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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 19. 6. 2017 | Městská rada

usnesením č. 251/2017 
usnesením č. 260/2017

usnesením č. 252/2017 usnesením č. 261/2017

usnesením č. 262/2017

usnesením č. 253/2017
usnesením č. 263/2017

usnesením č. 254/2017 usnesením č. 264/2017

usnesením č. 255/2017

usnesením č. 265/2017
usnesením č. 256/2017

usnesením č. 257/2017

neměla námitky

usnesením č. 258/2017

usnesením č. 259/2017 usnesením č. 266/2017

doporučila zastupitelstvu schválit toto usnesení: poplatcích v platném znění.
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …/2017 souhlasí/nesouhlasí    vyslovila souhlas s tím, aby Druhé družstvo vlastníků 
s poskytnutím mimořádné dotace z rozpočtu města fotbalovému klubu FK bytů v Čáslavi, IČ: 261 82 971, umístilo své sídlo na adrese Nám. Jana Žižky         
Čáslav, z.s., ve výši 1,5 mil. Kč. z Trocnova 1, 286 01 Čáslav. 

 zrušila své usnesení č. 238/2017 a doporučila  schválila směnu bytu č. 7 za byt č. 5 v DPS v ul. Kostelní 
Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo náměstí 193 pí S. Z., bytem Čáslav se smlouvou na dobu určitou, za podmínek 
města Čáslavi po projednání svým usnesením č. … schvaluje rozpočtové uvedených v důvodové zprávě.
opatření č. 2/2017. Rekapitulace: upravené příjmy 231 162,19 tis. Kč, upravené  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím ná-
výdaje 244 870,38 tis. Kč, financování plus 13 708,19 tis. Kč. jemníkům v domech v ul. Filipovská 574 a Boženy Němcové 640, dle důvodové 

 schválila Dodatek č. 27 ke smlouvě č. S/100163/O- zprávy. 
T000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu  schválila přidělení bytu č. 7 v DPS, Kostelní náměstí 
mezi Městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. dle 193, Čáslav p. J. P., trvale bytem Čáslav, na dobu určitou, za podmínek uvede-
důvodové zprávy. ných v důvodové zprávě. 

 schválila dodavatele pro opravu sauny v městských  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-
lázních dle důvodové zprávy. sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. … /2017 schvaluje 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Čáslav  - návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Okřesaneč, dle důvo-
zimní údržba místních komunikací" byly obeslány firmy uvedené v důvodové dové zprávy. 
zprávě.  schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě u-

 schválila nařízení Města Čáslavi č. 3/2017 o plánu zimní zavřené mezi Městem Čáslav a společností Čáslavská servisní s. r. o., se sídlem 
údržby na období roku 2017 - 2018, kterým se určuje pořadí ulic pro zmírňová- Náměstí Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, ze dne 14. 4. 2016 a záměr 

2ní následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální Města Čáslavi na pronájem pozemku p.č. 584 o výměře 72 m , pozemku p.č. 
2 2zajištění, mechanizační prostředky a členové operačního štábu zimní údržby. 585 o výměře 169 m , pozemku p.č. 592/2 o výměře 86 m , pozemku p.č. 575 o 

2 2 schválila záměr města Čáslav na pronájem pozemku výměře 101 m , pozemku p.č. 576 o výměře 83 m , pozemku p.č. 577 o výměře 
2 2 2 2p.č. 1224/1 o výměře 652 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV 73 m , pozemku p.č. 578 o výměře 122 m , pozemku p.č. 580 o výměře 86 m , 

2 2č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště pozemku p.č. 582/2 o výměře 94 m , pozemku p.č. 582/4 o výměře 104 m  a 
2 2Kutná Hora, za účelem zahrádky, za cenu 2 Kč/m /rok. pozemku p.č. 587/2 o výměře 65 m  zapsaných na LV č. 208 u Katastrálního úřa-

 vůči