodržet určitý po-
stup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré nábo-
je, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.

Jak se správně zachovat? Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a 
vzhledem odpovídá munici s předmětem nijak nemanipulovat. V blízkosti mís-
ta nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několi-
ka desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158. Policistům sdělte 
své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se na-
cházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho 
nepouštějte.

NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO - Na výživném dluží přes sto tisíc korun.
Čtyřicetiletý „tatínek“ zapomíná na svou nezletilou dceru z Čáslavska. Od 

prosince 2013 do listopadu 2019 úmyslně a řádně neplatí výživné, ačkoli mu 
bylo rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře určeno platit na dceru výživné 
ve výši 1.750,-Kč měsíčně.  Za uvedené období dluží na výživném nejméně 111 
000,-Kč. Policisté dne 2. prosince 2019 sdělili zapomětlivému „tatínkovi“ pode-
zření z přečinu zanedbání povinné výživy. Případ je veden ve Zkráceném pří-
pravném řízení. V případě odsouzení hrozí za takové jednání až roční trest odně-
tí svobody.

ZMATENÁ ŽENA NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

VE VOZE PŘESPÁVAL MUŽ SE ZÁKAZEM POBYTU NA ÚZEMÍ KUTNOHORSKA

 
Koncem listopadu byla přivolána hlídka městské policie do čekárny zdejší-

ho vlakového nádraží, kde se nacházela dezorientovaná třiaosmdesátiletá že-
na, která tvrdila, že právě přijela z Košic. Dotyčná hlídce sdělila, že v Košicích 
bydlí. Žena s sebou nesla dvě tašky s osobními věcmi. V občanském průkazu 
měla jako adresu trvalého bydliště uvedenou ulici v Čáslavi, ale na tuto adresu 
se nabyla schopná dostat. Dotyčná ani nevěděla, ve kterém městě se nachází. 
Strážníci ženu odvezli na adresu jejího trvalého bydliště, ale ani prostor svého 
domova nepoznávala. Městská policie o situaci informovala její dceru, které 
bylo doporučeno zajistit celodenní péči o svoji matku. 

 
Hlídka během své kontrolní činnosti spatřila podezřelé nákladní vozidlo 

odstavené u čerpací stanice Benz. V automobilu se nacházeli dva muži, kteří 
uvnitř vozu přespávali. Hlídka muže požádala o prokázání totožnosti. Po vyžá-
dání informací ze systému PČR o hledaných a pohřešovaných osobách, popř. 
odcizených motorových vozidel, bylo zjištěno, že jeden z mužů má zákaz poby-
tu na území kutnohorského okresu. Jednalo se tak o podezření z trestného činu 
maření výkonu soudního rozhodnutí. Policisté z obvodního oddělení požádali 
strážníky MěP o převezení dotyčného k nim na základnu. Vzhledem k tomu,     
že muž nekladl odpor, nebyly při převozu použity donucovací prostředky.        

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se na naší škole konala bese-
da o známém internetovém portálu a vyhledávači 
zvaném Seznam.cz, díky kterému jsme jedna ze čtyř 
zemí, kde Google nemá vlastní monopol na vyhledá-
vání. Historií nás provedl absolvent gymnázia a za-
městnanec společnosti 
Seznam.cz Ing. Radek 
Vrána. 

dý zaměstnanec zažít. Chtěli bych za celou školu po-
děkovat panu inženýrovi Radku Vránovi za vynikající 
přednášku, která mnohé z nás obohatila. Pro nás je 
to výborná zkušenost a pro některé i inspirace do 
budoucna.                            

Po průletu dějinami 
nás přednášející vtáhl 
do tajů své práce, cílené 
reklamy. Vysvětlil nám 
princip cílené reklamy, 
aukce firem a persona-
lizace reklam. Taktéž 
pro nás byla připravena 
soutěž v podobě kvízu o 
zajímavé ceny. Na od-
lehčení situace nás pro-
vedl budovou Seznamu 
a zmínil i zábavné oka-
mžiky, které může kaž-

Žáci 4. ročníku gymnázia

CÍLENÁ REKLAMA OD ABSOLVENTA ŠKOLY

Žáci ze Základní školy Náměstí vyrobili vánočního 
anděla, který nyní drží stráž nad kolemjdoucími na 
čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Do projektu „Anděl“ se postupně zapojily 
všechny třídy druhého stupně. Šesťáci zajistili figu-
rínu, sedmáci pomáhali se sádrováním, osmáci asis-
tovali při přípravě držáku a deváťáci vyrobili křídla. 
Instalaci sochy na rohu náměstí, který již tradičně 
slouží vánoční výzdobě z rukou žáků ZŠ Náměstí, 
provedla pod vedením Mgr. Jany Havránkové třída 
7. B. 

Věříme, že anděl přinese šťastné a klidné Váno-
ce. 
                                                                     ZŠ Náměstí

SÁDROVÝ ANDĚL STŘEŽÍ 
NÁMĚSTÍ

Nebude trvat dlouho a žáci pátých ročníků postoupí 
na druhý stupeň, kde pomalu začnou přemýšlet      
o budoucím studiu na střední a možná i na vysoké 
škole. Proto se zájmem přivítali možnost zúčastnit 
se Dne Univerzity obrany, pořádaného ve spoluprá-
ci se Střední průmyslovou školou Kutná Hora.  

vynalézavost, zručnost a logiku, do řešení zapojova-
li i fantazii, k úspěšnému dokončení úkolu však bylo 
leckdy potřeba i trochu štěstí. Koho přestaly hlavo-
lamy bavit, obdivoval výrobky studentů ovládané 
elektronikou. Při přesunech na jednotlivá stanoviš-
tě jsme měli možnost seznámit se s prostorami ško-

Po slavnostním zahájení a zhruba půlhodinové ly, prohlédli jsme si její vybavení, zmodernizované 
prezentaci Univerzity obrany se skupiny žáků v do- dílny i specializované laboratoře. V samém závěru 
provodu svých učitelů odebraly na jednotlivá stano- návštěvy si děti ještě naložily pořádnou porci virtu-
viště. Naši žáci se nejprve seznámili s výbavou proti- ální reality.
chemické ochrany a možnosti vyzkoušet si nasazení Ještě štěstí, že vlak měl 20 minut zpoždění. Jinak 
plynové masky neodolali kluci ani děvčata. Dále bychom ho snad ani nestihli.
jsme si společně se studenty Fakulty vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany zopakovali základní 
postupy kardiopulmonální resuscitace, dobrovolní-
ci si vyzkoušeli zevní masáž srdce a umělé dýchání. 
Velký zájem byl také o prohlídku rozmanitého ar-
mádního vybavení a to na žáky ještě čekala možnost 
vyzkoušet si letecký simulátor pro vojenské piloty.

Zatímco předchozí sektory přinesly dětem pře-
devším poučení, aktivity na posledním stanovišti 
jim poskytly také spoustu zábavy. Na místě plném 
nejrůznějších hlavolamů si páťáci procvičili svoji 

                   Mgr. Petra Reimannová, ZŠ Náměstí

ŽÁCI ZŠ NÁMĚSTÍ NA DNI UNIVERZITY OBRANY

Děti z mateřské školy na Čeplově, ze třídy Vlaštovek, nacvičily netradiční 
scénku s koledami s názvem OVEČKA A VLK. 

V adventním čase svým vystoupením potěšily nejen své blízké, ale                
i kamarády z ostatních středisek a také seniory z domova důchodců. Výkony 
malých herců podtrhly i nápadité kostýmy, které ochotně ušily maminky dětí.                     

       MŠ Jahodová

PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ Z MŠ JAHODOVÁ
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Tranzitní program  - přechod do další životní etapy
Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. podporuje 
lidi s mentálním postižením v seberealizaci                
a  aktivním zapojení do společnosti, zejména při 
pracovním uplatnění a bydlení v běžném prostředí. 
Organizace nabízí dvě registrované sociální služby - 
Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabili-
tace. Tranzitní program je jedna z možností Sociální 
rehabilitace. Usnadňuje dospívajícím lidem              
s mentálním či kombinovaným postižením přechod 
z jedné životní etapy do druhé – ze školy do zaměst-
nání. Cílem je co nejlépe začít své dospělácké 
období.  

bezplatnou podporu Tranzitní program „Ze školy do spokojený život. 
práce“  -  na celý školní rok, který zahrnuje tyto Samozřejmostí je přizpůsobení programu 
aktivity: osobním potřebám studentů a provázanost na 

  Job kluby jsou skupinová setkání, kde si Podporované zaměstnávání, v rámci kterého klient 
povídáme o tom, co všechno obnáší nástup do společně s pracovníkem hledá své zaměstnání. 
práce a studenti si vytvářejí vlastní představu  P ra co v iš tě  K u tn á  H ora také nabízí možnost podpory 
o svém vhodném pracovním uplatnění. pro novou aktivitu – letní brigády studentům. 

  Individuální práce se studenty, která se Pokud chcete tento způsob podpory využít indivi-
zaměřuje na nastavení podpory pro jednotlivé duálně nebo v rámci konkrétní školy, kontaktujte 
studenty dle jejich konkrétních potřeb. paní Renatu Rozovou – vedoucí služby a domluvte si 

 Exkurze u zaměstnavatelů pomáhají studen- osobní konzultaci.
tům utvářet konkrétní představu o pracovním 
prostředí a různých typech práce.  - pracoviště Kutná Hora, Vedoucí 

Ve své praxi se setkáváme s dotazy od studentů   Individuální pracovní praxe na běžných pracoviště – Mgr. Renata Rozová: 773 391 190, 
i jejich rodičů, co mohou po škole dělat, jak si pracovištích za podpory pracovního asistenta  Hornická 209, 284 01 Kutná 
plánovat budoucnost a své povolání. V rámci umožňují rozvíjet pracovní návyky a dovednosti. Hora,                     
Tranzitního programu zajišťujeme studentům Tranzitním program umožní studentovi vyzkou- E-mail: kutnahora@rytmus.org
Praktických škol co nejvíce informací a zkušeností   š et práci na otevřeném trhu práce, získat potřebné 
v oblastech důležitých pro život po absolvování pracovní i sociální dovednosti, zvýšit svou samo-
studia. statnost a upevnit si představu o svém zaměstnání 

Studentům se zdravotním postižením, jejich po ukončení školní docházky. To přispívá ke zdravé-
rodičům a praktickým školám nabízíme komplexní mu sebevědomí, které všichni potřebujeme pro 

-

-

 -

-

Obecně prospěšná společnost Rytmus Střední 
Čechy, o.p.s.

rozova@rytmus.org,
www.rytmusstrednicechy.cz,

TRANZITNÍ PROGRAM Přechod do další životní etapy

Členové se schází každou středu odpoledne ve 
svém klubu v ul. Přemysla Otakara II. čp. 86, Čáslav. 
Rok 2019 byl plný přednášek, kulturního vystoupe-
ní a setkání se zajímavými lidmi, kteří mezi nás přišli 
bez nároku na honorář.

                                                                     

Poděkování patří zejména dětem z Mateřské 
školy, ZUŠ, DDM, ZŠ Sadová a RC Kopretina Čáslav. 
Dále spolupracujeme s Městským muzeem             
a knihovnou Čáslav a Dusíkovým divadlem.

Zajímavé setkání bylo s kronikářem, velitelem 
městské policie, ředitelem městské nemocnice,  
starostou a místostarostou města Čáslav.

Velmi se líbila přednáška o prevenci zdraví 
MUDr. Miroslava Nulíčka, přednáška o historii       
Dr. Jany Vaněčkové nebo přírodopisná přednáška 
paní Hany Kátrové a Jarmily Sejčkové.  

Naši senioři navštěvují během roku divadlo, 
kino a výstavy v Čáslavi. Nejoblíbenější jsou 
jednodenní zájezdy po naší republice.

V případě zájmu být členem klubu je třeba 
vyplnit přihlášku, kterou Vám poskytneme každou 
středu od 13.00 hod. v klubu důchodců. 

Josef Gleitz

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ ČÁSLAV

Nadační fond na záchranu a rozvoj kulturního 
dědictví regionů Čáslavsko a Kutnohorsko pořádá 
od roku 2017 ples nazvaný Nahoře Dole v Kutné 
Hoře. Hosté plesu vždy vyberou určitou částku,   
kterou pak nadační fond předá institucím rozvíjejí-
cím kulturní život na Kutnohorsku a Čáslavsku. Na 
posledním plese hosté přispěli na podporu Základní 
umělecké školy Jana Ladislava Dusíka Čáslav.

 

Finanční dar v hodnotě 6 770 Kč pro rozvojové 
aktivity žáků z rukou předsedy nadačního fondu 
Vladimíra Finsterleho převzal zástupce ředitele ZUŠ 
Filip Jerie.

Další ples se bude konat 22. 2. 2020 opět            
v kutnohorském kulturním domě Lorec. Hosté se 
mohou těšit na Velký orchestr Václava Hybše nebo 
moderátora Aleše Hámu. Na dalších bodech 
programu pořadatelé usilovně pracují. 

                                                                               JN

PŘEDÁNÍ FINANČNÍHO DARU ZUŠ ČÁSLAV

zleva: PharmDr. Vladimír Finsterle, Bc. Filip Jerie 
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Vánoce - čas darování i přijímání, doba, kdy se více krve? 
než jindy zamýšlíme nad životem i jeho křehkostí. 
Toužíme po přítomnosti blízkých lidí, a to i těch, 
kteří nás již opustili. Častokrát si říkáme, že bychom 
udělali mnohé pro to, abychom svým příbuzným 
nebo známým pomohli. Mnohdy si přitom ani 
neuvědomíme, že skutečně svým darem, dokonce Mluvila jste o tom, že nemáte problém s poč-
darem části sebe sama, můžeme pomoci jinému tem dárců - kolik odběrů ročně tedy přibližně usku-
člověku v nouzi nebo mu dokonce zachránit život. tečníte? Říkala jste, že se tomuto oboru věnujete již té-
Stačí darovat krev... měř čtyřicet let. Jak se za tu dobu změnily podmínky 

pro odběry a zpracování krve? 

Jak velké množství krve je možné při jednom da-
rování odebrat? Liší se toto množství u jednotlivých 
lidí? 

Kdo může darovat krev?

Předpokládám, že máte s dárcovstvím krve a 
vlastně vším, co s tím souvisí, bohaté zkušenosti...

A poslední dotaz na závěr - motivace lidí k da-
rování krve bývá různá, často říkají, že krev potřebo-
vali v minulosti sami nebo někdo z rodiny a oni cítí 
určitý dluh nebo povinnost pomoci dalším, jako by-

Co se následně děje s odebranou krví? lo pomoženo jim samým. Mohu, v případě potřeby, 
darovat krev konkrétnímu člověku, například něko-
mu z rodičů? 

Jak získáváte nové dárce krve, je to velký 
problém?

Jaká je v současnosti trvanlivost takto upravené 
krve? 

Jak je ošetřeno, že pacient dostane jen zdravou 
krev? 

Největší odměnou lidí, kteří se rozhodnou daro-
vat svoji krev, je samozřejmě pocit, že udělali dobrý 
skutek, pomohli neznámému člověku... Jsou ale i 
nějaké další - řekněme faktické - výhody dárců 

ním dotazník, z něhož lze vyčíst případné rizikové 
Není jich mnoho, ale lidem, kteří sem chodí, o faktory a před každým dalším odběrem musí plat-

vlastní výhody nejde. Pravdou je, že dárce má v den nost odpovědí potvrdit. Dotazník zahrnuje napří-
odběru volno v práci, dostanou stravenku na oběd a klad i dotazy na předchozí pobyt ve státech, kde je 
následující tři měsíci úlevu na daních. Ale to oprav- riziko nákazy například západonilskou horečkou, 
du nejsou důvody, které lidi vedou k dárcovství. nemocí šílených krav a dalšími nebezpečnými cho-

robami. Po návratu z takových zemí je dárce po do-
bu jednoho měsíce z odběrů vyloučen.    

V minulosti se tento počet pohyboval i kolem 
O problematice dárcovství krve jsme se vydali pěti tisíc, nyní, jak jsem již říkala, není potřeba tolik 

pohovořit s člověkem, který je k tomu v našem měs- krve a tedy ani tolik odběrů. V současné době se te- Podmínky tehdy a nyní se snad ani porovnávat 
tě nejpovolanější - s primářkou transfúzního oddě- dy pohybujeme kolem tří tisíc odběrů za rok. V evi- nedají. Hlavní výhodu současného stavu již při sa-
lení čáslavské nemocnice, MUDr. Marií Drdovou. denci přitom máme mnohem víc dárců, ale ne motném odběru vidím v tom, že jsou nyní odběrové 

všichni chodí pravidelně. soupravy zcela uzavřeným systémem, což je oproti 
minulosti velký posun. Dříve se odebírala krev do 
skleněných nádob, které se musely složitě čistit a 
sterilizovat, bylo riziko kontaminace krve při odběru 

Pravidla pro odběr jsou jednotná, lze je nalézt a tak dále. Také proto jsme na odběrové sály chodili 
na internetu, a to i na stránce našeho transfúzního oblečení obdobně jako na operační sály včetně 
oddělení. Pokud jsou splněna všechna kritéria, jako roušky, galoší a tak podobně. To dnes odpadá, 
je minimální hmotnost dárce 50 kg a odpovídající protože jehla je přímo propojena s odběrovým 
hodnoty krvinek, tak potom odebíráme všem stej- vakem, takže nic takového nehrozí. 
ně - 450 ml krve bez rozdílu pohlaví nebo věku dár- Vyšetřování krve bylo tehdy také složitější, vše 
ce. Ženy přitom mohou znovu přijít nejdříve po čty- probíhalo ve zkumavkách, zatímco nyní na to máme 
řech měsících, muži po třech měsících. Někteří muži předpřipravené destičky, na které se krev kápne a 
tedy skutečně chodí i čtyřikrát do roka. hned známe výsledek. 

 Kromě toho se ale na druhou stranu velmi zvý-
Věk dárců se musí pohybovat v rozmezí od 18 šily nároky na kvalitu zpracování a uskladňování kr-

do 65 let. Jsem ráda, že chodí i mladí lidé ze střed- ve i plazmy. Jsme pod přísnou kontrolou Státního 
ních škol, v Čáslavi jsou v tomto směru aktivní zvláš- ústavu pro kontrolu léčiv a musíme splňovat přísné 
tě studenti střední zemědělské školy. Stejně tak si požadavky, a to samozřejmě včetně veškerých pří-
ale samozřejmě vážíme stálých dárců, s nimiž už strojů. 

To určitě, jsem vlastně služebně nejstarší lé- máme až přátelský vztah. Mohla bych vzpomenout 
kařkou v této nemocnici, v tomto roce je to již 42 let například dobrovolné hasiče z Úmonína, kteří již 
od mého nástupu. Na tansfúzní stanici jsem přešla tradičně jezdí darovat krev společně, stejně jako 
hned tři roky nato, takže se tomuto oboru věnuji již skauty nebo vojáky z chotusické základny.      
39 let a musím říci, že si aktu darování krve stále vel-
mi vážím. Osobně tvrdím, že kdo je dárce krve, je ta- Krev se musí nechat nejprve vychladnout, poté 
ké laskavý člověk. jde do centrifugy, kde dojde k oddělení červených 

krvinek (které klesnou ke dnu) od plazmy. Dále se Taková možnost není - a je k tomu velmi dobrý 
 jednotlivé složky oddělí a podle spotřeby se i tyto důvod. Mohlo by se stát, že rodina na jednoho ze 

Na kutnohorském okrese nikdy nebyl s počtem oddělené krvinky ještě upravují a vznikají tak zvané svých členů naléhá, aby daroval krev pro příbuzné-
dárců žádný zásadní problém. Stálí dárci se sem vra- deleukotizované erytrocyty bez bílých krvinek. Jde ho. Dotyčný ale může být například nemocný nebo 
cejí rádi a máme i nové zájemce. Kromě toho v sou- o odstranění určité složky, která by některým pa- drogově závislý, což rodina nemusí vědět, ani on si 
časné době již vzhledem ke způsobu zpracování a cientům mohla způsobit alergickou reakci.  nepřeje, aby to věděli, ale z procesu darování krve 
uchovávání odebrané krve není potřeba tak velký jej tato skutečnost vylučuje. A právě anonymita dár-
počet dárců. Krev má nyní daleko delší dobu použi- ce vyloučí možné podobné problémy. K tomu bych 
telnosti, než tomu bylo v minulosti, a kromě toho se Nyní jsme schopni uchovávat krev v použitel- ráda poznamenala ještě jednu drobnost. Ne každý 
díky pokroku v medicíně výrazně snížil počet výko- ném stavu 42 dní. V letech, kdy jsem sem nastupo- ví, že dárce se může i během odběru rozhodnout, že 
nů, při nichž je nutná krevní transfúze. Například při vala, to ale bylo jen 21 dní, což je právě ten důvod, nechce, aby jeho krev byla použita pro pacienta.     
výměně kyčelního kloubu byly v minulosti běžně proč dnes již nepotřebujeme oslovovat tak velké V takovém případě má možnost napsat tak zvané 
používány dvě až tři krevní konzervy, v současnosti množství dárců. Plazma se zamrazí a skladuje se při samovyřazení, které vhodí do schránky na našem 
už krev není při této operaci za běžné situace pot- -25°C a vydrží dokonce 3 roky. oddělení. Každopádně darovat krev, ať již komukoli-
řebná. Stejně tak při laparoskopických operacích. v, je skutek velmi záslužný a já děkuji každému, kdo 
Na druhou stranu jsou samozřejmě i transplantace, se k němu rozhodne.                     
při nichž se spotřebuje třeba i 40 krví v průběhu Při odběru se u dárců vylučují choroby přenos-                                                                                
operace. V našem okolí ale není spotřeba krve tak né na pacienta, jako je žloutenka typu B a C, AIDS a 
výrazná. Obdobné je to například i na Havlíčkobrod- syfilis. Vždy se kontroluje krevní obraz a krevní sku-
sku. Každopádně naše nemocnice je v tomto pohle- pina. Plazma se dokonce z důvodu tak zvaného in-
du zcela samostatná, dokonce díky ochotě našich kubačního okna nejprve uchovává po dobu šesti 
dárců můžeme „vypomáhat“ i velkým nemocnicím měsíců, poté musí dárce přijít znovu a dojde k další-
v Praze, kde se dělají velké a náročné operace, při mu vyšetření na uvedené choroby a až potom je 
nichž je spotřeba krve mnohonásobně vyšší. možné plazmu i z prvního odběru použít. Mohu říci, 

že jsme se tady v Čáslavi prozatím nesetkali s pozi-
tivním vyšetřením na HIV. Žloutenku i syfilis jsme již 
zachytili. 

Kromě toho dárci vyplňují před prvním darová-

Děkuji za rozhovor. 
zn

DAROVAT ČÁST SEBE SAMA
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Rozhoupaný zvon času plní vesmír hlasem, který se 
stále znovu a znovu rodí a znovu a znovu zaniká. 
Každý jeho úder, každý úsvit dalšího ročního cyklu, 
probouzí naději, každé doznívání pocit tísně. A lid-
ská psychika, možná přesněji - lidská duše - s těmi 
údery souzní. Za zimního slunovratu už miliony let 
zvedá s nadějí hlavu v očekávání dalšího jara a s ním 
i nové přízně pro život. Stejně tak, s příchodem pod-
zimu a zimy s obavou vnímá lhostejně se vsakující 
ticho a temno a čeká, zda se příslib kýženého zvěs-
tování opět ozve. Těm několika dnům, v nichž se 
srdce doznívajícího zvonu už  dotýká jeho stěny, aby 
ho opět rozeznělo, kdy slunce váháním slibuje za-
stavit pád do temnoty a křísne o obzor jiskrou víry 
ve svůj návrat, říkáme nyní Vánoce. Jsou to chvíle, v 
nichž se po tisíce let úzkost a strach, že zvon života 
znovu nezazní, měnil v radost a vděčnost za nové 
zrození naděje. Za nové vzkříšení času.

Vánoce... Svátky předvěké, prastaré.

Proč to všechno?

rovat či dokonce 
zadupat. Nebo zpo-
chybnit, zesměšnit. 
Někdy bývá důvo-
dem takového od-
mítání tíseň vlastní 
samoty, jejíž děsivý 
stín se právě o Vá-
noc ích  dos lova  
zhmotní, jindy ne-
v ě d o m á  s n a h a  
umlčet či udusit 
strach z citů, které 
doutnají v popelu 

slední době ledové, považováni za poměrně velmi starých životních proher, bolestí a ztrát a hrozí 
primitivní bytosti a většina současníků je má v mysli vzplanutím, a nebo jen obyčejná citová vyprahlost.
uložené v podobě, jakou vykreslil ve stejnojmenné Od kořenů Vánoc odvádí ohromnou část lidstva 
knize spisovatel Eduard Štorch. Nyní se rok za ro-i současná komerce, která není ničím jiným než 
kem, objev za objevem ukazuje, že to bylo zcela ji-snahou proměnit odvěkou člověčí touhu po radosti 
nak. Že tito, v čase nám tak vzdálení lidé, měli a štěstí na peníze. Oslnivá a hlučně vtíravá reklama, 
poměrně vyspělou kulturu, která kvetla neuvěřitel-Podivuhodná tradice, provázející lidstvo tisíce pouťová barevnost a vytváření iluze, že lidskou 
ných deset tisíc let, zhruba v období mezi třiceti až let. Zvláštní, možná až mystický kousek času, jehož blízkost a lásku si lze koupit, už několik desetiletí 
dvaceti tisíci lety před Kristem.poselství, navzdory všemu, co se kdy dělo a děje docela úspěšně zamlžuje, až zcela zakrývá prastaré 

Jak už bylo řečeno, tato civilizace, a není nijak kolem, se ve své podstatě neměnilo a nemění. A vazby s přírodou, časem a vesmírnými silami a mění 
odvážné takový název použít, se rozvíjela v době zůstává dodnes bytostně spjato s nepostižitelnými dávné magické symboly na jakési ozdůbky. Není 
zvané „ledová“. Ovšem dlužno upřesnit, že to bylo v a neuchopitelnými silami, které dávají životu mož- divu, že pak mnozí Vánoce odmítají právě proto, že 
jednom z teplejších výkyvů těchto chladných klima-nost a odvahu jít po cestě času a osudu dál. Do dal- se z nich stává pouhá třpytivá atrakce. Krom toho 
tických etap, tedy za počasí zřetelně příznivějšího, ších hodin, dnů a měsíců neznámé budoucnosti. odrazuje i každoroční štvanice za pořízením pohody 
než jaké si dnes, při vyslovení termínu „doba ledo-Neboť právě o Vánocích se všemu živému, tedy i li- a radosti v obchodech, která začasté vyústí v na-
vá“, představujeme.dem, dostává od božstev nejvyšších, od vesmíru, prostou vyčerpanost, takže v cíli svátečních dnů 

Tehdejší lidé, v podstatě nám zcela podobní, se času a slunce, darů nejvzácnějších. Říká se jim nadě- zůstává vánoční maratonec jen pohřben pod lavi-
docela pěkně oblékali, své oděvy zajímavě zdobili, je, víra, radost. nou únavy a předchozích stresů. Přitom obvykle ani 
ženy si upravovaly vlasy do slušivých účesů a Tyto chvíle se nesmazatelně vtiskly až do nej- netuší, že všechno po čem touží, má uvnitř sebe. Že 
některé nálezy dokonce ukázaly, že uměli budovat i hlubších základů všeho živého. Stalo se z nich dědic- Vánoce jsou na dosah a skoro zadarmo. Že ony pra-
stavby s obdélným půdorysem, tedy v podstatě tví uložené v citech a pocitech, v neslyšném vnitř- dávné kořeny odvěkého sepětí s vesmírným cyklem 
domy (naleziště Sungir v Rusku). To vše dává nejen ním hlase, v nezřetelném tušení jakéhosi předělu. stále v jeho nitru žijí, jenom se marně snaží prorazit, 
tušení, ale v podstatě jistotu, že takto vyspělá Není divu, že už v dobách propastně dávných vyvo- prorůst tvrdou krustu půdy, zdupané neustávajícím 
společenství musela mít i bohatý duchovní život.     lávaly v lidech mnohohlasou ozvěnu v podobě pest- lidským závodem za úspěchem, bohatstvím, mocí. 
A mnohé z nacházených fragmentů té doby, skry-rých a nesčíslných rituálů, obřadů, oslav. A paměť Slovo „víc“ jaksi splynulo se slovem „lepší“, štěstí      
tých závějemi času, to přímo potvrzují.lidské duše, které dnes poněkud nepřesně říkáme s penězi, sex s láskou, pohoda s majetkem.

Jedno takové svědectví, že již tehdy existovaly podvědomí, promlouvající k lidskému rozumu řečí Vánoce ale opravdu nejsou jen několikadenním 
kulty, související s nadějí v pokračování života, spo-dojmů, nejasných zdání a neodbytných snů a přání, hýřením a zábavou zaštítěných tradicí. Desetitisíce 
jené s návratem slunce, je například objevováno     je stále připomíná. Proto se právě o Vánocích zmoc- let byly jen a jenom příslibem daru nejcennějšího, 
v pozůstatcích pohřebních rituálů. Zemřelí byli ní naprosté většiny z nás těžko vysvětlitelné nutkání daru života. Světlem a hřejivým plamínkem v děsivě 
často ukládáni do hrobů tak, aby jejich tvář směřo-vložit do těch několika dnů mimořádnou atmos- dlouhých temnotách mrazivých nocí, ve kterých se 
vala k vycházejícímu slunci a užíval se také posyp féru. Aniž vlastně víme proč, toužíme je naplnit po- přízrak démona smrti přibližoval k příbytkům lidí. 
červeným okrovým barvivem. Obojí je nyní chápá-hodou, souladem v rodině, radostí svou i radostí Čas vánoční vléval do duší naději, že stín zániku brzy 
no jako vztah ke slunci, jehož ranní východ byl spo-blízkých. Snažíme se je obohatit dobrým jídlem, vý- zmizí a tedy i odhodlání jít časem dál. Byly to dny na-
jen s představou nového začátku a dalšího života. zdobou domácností, domů i celých lidských sídel. plňující se víry. Okamžik, v němž se bohové smilo-
Čili vírou ve vzkříšení. A červená barva byla symbo-Nakupujeme dárky, zdobíme stromečky i velké stro- vali nad člověkem i nad světem. A právě z této pod-
lem krve a červánků, tedy opět života a nového za-my na náměstích, chodíme se s dětmi dívat na bet- staty se rodila ona radost, vděčnost a potřeba vzá-
čátku. Krom toho domněnka, že by v tehdejších do-lémský výjev do kostelů a mnozí se vypraví i na půl- jemné lidské blízkosti.
bách dosti nepříznivého podnebí unikla lidem, by-noční mši, ač se bohoslužeb třeba celý rok ne- To vše se objevilo už v dobách tak dávných, že 
tostně spjatých s přírodou a jejími projevy, chvíle zúčastní. vzpomínku na ně uchovává jen záhadná paměť 
slunovratu, není příliš pravděpodobná. Posloucháme koledy a dokonce se shovívavým lidského podvědomí a skrytá paměť země. Obě       

 Samozřejmě že tehdejší „Vánoce“ byly zcela úsměvem provádíme i různé magické úkony, které k nám promlouvají jen řečí náznaků.
jiné, než jak jsou zapsány v historii nedávno ukonče-nejčastěji souvisí s věštbou budoucnosti. Věříme Paměť země dá občas nahlédnout do závrat-
ného tisíciletí, nicméně vjem důležitého předělu už jim? Že ne? A co třeba rozkrojení jablíčka? Neříkej- ných hlubin času otiskem stopy zmizelých dějů,         
musel být v mysli tvůrců kultury gravettienu živý.te, že se vašeho srdce nedotkne lehoučký, možná z něhož pak archeologové a historici skládají jako 

V následující klimatické etapě, tedy zhruba        jen stěží znatelný, přesto však patrný závan chladu, mozaiku nejen obraz někdejšího života, ale i lids-
v rozmezí 20 až 15 tisíc let před Kristem, dosáhlo když místo hvězdičky objevíte křížek. kých představ a mystérií. Kamínek za kamínkem ten 
ochlazení takové míry, že se Střední Evropa v pod-pohled zdokonalují a zpřesňují a začasté i zcela mě-
statě zcela vylidnila. Osídleny zůstaly především ob-Protože se to tak prostě dělá? Protože je to ní. A tak se zjišťuje, že už v časech před třiceti tisíci 
lasti položené více na jihu - například dnešní Fran-zvyk? Tradice? lety, tedy v období dnes označovaném vědou jako 
cie, Itálie, Balkánský poloostrov. Ale i tam se názna-To jsou ale odpovědi značně jalové, které vlas- gravettien (dle archeologického naleziště La Gra-
ky slunečního kultu objevují.tně vůbec neodpovídají. Možno říci - fráze. vette ve Francii), žili na území naší vlasti lidé, kteří se 

Zhruba před 17 tisíci lety začaly ledovce ustu-Vždyť Vánoce klíčí i v nitru těch, kteří je neslaví. od nás ani fyzicky, ani psychicky příliš nelišili. Ještě 
povat, nicméně zlepšující se klima přerušila další Kteří se to podivné nutkání své duše pokouší igno- nedávno byli tito „lovci mamutů“, žijící v (zatím) po-

ZVON DNŮ VÁNOČNÍCH
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studená etapa mezi 14 až 11 tisíci lety před Kristem, plodnosti. na Moravě Kvádové. Prošel tudy i kmen Lango-
zvaná dnes mladší dryas. Poté ale teploty vyskočily Stromky Keltové také zdobili, nicméně jistá bardů. Uvedené kmeny se však v ničivých válkách     
velmi rychle nahoru, Evropa se zalesnila; její střední odlišnost tu byla - krášlily se neuříznuté stromečky s Římskou říší oslabily natolik, že téměř zanikly a po 
část však byla stále obydlena velmi řídce a to až do venku v co nejbližším okolí příbytku. Důvod byl stej- náporu Hunů jejich zbytky odešly na jih. Pro poví-
5. tisíciletí před Kristem. Přesto jde o období pro lid- ný, jako u předchozí zelené výzdoby obydlí; a z téhož dání o Vánocích je ale nesporně zajímavé, že Ger-
stvo velmi důležité, neboť právě v časech, kdy se po důvodu se pod tyto stromky dávaly dobrým du- máni „vánoční“ stromek už přesunuli z přírody do 
většině našeho světadílu toulaly jen nepočetné lo- chům i dárky. Stromky bývaly obvykle zdobeny čer- obydlí. Jinak byl využíván stejně jako u Keltů - lákal 
vecké tlupy, se na předním východě začaly rozvíjet venými pentlemi a zvláštním rituálním pečivem, do domu dobré lesní duchy. Podobných souvislostí 
první civilizace nové éry lidstva. Mezi jejich mnohé připravovaným jen pro tuto příležitost. Vida v jaké a proměn, které prolnuly až do přítomnosti by bylo 
společné rysy pak patřil nejen rozvoj zemědělství, hlubině času lze najít naše vánoční stromeček s dár- možno najít řadu. Tak třeba - zimní slunovrat slavily 
ale i - uctívání slunce. ky! germánské kmeny pod názvem Yule. Předpokládá 

Silný sluneční kult a s ním spojené rituály, ode- A současné svíčky, žárovičky a jiná barevná a se, že jde původně o starší germánský výraz „hjól“ 
hrávající se za dnů zimního slunovratu (ale začasté i blikající světýlka? Inu, u žádného keltského svátku označující kolo. Což se snoubí s cyklickým vnímáním 
za jarní a podzimní rovnodennosti a slunovratu nesměl chybět oheň a tak výjimkou nebyl ani zimní času, odvozeným od stále se opakujícího běhu pří-
letního) byl typický snad pro všechny tehdejší civili- slunovrat. Na počest zrodu slunečního dítěte plály rodních období - jaro, léto, podzim, zima. Chápání 
zace. Nebyl národ, který by neměl svého slunečního velké ohně a v jednotlivých domech zase hořelo na času jako stále se otáčejícího kola bylo společné jak 
boha, mnohdy i celou skupinu takových božstev. vnitřním otevřeném ohništi magické poleno. Muse- Keltům, tak Germánům a po nich i Slovanům. A ger-
Skoro lze říci, že starověk byl uctíváním slunce té- lo být z vlastního sadu a před zapálením prošlo za- mánský výraz Yule žije dodnes v jednom vánočním, 
měř posedlý. Svého slunečního boha Utu měli Su- svěcovacím rituálem - pokapalo se medem, posy- kupodivu slovanském slově. Je to jolka, čili ruská vá-
merové, Egypťané měli boha Re, Asyřané boha Aš- palo moukou a ozdobilo jmelím, případně zeleným noční jedlička. Podobných nečekaných spojů ale 
šura, Peršané Mitru... Přesuneme-li se do Evropy, chvojím. Oheň, který z něho vzešel a rovněž symbo- skýtá historie víc než dost. K další zamíříme vzápětí 
pak Řekové měli Hélia, Keltové svátek návratu slun- lizoval slunce, pak nesměl zhasnout po dvanáct a týká se Slovanů.
ce, seveřané svátek Yule, Římané svátky „Natalis In- dnů. Po tuto dobu byl také dodržován odpočinek, Jejich první skupiny přišly do naší země někdy 
victus Solis“, čili Zrození nepřemoženého slunce, vnímaný jako očista těla a duše a příprava na kolem roku 530 po Kristu. Nalezly krajinu téměř 
Slované slavili Kračun, neboli svátek zrození boha všechno, co s teplou částí roku přijde. Čili jakási do- liduprázdnou, jen s řídce rozsetými osadami dřívěj-
slunce Dažboga... V četných oblastech bylo slunce volená. Neboli moderním jazykem - relaxace. Po- ších germánských obyvatel. Zbytky původního osíd-
bohem nejvyšším a nejeden panovník se pro posíle- kud si navíc uvědomíme, že Vánoce ještě v před- lení proto splynuly s novým lidem velmi snadno. To-
ní své moci dokonce vydával za jeho zástupce na ze- minulém století, v pojetí křesťanském, také trvaly též se stalo i se spoustou zvyků - některé z tradic 
mi. Součástí kultů bylo i nespočetné množství obřa- dvanáct dnů - od 25. prosince do 6. ledna, tedy ode germánských prolnuly do původních zvyků a ob-
dů, postupně prolínajících celou společností, které dne zrození Ježíše Krista do Tří králů, pak se souvis- řadů slovanských. S nimi samozřejmě i četné oby-
se pak stávaly zvykem, tradicí a nakonec poselstvím, lost s pradávnými dobami Keltů přímo nabízí. čeje keltské, které germánská populace kdysi pře-
předávaným z generace na generaci. Tak vznikala Jen pro zajímavost - i to keltské poleno překro- vzala obdobně. Mystické poselství pradávných časů 
paměť rodů, kmenů a později národů a přenášela a čilo v některých oblastech Evropy propast dvou ti- tak prosakovalo do dalších a dalších roků a staletí, 
uchovávala v plynoucí řece času úlomky dávných síciletí. Typickým je třeba pro Francouze, kteří mu mnohdy skrytě jako podzemní vody ve skalních 
rituálů až do současnosti. Dodnes se v mnohých ale časem dali podobu sladké vánoční rolády. puklinách.
zemích Evropy, včetně naší vlasti, udržují četné Rovněž purpura Keltům nechyběla. Měla ov- Rovněž Slované měli svá sluneční božstva - byl 
zvyky, neviditelně propojené se zimním slunovra- šem podobu různých vonných bylin, jimiž se obydlí to bůh slunce jménem Dažbog. Bohu nebeského 
tem v dobách předvěkých. Podívejme se třeba na vykuřovalo. světla a přemožiteli tmy pak říkali Svarog a bohu 
zimní svátky dávných Keltů. Je skoro k nevíře, že i Lze připomenout i zvyk vánoční vzpomínky na ohně Svarožic. Pro oslavy zimního slunovratu po-
my, podobně jako Keltové, krášlíme své domovy ze- rodiče a další nejbližší, kteří odešli na věčnost. I tady užívali slovo „Kračun“ časem téměř zaváté. Navzdo-
lenými větvičkami a jmelím, zdobíme stromky, vzá- je zřejmá souvislost s dávnou keltskou představou, ry obecnému zapomenutí se ale v některých oblas-
jemně se obdarováváme. I my, obdobně jako onen že od data dnešního svátku „Všech svatých“  te ch  a  j az yc íc h  te nto výraz přece jenom zachoval. 
tajuplný národ, který zřejmě přišel na území naší (1. listopad), tedy v ponurém podzimním čase, Původní smysl mu ale zůstal snad jen v okolí slo-
vlasti někdy v pátém století před Kristem, vnímáme zaniká hranice mezi světem mrtvých a živých a venského města Detvy. V několika dalších slovans-
živé plamínky svící jako nedílnou součást vánočních nastává vláda démonů a duchů lidí zemřelých, kých jazycích se jeho chápaní dosti zúžilo, i když 
dnů, zapalujeme purpuru či jiné vonné látky, odpo- bloudících krajinou. Období končící zimním spojení s Vánočními svátky přetrvalo. Například na 
číváme, zpestřujeme si svátky různým vánočním ča- slunovratem. Nu a o posledním dnu tohoto období, Podkarpatské Rusi tak říkají obřadnímu chlebu, pe-
rováním, o Štědrém dnu vzpomínáme na své blízké, tedy o zimním slunovratu, tu stále ještě byla čenému na Štědrý den, Bulhaři a Makedonci tak na-
kteří nás navždy opustili... možnost, že mrtví předkové své potomky navštíví. zývají poleno, kladené o Štědrém večeru na oheň. 

Ano, mnohé z uvedeného se nám posunulo do Není skutečně pozoruhodné, kolika pouty jsme Kupodivu se „Kračun“ jako označení Vánoc docho-
zcela jiných rovin a podoby. Většinu těchto úko- val ve dvou jazycích neslovanských. V Maďars-
nů dodržujeme jen pro jejich podíl na vytváření ku se tak stále slaví „Karácsony“ a v Rumunsku 
zvláštní vánoční atmosféry, aniž jsme si vědomi, „Craciun“. Nepřipomíná to tak trochu osud slov 
že provádíme totéž, co se v Evropě odehrávalo Yule a jolka, o nichž bylo psáno v předchozích 
před více jak dvěma tisíci lety. Možná bude pro- řádcích?
to zajímavé, podívat se na jejich původní keltský Slovanské slavnosti zimního slunovratu 
a magický obsah. nesly mnoho podobných rysů s náboženskými 

Tak třeba zmíněná výzdoba zelenými vět- představami Keltů i Germánů. I slovanský Daž-
vičkami souvisela s keltským náboženstvím, úz- bog v čase předvánočním umřel a znamením 
ce spjatým s přírodou a jejím uctíváním. Zeleň    jeho znovuzrození byla chvíle, v níž se sluníčko 
v domě měla lákat dobré přírodní duchy, kteří rozhodlo zastavit svůj pád a vrátit se na oblohu. 
pak chránili dům před zlými démony smrtící zi- Čas mezi smrtí a narozením Dažboga, tedy ob-
my. Užívalo se v podstatě totéž co dnes – jedle, dobí, kdy se dny už nekrátí, ale ani nepřibývají a 
smrk, borovice, jmelí, cesmína. Sluší se pozna- svět zůstává bez jeho mocné ochrany, byl pro 
menat, že jmelí bylo tehdy považováno za po- Slovany chvílemi hrůzy. Zemi ovládly temné síly 
svátnou a léčivou rostlinu, přinášející mír a štěstí. spojeni s národem, který žil na území naší vlasti - vlkodlaci, upíři, duše mrtvých... Byly to „Noci bě-
Svou čarovnou moc si udržovalo i ve středověku, před dvěma a půl tisíci lety? A těch vazeb by se sů“. Obranu před nimi našli Slované v ohni, který byl 
kdy jeho svazek, zavěšený u stropu, chránil před ne- nalezlo mnohem, mnohem víc. Nejen o Vánocích. v den slunovratu posvátný a zapaloval se při západu 
štěstím. Současný zvyk dovoleného polibku pod Těsně před přelomem letopočtu vystřídala v slunce pro celou osadu. Je to logické - vždyť noční 
jmelím, ale pochází od národů severu, kde byla tato budoucích Čechách keltské období etapa oheň odedávna plnil úlohu ochrany před nebezpeč-
zvláštní rostlina vnímána jako symbol lásky a germánská. Vládu nad zemí převzali Markomané, nými dravci a záhadnými úklady temnot. Krom toho 
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měl i roli magickou - udržet sílu slunce do příštího značně nepříznivého počasí, v jehož důsledku se růst populace a s ním i vznik ohromných městských 
dne. Proto se u něj bdělo, aby do rána neuhasl. daly do pohybu nespočetné masy lidí, hledajících aglomerací, které odstřihly jedince od, do té doby 

Jak už bylo řečeno, v „Nocích běsů“ bloudily obživu. Dnes se této dějinné etapě říká „stěhování pro něj přirozeného, prostředí. Výsledkem je sice 
krajinou, obdobně jako u Keltů, i duše zemřelých národů“. A křesťanství přinášelo do této ponuré at- možnost života na vysoké hmotné úrovni, současně 
předků. Proto bylo u Slovanů za slunovratu zvykem mosféry světlo naděje svou schopností poskytnout však i rychle narůstající počet nových problémů. 
prostírat při večerní hostině i pro ně, případně si na kýženou odpověď na všudypřítomný pocit marnosti Třeba dříve vzácných onemocnění, jimž se říká 
jejich počest připít. Duše zemřelých se ale zjevovaly a prázdnoty, na pesimismus a rezignaci. Dávalo tedy „civilizační“. Společnost se nasměrovala k výkonu, 
v rozličných podobách - vtělovaly se například do lidem cosi velmi podobného pocitům, které do nich víře v neomezenou moc peněz a k zářné představě 
domácích zvířat či do neznámých hostů, kteří zakle- v desítkách předchozích tisíciletí vlévalo slunce. osobního úspěchu, k sebeprosazení. Vyjádřit po-
pali na dveře obydlí. Proto se zvířatům přilepšovalo Krom toho také hovořilo o potřebě lidské pospo- chybnost o těchto „hodnotách“ je považováno za 
a každému příchozímu bylo podáno pohoštění.  li to s ti ,  o  lásce člověka k člověku, o všeobecné rov- výraz mdlé inteligence, případně za faleš či příklon k 
V určité podobě se tento obyčej udržel dodnes; u nosti všech před Bohem. Nabádalo k návratu k zák- nesprávné ideologii. Něco jako svatokrádež. Proto 
štědrovečerního stolu obvykle nechybí vzpomínka ladním lidským hodnotám, které tehdy tak bolestně se až na výjimky lidé účastní nekonečného marato-
na členy rodiny, kteří nás na věky opustili, mnohde chyběly. Tímto svým poselstvím vstupovalo i do nu za něčím, čemu se (nebo čemu je?) naučili říkat 
se prostírá i pro někoho, kdo může náhodně přijít a různorodých pohanských svátků a měnilo tak nejen „štěstí“. Jen občas si někdo všimne, že se z někdej-
neobvyklé krmení se často dává i zvířatům. obřady, ale i vnímání světa. ších služebníků, z peněz, výkonu a úspěchu, vyklu-

Zmiňované „Noci běsů“ měly podíl i na další tra- Pravěké svátky ale měly hluboké kořeny. Proto bali vládci s bičem, které umí zkrotit jen málokdo. 
dici, na koledě. Ta je ovšem v současnosti spíše spo- se četné zvyky pouze převedly na křesťanský zák- Ostatní jim věnují skoro všechen svůj čas, energii, 
jována se starověkým Římem. Je samozřejmě prav- lad. Výrazně se neměnil ani jejich čas. Týkalo se to i nadšení. A uvědomí si že je něco špatně až ve chvíli 
dou, že slovo „koleda“ pochází z latinského „kalen- svátků slunovratu, které první křesťané jako svátek nepřestávajícího psychického napětí, které záhy 
dae“, tedy ze starořímského označení prvního dne narození Ježíše Krista vůbec neslavili. Bible totiž začne plodit konflikty s okolím, trvající únavu přeta-
každého měsíce. Římští pohanští kněží počátek kaž- žádné takové konkrétní datum nezmiňuje. Připomí- vující se ve ztrátu zájmu o cokoli a nakonec v apatii, 
dého měsíce, tehdy spojeného s novoluním, ohla- nali si až Ježíšův křest, slavený první neděli po svát- vyčerpání, nespavost, úzkost. Z médií se pak dozví-
šovali, čili vyvolávali. A protože se latinsky „vyvolá- ku Zjevení Páně, nyní spíše známém jako svátek Tří dáme, že dvacet procent Čechů trpí syndromem vy-
vat“ řekne „calare“, nazývaly se tyto dny „kalen- králů. Datum dvacátého pátého prosince, nyní po- hoření, že roste agresivita, nesnášenlivost, nesmy-
dae“. Dle některých historických pramenů tito kněží važované za den Kristova narození, se objevilo až ve slné ničení.
zároveň obcházeli domy a u každého prováděli 4. století. Proto s vděčností vnímejme Vánoce jako chvíle, 
rituál podobný jakémusi požehnání - vlastně při- Další zvyky slunovratu se také měnily a postup- které připomínají, co naše duše skutečně potře-
nášeli přízeň bohů. Za to pak dostávali od lidí dary. ně dostávaly podobu vzpomínek na různé svaté buje. Žel - hovoří hlasem tichým a slovy bezeslov-
Postupně se tento obřad měnil, jeho součástí se na- mučedníky či významné šiřitele víry. Mnohé ale zůs- nými, jimž jsme se odnaučili rozumět. Ono chvění v 
příklad stával i zpěv a pokud bychom sledovali jeho taly skryty jen v lidových tradicích. Rovněž jejich pů- nitru, odpověď našeho srdce na úder vesmírného 
vývoj dál, došli bychom až k dnešním pojmům „ko- vodní smysl čas nenápadně stíral, až zmizel úplně. zvonu, vzkazujícího lidem, aby zůstali lidmi, aby ne-
leda“ a „koledování“. Kdo by třeba dnes hledal v záplavě nejrůznějších přehlédli dary nejvzácnější - vzájemnou pospo-

U Slovanů měla koleda kořeny odlišné - zapudit elektrických světýlek, zářících na ulicích i v domo- litost, blízkost blízkých, lásku, naději a víru v dar 
v „Nocích běsů“ zlé duchy a démony pomáhal nejen vech, někdejší keltské či slovanské ohně? Nebo  v s ku t k u  b ožský, v život, bývá oslyšeno. Navzdory to-
oheň, ale byl to úkol i pro mladé, statné a nebojácné v nazdobeném stromečku přivolávání dobrých du- mu, že naše závislost na citech zdánlivě nejobyčej-
muže. Proto se přestrojovali za strašidla, divá zvířa- chů přírody? nějších je stejná jako před desítkami tisíciletí. Stej-
ta a jiná hrozivá stvoření, aby démony polekali a Určitě by šlo v tomto srovnávání pokračovat a k ná, jako naše závislost na polích, lesích, dešti, slunci, 
odehnali od domů. Obcházeli osadu a přinášeli do již připomenutým proměnám koledování, vzpomí- čistém vzduchu, vodě... Na jevech a věcech, kterých 
usedlostí magickou ochranu a později prostřednict- nek na zemřelé, či kouzelné moci jmelí připojit další. si lidé v uplynulých dvou stoletích neprozíravě 
vím vysloveného přání dávali i naději na štěstí, Prostě poselství věků, vzrostlé kdysi z vesmírných přestali vážit.
úrodu, blahobyt a zdraví. Neříkáme o Vánocích ně- cyklů, žilo a žije v jiné podobě dál a to jak v lidských Proto se zastavte, pozorně naslouchejte, otev-
co podobného i nyní? Také zvěstovali narození boha duších, tak v paměti národů. Zůstává skryto v podi- řete volajícímu zvonu svou duši a jděte za ním. Na 
Dažboga. Za to vše dostávali dary - nejčastěji jídlo. vuhodném předivu myšlenek, slov, zvyků, pocitů, Zemi a na Nebi se právě děje něco velikého. Jsou 
Po nástupu křesťanství byl tento historicky hojně vjemů... V záhadném spojení generací, předávají- Vánoce a za obzorem se rodí další čas. I vám. Jak se 
doložený rituál nejprve potlačován, později převe- cích si jako štafetu souzvuk odvěké harmonie člo- to zpívá v té nádherné vánoční písni? Veselme se, 
den na zcela jiný základ. Možná je dobré připome- věka a přírody. radujme se... nám nám narodil se...
nout, že koledování nebylo do konce 19. století Je tomu asi tak 200 let, kdy se lidé začali svému 
spojeno jen s časem vánočním, ale s mnoha dalšími přirozenému prostření vzdalovat a odcizovat. Začali  
svátky - třeba 6. února to bylo „chození s Dorotou“, stavět mezi sebou a okolím zeď. Zejména ve měs-
poutavě popsané v Babičce Boženy Němcové. Kole- tech. Je na omylu ten, kdo si myslí, že se tak děje od 
dovalo se i na svatého Řehoře (12. března), na Ve- starověkých ci-
likonoce, na Letnice (50 dnů po Velikonocích) a pro vilizací, v nichž 
současníky možná dosti překvapivě i na Dušičky (2. se města bu-
listopadu) a také 11. listopadu na svatého Martina. dovala také.
V Čechách se koleda dlouho udržela na sv. Štěpána,  Skutečně 
dodnes pak na Tři krále a Velikonoce. V každém pří- velkých sídel-
padě to je další poselství věků pradávných. ních celků bylo 

Po časech pohanských přišla do Evropy, Severní až do počátku 
Afriky a na blízký východ víra křesťanská. V Čechách 1 9 .  s t o l e t í  
se s ní Slované setkali zhruba v 9. století. Vítězná vskutku málo a 
cesta nového náboženství měla hodně příčin; na je- ani jejich oby-
jím počátku se ale jednou z nejdůležitějších stalo vatelé neměli k 
hledání smyslu života. V tehdejší době, pozname- okolní krajině 
nané krví, utrpením, klimatickou nepohodou a hla- daleko. Teprve 
dem, dávalo učení Ježíše Krista naději zejména chu- rozvoj skuteč-
dým a utlačovaným, tedy naprosté většině lidí. ně účinné me-
Vzpomeňme, že to byly roky rozpadajícího se dicíny a nás-
římského impéria, v němž se nejen dramaticky pro- ledně průmys-
hlubovala krize hospodářská, ale sílil i úpadek mo- lu přinesl do té 
rální. Zároveň to byl i čas několik století trvajícího doby nevídaný 

Ano, narodil se Spasitel. Právě v noci nejdelší se 
slunce políbilo s nadějí. Svítá.

 Vladimír Hořejší
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Beseda se uskuteční na Nové scéně Dusíkova diva-
dla 22. ledna 2020 od 19 hodin. 

ko nezávislý překladatel, publicista a textař a od zvem Havel. Jeho kniha nabízí nejenom autorův 
roku 1988 jako pražský dopisovatel agentury Reu- pohled „zevnitř“, ale dokáže Havlovo působení vní-

Se studenty gymnázia se Michael Žantovský ters. mat s maximální možnou objektivitou a lidskou i 
setká v aule budovy školy od 14.30. Michael Žantovský spoluzakládal v listopadu odbornou erudicí. 

Setkání s Michaelem Žantovským, pamětníkem 1989 Občanské fórum. V lednu 1990 se stal mluv- V letech 1996–2002 se stal Michael Žantovský 
a významnou osobností našich soudobých dějin, čím a politickým koordinátorem kanceláře prezi- senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního 
jejíž rodinné kořeny vedou do Čáslavi, je ojedinělou denta Václava Havla. S Václavem Havlem jej pojilo Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V 
příležitostí k debatě o nedávné minulosti a součas- dlouholeté přátelství, oba muži spolu dlouhou do- letech 1997 a 2001–2 předsedal Občanské demo-
nosti naší společnosti. Michael Žantovský, vystudo- bu úzce spolupracovali. Je autorem rozsáhlého živo- kratické alianci. Jako velvyslanec České republiky 
vaný psycholog, pracoval v osmdesátých letech ja- topisu zesnulého prezidenta, který vyšel pod ná- působil ve Spojených státech amerických, v Izraeli a 

ve Spojeném království. Od roku 2015 je ředitelem 
Knihovny Václava Havla.

Michael Žantovský přijede do města, v kterém 
žila – a do historie města se zapsala nezastupitel-
ným způsobem – rodina jeho otce Jiřího Žantovské-
ho. Jiří Žantovský se narodil 9. dubna 1909 v Čáslavi. 
Byl synovcem sochaře Jaromíra Čermáka a vnukem 
numismatika a archeologa Klimenta Čermáka, je-
hož jméno nese ulice směřující od Penny k náměstí; 
dnes je běžně nazývána pěší zónou. Jiří Žantovský 
po absolvování čáslavského gymnázia a filosofické 
fakulty v Praze nastoupil v roce 1953 do Památníku 
národního písemnictví, kde pracoval celý život. Byl 
skvělým vypravěčem a znalcem moderní literatury, 
soustředěně se věnoval dílu Jiřího Mahena, jenž byl 
čáslavským rodákem také. Jiří Žantovský se do své-
ho rodného města rád vracel a podporoval v něm 
kulturní život. Se svojí ženou Hanou trávili volný čas 
v Počátkách v Železných horách. 

Besedu bude moderovat Kamila Ženatá, vstup-
né dobrovolné.

                                                         Kamila Ženatá 
  Foto: Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S Mgr. MICHAELEM ŽANTOVSKÝM,
významnou osobností současného světa, jejíž rodinné kořeny vedou do Čáslavi.

Již téměř třicet let jsou akce obnovené Včely sou-
částí kulturního života našeho města a v různých 
formách přibližují občanům historii našeho regio-
nu. I v minulém roce jsme zorganizovali osm před-
nášek. A na co se mohou naši příznivci těšit v nadchá-

zejícím roce?

ku a v závěru roku jsme se opět sešli na adventním me navštívit také starobylé kostelíky v Plaňanech a 
koncertu v kostelíku svatého Bonifáce v Lochách. Vrbčanech. První pololetí uzavře 23. června před-
Veškerá tato činnost by nebyla možná bez podpory náška Zdeňka Petráně o Horním zákoníku Václava II. 
Města Čáslav, kterému patří náš velký dík. a mincovní reformě.

Bližší informace najdete na našich webových 
Sérii jsme v lednu zahájili poněkud netradičně  Z přednášejících například na Davida stránkách www.vcelacaslavska.eu nebo FB.

vystoupením politoložky Vladimíry Dvořákové na- Tumu, který nám 21. ledna představí dosud málo 
zvaným Demokracie, aneb kam směřuje naše spo- známou sféru památkové péče, a to zámecké obory, 
lečnost? Většina ostatních přednášek byla věnova- na Zdeňka Vojtíška a jeho vystoupení o působení 
ná regionálním dějinám a osobnostem. S největším sekt v ČR 4. února ne-
zájmem se již tradičně setkala březnová přednáška bo na Petera Pavúka, 
Petra Čorneje o první pražské defenestraci. K uctění jehož přednáška o no-
památky významného čáslavského rodáka, generá- vých archeologických 
la Františka Moravce, se 15. března konalo odborné výzkumech v západ-
kolokvium, na jehož uspořádání se Včela spolupodí- ním Turecku zazní 18. 
lela. V závěru roku bylo k vydání připraveno čtvrté února ve slovenštině. 
číslo sborníku Zprávy Včely Čáslavské, které doku- 24. března přijede pro-
mentuje toto setkání i další doprovodné akce, na- fesor Čornej, který 
příklad udělení čestného občanství in memoriam, nám připomene 600. 
návštěvu paní Anity Moravec Gard, putovní výstavu výročí založení Tábora. 
Život generála Františka Moravce instalovanou k 21. dubna se Včela 
této příležitosti v galerii městského muzea. Květno- připojí k Jom ha-šoa 
vý výlet jsme naplánovali na hrad Chlum, kde jsme přednáškou věnova-
ve spolupráci s obcí umístili panel informující o his- nou čáslavským ži-
torii kdysi tak významného šlechtického sídla. Také dům. Na výlet zamíří-
jsme nechali vytisknout propagační letáky. Na pod- me 19. května na Ko-
zim jsme ve spolupráci s ostatními organizacemi línsko. Vedle kolínské-
uspořádali již tradiční oslavy Mezinárodního dne ho chrámu svatého 
archeologie nazvané Archeologické hrátky na Hrád- Bartoloměje plánuje-

Drahomíra Nováková, Muzejní a vlastivědný 
spolek „Včela Čáslavská“

                             Foto: archiv „Včela Čáslavská“

DALŠÍ ROK S VČELOU ČÁSLAVSKOU

Starosta Včely Čáslavské 
Petr Charvát letos oslavil 
70. narozeniny.
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Festival Formanova Čáslav zahájí unikátní divadelní produkce Petra a Matěje 
Formanových, které naše touha přihlásit se otevřeně k odkazu jejich otce 
velice potěšila a vyjádřili jí svou podporu. Lístky na představení lze zakoupit 
prostřednictvím webových stránek města  nebo 
www.divadlocaslav.cz

DEADTOWN 
Forman Brothers’ Wild West Show
„Ten, kdo vypráví příběhy, vládne světu.“ (přísloví kmene Hopi)

V připravovaném představení Deadtown 

www.meucaslav.cz

Inscenace Deadtown, kterou bratři Formanové přivezou do Čáslavi, je 
úchvatná podívaná - něco mezi divadlem, cirkusem, němým filmem a bůhví-
čím ještě. Zážitek pro oko, ucho, hlavu i srdce. Nevejde se do žádného divadla, 
potřebuje vlastní „boudu“, aby mohla žít mezi lidmi, pro které je určena. Na 
čáslavském náměstí v prvních červnových dnech vyroste divadlo                     
pro 300 diváků. Možnost zhlédnout Deadtown s jeho kovbojskou, 
kouzelnickou, akrobatickou, filmovou či hudební show však dostane pětkrát 
více lidí, neboť ansámbl divadla bratří Formanů zahraje v Čáslavi celkem pět 
představení a to ve dnech od 2. 6. do 7. 6. 2020

Začíná dvacáté století a v magické Praze žije své sny kouzelník a iluzionista, 
majitel laciného kabaretu. Je posedlý technickými zázraky své doby: filmem, 
fotografií i chraplavým zvukem fonografu. Nejraději se však ve svých 
představách prohání po arizonských pláních, popíjí v saloonu s ošlehanými 
pistolníky a v náručí svírá nespoutané krásky. Alespoň takový obraz o Divokém 
západě v něm, naivním Evropanovi, zanechaly němé kovbojky a zažloutlé 
fotografie vyprávějící o daleké zemi. A protože jeho život je neustálým 
balancováním mezi iluzí a skutečností, není pro něho těžké vydat se na cestu 
do vysněného světa.

se soubor opět snaží posunout  
ve své tvorbě o kus dál, hledat a bavit se novými možnostmi. Ke své tradiční 
”rukodělné” práci, reprezentované silnou výtvarnou stránkou či loutkami, 
navazujícími na dlouhou tradici, se tentokrát přidá i výrazná filmová složka, 
jejíž podstatnou součástí je animace. Ta byla vždy silnou stránkou české 
kinematografie a tvůrci se k této tradici hlásí.

Projektů, které spojují film a divadlo je v dnešní době více, v případě 
Deadtownu však filmový obraz není jen pozadím nebo ilustrací, ale živým 
prostředím, vytvářejícím ve spojení s hercem vlastní magickou realitu, 
podobnou světu filmů Karla Zemana.

Tak jako u jiných projektů Divadla bratří Formanů je i tentokrát snahou 
tvůrců překročit zaběhané hranice a najít nový svět (vždyť putování do Nové-
ho světa je i podtitulem názvu představení, byť jde to putování nostalgické, do 
časů, kdy film měl ještě barvu sépie). Přitom ale nezapomenout na diváka, na a dalšími členy divadla strávit v baru, předtím vyhrazeném jen smyšleným 
emoce, sdělení a silný zážitek. Protože ani tentokrát návštěvník nevstoupí jen postavám divadelního kusu, zbytek večera. A tímto okamžikem sdílené 
do divadla, ale ocitne se v originálním, pouze pro toto představení vytvoře- pospolitosti naplnit i hlavní smysl celého projektu.                    
ném světě. A až představení skončí, může vejít i na scénu a spolu s herci                     TZ

LÍSTKY NA UNIKÁTNÍ PŘEDSTAVENÍ DEADTOWN JSOU JIŽ V PRODEJI
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Ideální jako vánoční dárek na poslední chvíli!

Hřejivý pocit se po těle rozlil organizátorům, když se 
již pátým rokem spolupracovníci, přátelé a klienti 
společnosti DataLife Čáslav sešli na charitativní akci 
na hematologickém oddělení v čáslavské nemocni-
ci. Již tradiční akce se zúčastnilo 29 dárců z řad kole-
gů, klientů čáslavské pobočky a letos poprvé i sta-
tečných hasičů obce Žleby. Podívat se letos přišla i 
čáslavská sportovní ikona Jarmila Kratochvílová.

          

sféra by nepanovala ani bez našich sponzorů Koz-
lovny Bílá růže a cukrárny Bonet manželů Nešporo-
vých, Řeznictví Uzenářství Jaromír Horký Vrdy-Dolní 
Bučice, spol. LR Health & Beauty – parfémy Věra 
Horová, partnerům letošního ročníku pojišťovně 
Uniqa a pojišťovně Direct.

Zvláštní poděkování a velké uznání patří i dob-
rovolným hasičům obce Žleby, kteří příštím rokem 

Bylo úžasné, že, i přes viditelné napětí v někte- oslavují 140 let od založení jejich sboru, že se vrhli 
rých tvářích, zejména nových dárců, byla nálada v do boje s nedostatkem této tekutiny a i přes velké 
předsálí stále usměvavá, plná vtípků a předvánoční vypětí některých z nich, vše zvládli s úsměvem.
vůně z již nazdobeného stromečku vůbec nepřipo- „Jsem velice pyšný na svoje spolupracovníky, na 
mínala hrdinství, které se za dveřmi odehrávalo. Pro své klienty, i na dobrovolné hasiče obce Žleby, že 
některé to opravdu hrdinství bylo, jelikož i přes vel- dokáží darovat to nejcennější, co vůbec darovat lze! 
mi silný odpor k jehlám všeho druhu, se odhodlali to Je to obrovský čin, který možná v dnešní době není 
prostě zkusit! Pro některé to mohla být velká výzva, až tak medializován, jak by se slušelo, ale ti, kteří již 
pro jiné velká oběť, kterou podstoupili pro vyšší cíle. někdy tuto nejcennější tekutinu potřebovali ke své-
Je třeba, jako každý rok, poděkovat kolektivu čáslav- mu přežití, ví, proč je důležité se o dobrovolných 
ské hematologické stanice za jejich přístup k lidem a dárcích nahlas a veřejně zmínit.” 
profesionálně odvedenou práci. Pohodová atmo-   Ing. František Hora, vedoucí kanceláře 

ŽLEBŠTÍ HASIČI A KLIENTI DATALIFE ČÁSLAV DAROVALI SPOLEČNĚ KREV  



Od 1. října v Čáslavi působí nový farář, který nás po-
zval na svoji faru, kde jsme si povídali nejen o víře a 
lásce k Bohu, ale také o lásce k filmu a rockové muzi-
ce. Podrobněji v otevřeném rozhovoru s P. Mgr. 
Zdeňkem Skalickým.   

Pane Faráři, odkud jste přišel do Čáslavi?

Co považujete za nejdůležitější v kněžském po-
volání?

Jak se Vám líbí v Čáslavi v porovnání s Radotí-
nem?

Věřící lidé mohou někdy v těžkých chvílích o Bo-
hu pochybovat. Stává se to někdy i Vám?

Můžeme tedy říci, že filmová tvorba bylo jed-
ním z povolání, které konkurovalo myšlence stát se 
knězem? 

S Vánocemi jsou spojeny půlnoční mše, které si 
každoročně nenechá ujít velké množství lidí. Řekl 
bych, že kostel navštíví také spousta lidí, kteří jsou 
ateisty a kostel navštěvují pouze o půlnoční. Čím to 
podle Vás je?

Co byste nejen našim čtenářům popřál k Váno-
cům a do nového roku?

Jak vypadá Váš volný čas? 

Jak a kdy jste došel k víře v Boha? Pocházíte z 
věřící rodiny?

                                                                     

Jak se představitelé církve dívají na to, že rád 
chodíte na rockové koncerty? 

pec. V dětství jsem byl v kostele možná dvakrát, ale 
vizuálně to na mě ohromně zapůsobilo. Postupem 
času ve mně všechny tyhle vjemy uzrávaly, ve vyš-
ším věku jsem si začal shánět literaturu, zajímal 

 jsem se o náboženství více do hloubky, v dospělosti 
jsem se nechal pokřtít a nakonec po zmiňovaných 

Před nástupem do Čáslavi jsem působil v Praze setkáních s tajným biskupem jsem se rozhodl stu-
Radotíně, což je taková periferie Prahy, takže jsem dovat teologii. 
měl výhodu v tom, že jsem mohl sloužit vesnické 
farnosti a zároveň velkoměstské farnosti. Setkával 
jsem se tam tedy s lidmi řekněme prostými a lidmi Nejdůležitější je to, co říká Kristus v evangeliu. 
na vyšším společenském stupni. Říká: ,Budete mi svědky.’ Svědčíme tedy o tom, že 

Pán Bůh je a svědčíme o tom, že Kristus zemřel za 
naše hříchy a vstal z mrtvých. Zmíněná pasáž z evan-

Možná překvapím, ale v porovnání s Prahou je gelia také znamená, že nikoho nemáme přesvědčo-
zde všechno větší. Samozřejmě Čáslav jako taková vat, lámat, neustále se obhajovat. Myslím, že právě 
je menší, ale co se týká církevních staveb, tedy fary a toto určuje moje další činnosti. Svědčím jednak tím, 
kostela, tak ty jsou několikanásobně větší. Jak jsem že sloužím bohoslužby, ale také tím, že chci, aby byl 
se dozvěděl, tak čáslavský kostel je tvořen ze tří kos- kostel v pořádku, aby také fara fungovala jako místo 
telů. Může se pochlubit impozantní věží. Co je v svědectví o dobrém Pánu Bohu, aby zde lidé nachá-
Čáslavi také originálního a mě oslovujícího je stáří zeli jakýsi azyl. Snažím se také, aby církev lidem ne-
budov. Stavba nejstarší části kostela údajně sahá až připomínala jakousi mravní policii, která pouze sle-
do 11. století a to opravdu není typické. duje, co se dělá špatně. Církev má být přístřeší duše. 

V Čáslavi jsem nikdy před tím nebyl, ale při pro- Prostor porozumění a vzájemného sdílení, i Kristus 
cházce jsem narazil na další pozoruhodné architek- dává příklad v tom, že mluví s lidmi, setkává se s ni-
tonické stavby, takže v tomto ohledu je Čáslav krás- mi, přijímá návštěvy a na návštěvy chodí. 
né město. Ideální farnost si představuji tak, že dokáže spo-

A abych nezapomněl, velmi oceňuji, že zde má- jovat lidi, takže bych v Čáslavi a okolí rád působil ja-
na rockové koncerty, ale ačkoliv se tím netajím, ni-te kino Miloše Formana, protože film a filmová tvor- ko takový element, který dává lidi dohromady a pro-
kdo mi to do teď nerozmluvil ani nezakázal. Rocko-ba byl můj zamýšlený obor. Když mi bylo řečeno, že bouzí v nich to lepší.  
vou hudbu sleduji asi od svých třinácti let. LP “Hrrr se zde narodil Miloš Forman, řekl jsem si: ,Tohle je 
na ně” od Jiřího Schelingera bylo zásadní.dobré znamení.'

Církev je v tomto směru docela tolerantní. Také Karel Čapek řekl, že kdo ztratil víru, nikdy ji ne-
si nechávám narůst dlouhé vlasy a nikdy jsem od měl. Víra jako taková se nedá ztratit. Ano, plamínek 
nikoho nezaznamenal zmínku o tom, že je to pro-víry se může zmenšit, ale nikdy úplně nezmizí. Po-
blém. Věřím, že v jiných profesích, by to asi problém Přestože jsem jako student gymnázia měl chvil- chybnosti samozřejmě mohou přijít. Součástí života 
byl. kovou ambici stát se hercem, věnovat jsem se chtěl jsou různé těžkosti, které člověka tak tíží a vnitřně 

filmové vědě, a to již v období, kdy jsem studoval rozloží, že si může říkat: ,Kde ten Pán Bůh je? Kde je 
teologii. Chtěl jsem zvládnout film teoreticky, pro- ta jeho pomoc?' 
tože jsem měl v úmyslu věnovat se v rámci postgra- Víte, zkušenost s pocitem nepřítomnosti Boha 
duálního studia postavě Krista ve filmech a jejich mnoho lidí zažívalo například během velkých tragé-
teologickou reflexí. dií dvacátého století, tedy v období nacismu a komu-

Možná jsou to lidé, kteří si chtějí doplnit kon-O svém povolání jsem se rozhodoval v době ko- nismu. Konkrétněji třeba v prostředí koncentrač-
zumní styl Vánoc něčím autenticky vánočním. Prav-munismu a patřil jsem také ke studentům revoluce ních táborů se kladla otázka na přítomnost Boha. 
děpodobně mají pocit, že kromě bohaté večeře a v roce 1989.  Někdy v období před revolucí jsem Jeden židovský myslitel odpověděl: ,Pán Bůh zde byl 
dárků k těmto svátkům patří i něco více. Myslím si, dospěl k názoru, že budu prospěšnější skutečně přítomný se svým přikázáním nezabiješ, akorát není 
že takoví lidé v sobě alespoň malinký plamínek víry jako kněz. respektován.'
mají, byť ho přes celý rok nevnímají. Jedním z vedlejších motivů, proč jsem se stal Jinak osobně bych neřekl, že někdy prožívám 

knězem, byl také fakt, že jsem chtěl udělat něco pro- krizi víry, protože vím, že i když se všechno zhroutí, 
to, aby tady komunismus nebyl. Neměl jsem žádné pořád ve mně ten plamínek víry bude.   

Rád bych lidem popřál to největší, co mohu po-vazby na underground a nevěděl jsem, jak se mezi 
přát, a to je objevení Krista. Kristus přišel na svět, takovou komunitu dostat, i když jsem sledoval Svo- Knězem jsem 24 hodin denně. Rád chodím do 
aby vydal svědectví pravdě o člověku jako takovém. bodnou Evropu a Hlas Ameriky. Setkal jsem se ale s kina nebo na koncerty, ale i tam jsem knězem. Vždy 
Proto se nám asi tak líbí betlém, kde je maminka, jedním tajným biskupem a naše hovory vyústily v když se dívám na nějaký film nebo poslouchám tře-
tatínek, děťátko, hodní sousedé, harmonická příro-to, že jsem podal přihlášku na teologii. ba rockovou muziku, tak se vlastně vzdělávám. Na 
da. Odpovídá také na otázku, kdo je Bůh a tohle po-koncertech se snažím s muzikanty vést dialog 
znání je ten největší poklad a dar, jaký se lidem mů-ohledně toho, co mi hudbou sdělují a zároveň se 
že dostat.Moje cesta k náboženské víře je poněkud zvlášt- snažím oddělit co je z ducha božího a co už ne. Zají-

ní. Já jsem o Pánu Bohu nikdy nepochyboval, i když má mě také, co konkrétní hudba skutečně vypovídá 
jsem byl vychováván ateistickou školou. Vnímal o mentálním stavu a životě jednotlivých muzikantů 

 jsem, že moji rodiče k víře neměli žádný vztah, a o současné době. Poté se případně zabývám tím, 
 nicméně maminka do kostela v dětství chodila a jak je oslovit. Takže i když nejsem zrovna v kostele 

občas se o tom přede mnou jen tak mezi řečí zmínila nebo se nepřipravuji na křest nebo svatbu, tak i bě-
    a dokonce si vybavuji, že občas utrousila něco v tom hem těchto činností pracuji. 
      smyslu, že Pán Bůh existuje, ale to nebyla žádná sys-

tematická výuka. Pozoruhodné je, že jsem na po-
dobné věty, kterých skutečně mnoho nebylo, neza- Na teologické fakultě nebo kněžském semináři 
pomněl, a že jsem nad nimi přemýšlel už jako chla- nás samozřejmě nikdo nenabádal, abychom chodili 

JN
                                                                               

ČÁSLAVSKÝ FARÁŘ ZDENĚK SKALICKÝ A JEHO CESTA K BOHU 
P. Mgr. Zdeněk Skalický
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24. 12. 
25. 12. 

27. 12. 
29. 12. 

31. 12. 
1. 1. 

 
Štědrý den - 
Boží hod vánoční - 
Sv. Jan - 
Sv. rodiny - 
Silvestr - 
Nový rok - 

16:00 a 24:00 hod.
09:00 a 18:00 hod.

18:00 hod.
09:00 a 18:00 hod.

16:00 hod. 
09:00 a 17:00 hod.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V ČÁSLAVSKÉM KOSTELE 
O VÁNOCÍCH 2019



V úterý 19. listopadu zemřela nejstarší občanka 
našeho města, paní Růžena Málková.

„vrstevnice“ naší tehdy nově zrozené republiky. S nedlouho poté z Popovic odejít a život nás postrčil 
milým úsměvem a úctou v hlase vzpomínala na zpět k Čáslavi,“ popisovala další nelehkou životní 
svoje obětavé rodiče, vlastence, kteří byli oddáni cestu, ale v jejím hlase nebyly ani výčitky, ani 
sokolským myšlenkám a ideálům, ctili hodnoty a hořkost. Brala život tak, jak šel ve všech jeho 
myšlenky našeho prvního prezidenta Masaryka a barvách, ale s realistickým pohledem. Také proto 
žili v pravdě a ohledech vůči ostatním. A stejné mohla s úsměvem popisovat i situace běžného 
hodnoty později vyznávala i ona sama - mluvit života, které bychom si dnes nechtěli prožít - jako 
pravdu a být přímý. Mohlo by se to zdát jako když například po určitou dobu s manželem a 
samozřejmé, ale všichni víme, že ne každá doba a dcerami žili v žehušickém zámku. „Žilo se nám tam 
každé společenské zřízení takové životní postoje krásně, i když nám byla zima. Místnosti byly vysoké 
podporují, a takových let paní Málková prožila a v zimě nebylo možné je vytopit. Stalo se, že přes 
mnoho. noc zamrzla voda ve skleničce na nočním stolku,“ 

Stejně jako na svoje dětství, vzpomínala paní konstatovala, ale na tyto svoje vzpomínky hned 
Růžena Málková také na kantorskou profesi, kterou navázala příjemnějšími momenty: „Ráda ale 
si vybrala jako svoji životní cestu, nalezla v ní smysl a vzpomínám na růžový akát, který kvetl pod okny 
cíl. „Já jsem byla v kantořině moc šťastná. Milovala ložnice i na zpěv slavíků, kteří žili v zámeckém parku 
jsem děti. Když jsem vystudovala učitelský ústav až do doby, kdy byla do zámku přestěhovaná také 
tady v Čáslavi, míst pro učitele bylo tehdy málo. škola.“
Pracovala jsem tedy nejdříve jako praktikantka ve Vzpomínky paní Růženy Málkové na jednotlivá 
Vrdech. Potom jsem ale získala místo až ve Velkých období jejího života byly konkrétní a nebyly zideali-
Popovicích, a tak přišlo moje první stěhování. zované. Přesto se dokázala přenést přes příkoří a 
Bydlila jsem tam tehdy v rodině jedné mojí žačky, útrapy, které život nejen jí, ale často celé společnos-
které je dnes již také osmdesát let, ale pořád mi ti za více než sto let připravil. Každou horší nebo 

Paní Málkovou znají generace místních obyva- píše. Moc ráda na ty roky vzpomínám, ale ve špatnou vzpomínku uměla vzápětí zastínit vyprávě-
tel jako učitelku, která tomuto povolání zasvětila Velkých Popovicích přišlo také období Protektorá- ním o chvílích, na které by byla škoda zapomenout. 
celý svůj profesní život. Znají ji také členové Sokola, tu,“ zavzpomínala při příležitosti svých stých A to může být právě jedním z momentů, který paní 
jehož byla aktivní členkou po celou dobu, kdy ji to narozenin, kdy samozřejmě přišla řeč i na období, Málkové umožnil prožít tak dlouhý a snad většinou i 
její věk dovoloval a svoji sokolskou legitimaci si které by pamětníci nejraději vymazali nejen z krásný život v kruhu svojí milované široké rodiny, 
uchovala i později. S paní Růženou Málkovou odešel paměti, ale hlavně z historie. Období, které přineslo kterou tak často a s velkou láskou ve svém vyprávění 
velký kus historie našeho města - vždyť byla posled- nespravedlnost, útisk, boj o život a miliony mrtvých. vzpomínala. „Mám kolem sebe spoustu moc 
ní jeho občankou, která se narodila ještě v době „Viděla jsem tam bohužel, jak Němci zastřelili hodných lidí, na které se mohu spolehnout. Vždyť 
před vznikem Československé republiky, tedy v osmnáct partyzánů - bylo to opravdu hrozné,“ mám tři dcery, šest vnoučat, dvanáct pravnoučat. A 
době Rakouska-Uherska. ohlédla se tehdy také za krutou skutečností druhé všichni se o mě starají. Vím, že se na ně mohu 

Životní osudy paní Růženy Málkové již stránky světové války. spolehnout a jen proto tady mohu být tak dlouho. 
Čáslavských novin připomněly několikrát, poprvé Stejně jako ona sama, vyznával sokolské Máme se všichni v rodině moc rádi. Také můj 
při příležitosti jejích stých narozenin a poté vždy při hodnoty také manžel paní Málkové, aktivní sporto- manžel byl bezvadný člověk, ale bohužel zemřel již 
dalším výročí jejího narození. V roce 2019 to bylo vec a stejně jako ona - učitel. před mnoha lety. Byl to báječný manžel i otec,“ 
tedy bohužel naposledy. „Po válce jsme v Popovicích žili i s mým manže- dokreslila v jednom z rozhovorů paní Růžena 

Rozhovory s paní Růženou Málkovou, které lem, ale jen do roku 1948. Tehdy se konal poslední Málková svůj pohled na svět, na rodinu a na život.  
jsem měla tu čest a štěstí vést, byly vždy plné sokolský slet a manžel, protože byl také náruživý Ostatně její tři dcery s početnými rodinami se o 
optimismu a energie, kterou by jí mohli v dobrém sokol, byl členem slavnostní čety, která vztyčovala svoji maminku také až do jejího konce staraly. 
závidět i mnozí padesátníci. Velmi ráda vzpomínala vlajku na Strahově právě na posledním XI. sletu v Poslední roky tak paní Málková prožila ve Žlebech, 
na svoje dětství a mládí, které prožívala jako roce 1948. I to byl jeden z důvodů, proč jsme museli ale občankou Čáslavi zůstala nadále.                       zn

VE VĚKU 103 LET ZEMŘELA NEJSTARŠÍ OBČANKA MĚSTA
PANÍ RŮŽENA MÁLKOVÁ

K životním jubileím paní Růženě Málkové již několik let pravidelně gratulovali také představitelé města. V roce 2019 to byl starosta JUDr. Vlastislav Málek 
a členka komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Eva Drábková
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V říjnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 54 dětí,         
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 27. 12. oslavil 80. narozeniny 
pan

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 
a životního elánu do dalších let mu přejí 

manželka Věra a děti Věra, 
Josef a Radek s rodinami

Josef Vavřina 
ze Schořova

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 8. ledna to bude 7 let, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan 

Bohuslav Veselý

Stále vzpomínají manželka Jiřina, 
dcera s rodinou a syn s rodinou.. 

OMLUVA
Omlouváme se panu Václavu Krumlovi za chybné otištění jeho poděkování 

v prosincovém vydání Čáslavských novin. Pan Kruml kromě personálu 
chirurgie Městské nemocnice Čáslav děkoval také lékaři Pavláskovi, 

nikoliv lékařce Pavláskové, jak redakce Čáslavských novin chybně uvedla.
Omluva pochopitelně patří také panu MUDr. Pavláskovi.

                                                                                      
 

                                                                                       
                                                                             

redakce Čáslavských novin

Odešla, jak si to osud přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.

Dne 7. 1. 2020 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás náhle navždy opustila 

naše milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička

paní

S láskou stále vzpomínají manžel, 
dcery Zdena, Lenka, Jana, 
sestra Marie s rodinami.

Leokadie Hloušková

Dne 10. 1. 2020 uplyne 2 smutné roky,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička

paní

Julie Krulišová

Dne 27. 12. uplyne pět let od chvíle, co nás navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

pan

Miroslav Tyle
z Čáslavi

Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku
Děkujeme - nejbližší rodina

Dne 27. 12. uplyne 20 roků ode dne, 
kdy nás navždy opustila

paní

Jana Veselá
ze Zbyslavi

Stále vzpomínají manžel a dcery
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Nebylo mi přáno déle s vámi být nebylo léku, abych mohl žít...

14. ledna uplyne 7 let od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

S láskou vzpomínají manželka Františka,
dcera Alena s rodinou, dcera Monika s rodinou.

21. prosince uplyne 20 let od úmrtí 
naší milované maminky a babičky

paní

Jiřiny Spozdilové
z Čáslavi

S láskou stále vzpomíná dcera Eva s rodinou

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

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Dana a Eva s rodinami

Dne 20. 2. 2020 uplynou 2 smutné roky,
co nás navždy opustila 

paní

Petra Krulišová

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
sestry Dana a Eva s rodinami

Dne 25. ledna 2020 uplynou 4 roky ode dne,
kdy nás opustila

 paní

Bohumila Strnadová

Vzpomíná manžel,
syn s rodinou, zeť a vnuci.

Dne 24. ledna 2020 uplynou 2 roky,
co zemřel pan

František Janák
z Čáslavi

.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou, synovci 

a ostatní příbuzní

Čas plyne jak ta voda, 2 roky je dlouhá doba, cos naposledy byl s námi 
a slyšeli jsme tvůj hlas. Měli jsme tě tolik rádi a nyní chybíš nám.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

23. ledna uplynulo 8 let ode dne, 
kdy nám odešla naše drahá 

vnučka a dcera

Šárka Klemanová

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínka na Tebe však stejně bolí.

Vzpomíná babička, táta a celá rodina.

Dne 12. ledna 2020 uplyne 7 let
od úmrtí pana

Antonína Janáka
z Dolních Bučic

Stále vzpomínají 
synové Bohuslav a Petr,

švagrová Soňa, synovci Slávek a Kája.

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

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muz.), 327 300 264 (knih.), 
www.muzeumcaslav.cz.cz

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

LEDENKULTURA VE MĚSTĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

31.1.2020KLUB INSPIRACE – VODNÍK  III. termín - pátek- určeno pro SŠ + 
dospělé - od 17,00 hodin - účastnický poplatek: 300 Kč - přihlášky k vyzvednutí 
od 13.1.2019 v kanceláři DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

18.1.2020 KERAMICKÉ TVOŘENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY:

24. 1. 2020 KLUB INSPIRACE – VODNÍK  I. termín: pátek 

25. 1. 2020 KLUB INSPIRACE – VODNÍK  II. termín: sobota

25.1. – 26.1.2020 DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC

26. 1. 2020 BEAUTY ODPOLEDNE PRO MAMINKY - 

26. 1. 2020 VESELÝ TUČŇÁK

31. 1. 2020 KERAMICKÉ DOPOLEDNE

31. 1. 2020 TURNAJ FLORBALU NA MALÉ BRANKY

 sobota - určeno pro 
děti ve věku 5 – 7 let - od 9,00 do 10,00 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč           
- přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 15.1.2020 v kanceláři DDM Čáslav

- určeno pro SŠ + 
dospělé - od 17,00 hodin - účastnický poplatek: 300 Kč - přihlášky k vyzvednutí 
od 13.1.2019 v kanceláři DDM Čáslav

 - určeno pro SŠ + 
dospělé - od 8,30 hodin - účastnický poplatek: 300 Kč - přihlášky k vyzvednutí 
od 13.1.2019 v kanceláři DDM Čáslav

 - sobota/neděle - pro 
dívky od 1. tříd - v sobotu od 15,00 hodin do neděle do 11,00 hodin - účastnický 
poplatek 250 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 10.1.2020 v 
kanceláři DDM Čáslav

 neděle -  u r č e n o  p r o  
dospěláky - od 13,00 do 18,00 hodin - správná péče o vlasy, typologie pleti, ...  - 
účastnický poplatek: 300 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 
15.1.2020 v kanceláři DDM Čáslav

 – výroba z květináčků  - neděle- určeno pro děti od 
1. tříd - od 15,00 do 16,30 hodin - účastnický poplatek: 80 Kč - přihlášky spolu s 
poplatkem odevzdejte do 20.1.2020 v kanceláři DDM Čáslav

  - zimní dekorace - pátek- určeno pro děti 
od 1. tříd - od 9,00 do 12,00 hodin - účastnický poplatek: 150 Kč - přihlášky 
spolu s poplatkem odevzdejte do 27.1.2020 v kanceláři DDM Čáslav

 - pátek- určeno pro děti od 3. 
tříd do 5. třídy - od 9,00 do 13,00 hodin - družstvo 3 hráči (chlapci i dívky)
- účastnický poplatek: 20 Kč / osoba - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte 
do 28.1.2020 v kanceláři DDM Čáslav

od od 2.12. 2019 do 5.1. 2020 - VÝSTAVA 

„VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU“ 

od 21.1. do  9. 2. 2020 - VÝSTAVA

„PRIVATE JUNGLE“ 

21. 1. 2020 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 
Výstava umělecky zdobených perníků “Nositelky tradic“ PhDr. Dany 
Holmanové a historických perníkových forem. K vidění je i perníkový čáslavský 
betlém. 
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 
Kristína Honzírková 
Výstava akrylové malby autorky Kristíny Honzírkové. Její tvorba osciluje na 
hranici mezi popisem a abstrakcí. Vznikají tak příběhy, které odkazují na různé 
aspekty každodenního bytí.  Prezentovány budou vekoformátové i komornější 
akrylové malby na plátně.  
Vernisáž výstavy 20.1. 2020 v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku Mgr. Davida 
Tumy, Ph. D. pracovníka Národního památkového ústavu VÝVOJ LOVECKÝCH A 
CHOVNÝCH OBOR v českých zemích. Přednáška představí typické stavby, 
kompoziční principy realizované v oborách a používané lovecké techniky. 
Zaměří se na nejzajímavější historické obory v Čechách, například na oboru 
Žleby a Žehušickou oboru.
vstupné dobrovolné  

Dne 15. 1. 2020 tomu bude 20 let,
co nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček
pan

František Neuman

Stále vzpomínají manželka, syn a vnuk 

Dne 9. ledna 2020 uplyne 1 rok od chvíle,
co nás náhle opustil náš milovaný 

syn a bratr
pan

Milan Holík

Stále vzpomíná matka, sestra s dětmi 
a  všichni, co ho měli rádi
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DIVADELNÍ SEZÓNA: Leden - květen 2020

Výstava Foyer divadla - Miloš Forman - sochařský portrét: Pondělí 23. března v 19.00 - KATAPULT – NOSTALGIA TOUR 2020

Čtvrtek 26. března v 19.00 - AMANT / Ochotnický spolek ATAKDÁL

Neděle 19. ledna v 15.00 - MAKOVÝ MUŽÍČEK / Divadlo DRAK Hradec Králové

Neděle 29. března v 15.00 - POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM / 
Divadlo Evy Hruškové

Pondělí 20. ledna v 19.00 - VZKŘÍŠENÍ / Daniel Doubt / Dejvické divadlo

Středa 22. ledna v 19.00 Nová scéna - SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: Středa 1. dubna v 19.00 - POSLEDNÍ ZVONĚNÍ / Screamers
Michael Žantovský

Neděle 19. dubna v 16.00 - FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2020
Neděle 2. února v 15.00 - LOTRANDO A ZUBEJDA / Divadlo PEGAS

22. dubna 2020 v 19:00, Nová scéna - SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: 
Úterý 4. února v 19.00 - MRZÁK INISHMAANSKÝ/ Divadlo v Celetné Daniela Drtinová

Čtvrtek 6. února v 19.00 Nová scéna - SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: Čtvrtek 23. dubna v 19.00 - LORDI / VM ART production
Petr Pavel a Petr Kolář

Středa 29. dubna v 19.00 - SKLENĚNÝ STROP / Divadlo Ungelt

Středa 12. února v 19.00 - JAKUB SMOLÍK

Úterý 5. května v 19.00 Nová scéna - SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: 
Neděle 23. února v 15.00 - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ / Alberto di Stefano a Eugenio Percossi
Metropolitní divadlo Praha

Pondělí 24. února v 19.00 - ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ/ Divadlo Verze
Čtvrtek 7. května v 19.00 - MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

Úterý 3. března v 19.00 - SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: RADKIN 
HONZÁK Středa 13. května v 19.00 - RADŮZA

Úterý 17. března v 19.00 - CAVEMAN
Závěrečné divadelní představení (termín upřesníme) - VARIETÉ FREDA A. ANEB 
CHYTÁNÍ VE VĚTRU / Studio Ypsilon

Výstava návrhů 
výtvarníků, která vzešla z otevřené výtvarné soutěže na ztvárnění sochařského Program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny. 
portrétu Miloše Formana, který bude umístěn na fasádu jeho rodného domu 
ve Formanově ulici. Bližší info. budou zveřejněny na www.divadlocaslav.cz

Situační komedie ze současnosti nabízí bláznivé peripetie milostného života 
začínající flétnistky a její matky - učitelky hudby. Autor: Pavel Němec

Příběh o chlapečkovi maličkém jako zrnko máku. Divadelní adaptace legendár-
ní dětské knížky Františka Nepila. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i 
Dramatizace povídek neznámého autora v režii Michala Vajdičky. drama Ctirada a Šárky. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Ne všechno může být APRÍL... nový program travesti skupiny Screamers pana 
Beseda s Michaelem Žantovským na Nové scéně je vzácnou příležitostí setkat Ladislava Černého.
se s významnou osobností společenského a politického života. 

Třetí ročník Festivalu dechových hudeb nabídne posluchačům dechové 
Nová muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda je určená pro děti od tří do soubory Leškovanka, Moravští muzikanti, Věnovanka 
dvanácti let. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova v Irsku Významná žena české žurnalistiky, televizní moderátorka a novinářka, která 
přijedou filmaři až z Ameriky. Režie: Jakub Špalek běžně na veřejnosti, mimo své profesní angažmá, nevystupuje. 

Skandální salonní komedie o třech rozpustilých slovenských Lordech, kteří si v 
Armádní generál Petr Pavel nasbíral během své aktivní vojenské služby cenné Londýně rozdělují dámy a za sexuální zážitky s nimi si nadělují červené a černé 
zkušenosti, zejména v oblasti bezpečnosti státu a mezinárodní situace. O body. Představení není součástí abonmá.
těchto velmi aktuálních tématech bude hovořit spolu s Petrem Kolářem, 
bývalým diplomatem v USA a Rusku.

Fascinující setkání dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat.  
Autor: David Hare, Režie: Vít Vencl. Představení není součástí abonmá.

Koncert Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou a vokalistkami.

Architekt Alberto di Stefano a výtvarný umělec Eugenio Percossi žijí od roku 
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. 2003 v Třebešicích u Čáslavi. Zde vytvořili z ruiny renesančního zámečku 

stavební klenot uprostřed vodních ploch a nádherné zahrady. 

autor: Eric Assous, režie: Thomas Zielinski. Abonentní představení pro dospě-
lého diváka. Show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa, tentokrát s jediným hostem: J. A. 

Náhlovským. Prostor dostanou i dotazy diváků. 

Čeká nás večer plný smíchu, ale i podnětů k zamyšlení. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to zpívala ve 
svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. 

Slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi. Autor: Rob Becker, Režie: Patrik Hartl. Abonentní představení pro 
dospělého diváka. Inscenace o legendárním tanečníkovi a herci Fredu Astairovi. 

Děkujeme kolektivu sestřiček a pečovatelek 
Dvora Karlov v Horkách u Čáslavi 

za příkladnou a láskyplnou celodenní péči o naši maminku, 
paní R. M. do jejich posledních chvil.

Velké uznání patří manažerce kvality, paní Bc. Lence Hasnedlové 
za profesionální přístup, kterým pomohla naší rodině 

tuto těžkou situaci překonat.
                                                                                                                           dcery

PODĚKOVÁNÍ

Oblastní charita Kutná Hora Vás zve k účasti na 

V Čáslavi se sbírka uskuteční v sobotu 4. ledna 2020.
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2020
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2. - 3. DOKONALÁ LEŽ

4. - 5. ZAKLETÉ PÍRKO

4. - 5. VLASTNÍCI

7. - 8. NENÁVIST

9. - 10. CATS

11. - 12. MEDVÍDCI BOONIE: Cesta do pravěku

11. - 12. NA NOŽE

30. - 31. MALÉ ŽENY

Šarmantní podvodník Roy Courtnay si v životě nadělal spoustu problémů a 
stále jej pronásleduje jeho temná minulost. Když na internetové seznamce Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, 
potká bohatou vdovu Betty McLeish, nemůže uvěřit svému štěstí. Námluvy ale že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem 
neprobíhají zcela podle jeho představ. se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové 

království II musí doufat, že je mocná dostatečně. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. 

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. 
Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do 
ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, 
pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. 
ho Aninka najde kdesi ve světě. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a 

do absurdna gradující situace. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky 
chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří 
Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou 
pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) zpátky a před nimi poslední společná jízda.
všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej 
Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) 
touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv Clint Eastwood obohatil svou režijní filmografii o další film podle skutečné 
rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), události. Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard Jewell se vrací 
jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje… do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů 

nálezem batohu s výbušninou. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Ve čtvrtek promítáme od 20 a v 

Producent Sam Raimi nám přináší nový pohled na klasický horor. V režii pátek od 16.30 hodin.
Nicolase Pescea hrají v Andrea Riseboroughová, Demián Bichir, John Cho, Betty 
Gilpinová, Lin Shayeová a Jacki Weaverová. Scénář napsal Nicolas Pesce. 
Autory námětu jsou Nicolas Pesce a Jeff Buhler. Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. 

Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn 
odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem 

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, 
ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový 
provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim směr. Když potkává okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku, 
schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými. láska na sebe nenechá dlouho čekat. Až na to, že jejich vztah je pod 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. drobnohledem Markovy tchýně Evy.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který 
kolem nich jsou zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude 
úprku se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené 
stát statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry. pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská 
dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních vědecká laboratoř stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je 
příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. obklopena naprostou temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplota okolní vody 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. se blíží nule. Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a 

ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají 
smrtelnou pastí. 

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném 
okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které 

čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v 
autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. 

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
královny Viktorie. Jenže to bývávalo. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

18. - 19. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

18. - 19. PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

21.- 22. MIZEROVÉ NAVŽDY

23. - 24. RICHARD JEWELL

24. - 26. PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

25. - 26. JUMANJI: Další level

28. - 29. POD VODOU

14. - 15. MŮJ PŘÍBĚH

16. - 17. DOOLITLE

KINO MILOŠE FORMANA LEDEN

Změna programu vyhrazena

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2020  



JÍZDNÍ ŘÁD MHD ČÁSLAV (15. 12. 2019 - 12. 12. 2020)
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Vaše životopisy zasílejte na adresu: info@tanatech.cz

největší importér přívěsů do ČR 
(import značek Martz, Lider, Tomplan, Fracht), 

provozovatel e-shopu www.provleky.cz 
hledá:

TANATECH, s.r.o. 

Prodejce přívěsů / Vedoucí pobočky

Náplň práce:
· Prodej přívěsů a dalšího sortimentu firmy Tanatech 
· Řízení pobočky, podílení se na jejím rozvoji 
(montážní a servisní centrum). 

Požadujeme:
· Spolehlivost, odpovědnost, čestnost, ochotu, organizační talent 
· Znalost práce na PC, schopnost učit se, flexibilitu 
· Schopnost komunikace se zákazníky 

Nabízíme:
· Dobré platové ohodnocení - fixní plat + bonusy dle výsledků 
· Služební telefon i k soukromému použití 
· Stravenky 
· Místo pracoviště 4km od Kutné Hory 
· Nástup únor/březen 2020 

 
provádíme pokládku včetně 
dodání materiálu: 
PVC, vinyl, antistatik, 
koberce, plovoucí podlahy

výroba vestavěných skříní, kuchyně 

PodlahyPodlahy

Kontaktní adresa: 
Jiří Adam, Čáslav, Koželuhy 256 

(směr k Podměstskému rybníku - bývalá prádelna)
Telefon: 606 574 121

Podlahářství - truhlářství
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.

NABÍZÍM 

KADEŘNICKÉ 

SLUŽBY 

DO DOMU

- pánské
- dámské
- dětské

společenské účesy, 
svatební účesy, ...

Sandra Sojková

604 666 772
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www.meucaslav.cz

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
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Program na leden 2020 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Sobota 4. 1.  - LÁZNĚ BOHDANEČ
trasa:

Sobota 11. 1. - ROZHLEDNA BABÍ LOM
trasa:

Sobota 18. 1. - VÝROČNÍ SCHŮZE

sraz:
vycházka:
info: 

Sobota 25. 1. - OBŘÍ POSTELE
trasa:

 
 Stéblová, lázně Bohdaneč, Pardubice. 10 km. Odjezd z Čáslavi 7:57 hod., 

návrat 15:06 hod. 
Vedoucí je Zdena Šrámková.  

 Kuřim, Babí, lom Lelekovice. 10 km. Odjezd z Čáslavi 7:08 hod., návrat     
v 16:49 hod. (jízdenka Čáslav - Česká a zpět) 
Vedoucí je Markéta Štěpinová.

se koná od 11:30 hod. v rest. Česká koruna (naproti vlakovému nádraží).
 9:30 hod. na vlakovém nádraží 

 Filipov, Drobovice, Břízky, Čáslav.
a schůzi je možné uhradit poplatek za čtyř denní zájezd Šumava 2020       

v ceně 1 800 Kč, termín zájezdu je od 1. 10. do 4. 10. 2020
Vedoucí je Zdeňka Matysová.

 Řečany n. L., Zdechovice, Obří postele, Řečany. 10, 13 km. Odjezd z 
Čáslavi v 8:50 hod., návrat v 15:06, 17:06 hod. (jízdenka Čáslav - Řečany a zpět)
Vedoucí je Zděňka Matysová.

N

Vážení a milí zákazníci, 

Kadeřnictví-Anna Karafiátová.

naše kadeřnictví díky vám prosperuje 
nepřetržitě od roku 1991. 
Za to vám chceme srdečně poděkovat 
a popřát vše nejlepší v novém roce 2020. 

22. 09. 2019 SC Kolín B - HC Čáslav 02. kolo

23. 11. 2019 SK Sršni KH - HC Čáslav  

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ KLM 2019/2020

11. kolo 2:5

2:530. 11. 2019 HC Poděbrady - HC Čáslav 12. kolo 4:0 

HC Čáslav    - SC Kolín B   13. kolo 07. 12. 2019 9:2

 HC Čáslav 6. pozici se v tabulce po 13. kole nachází na 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

1. SK Vysoké Mýto 15 12 1 2 40:16 37 16

FK Náchod 15 9 5 1 36:13 34 10

3. SK Benátky n.Jizerou 15 9 3 3 26:16 33 9

4. FK Kolín 15 7 3 5 27:18 27 6

5. FK Velké Hamry 15 6 5 4 31:23 25 -8

6. MFK Trutnov 15 8 0 7 24:32 24 3

7. Dvůr Králové nad Labem 15 6 3 6 29:23 23 -4

8.

 

FC Hlinsko 15 6 2 7 26:23 22 -2

 

9.

 
  

FC Horky nad Jizerou

 

15 7 1 7 25:30 22 1

10.

 
  

FK Čáslav

 

15 5 4 6 27:32 21 -3

11.

 
  

Sportovní sdružení Ostrá

 

15 6 2 7 22:20 20 -4

12.

 
  

FK Letohrad

 

15 5 4 6 23:24 20 -1

13.

 
  

TJ Sokol Libiš

 

15

 

5 1 9 22:29 16 -8

14.

 
  

Sparta Kutná Hora

 

15

 

4 3 8 16:29 15 -6

15.

 
  

SK Poříčany

 

15

 

3 1 11 19:39 11 -13

16.

 
  

SK Polaban Nymburk

 

15

 

2 2 11 11:38 10 -14

Z V R P Skóre B +/-

2.
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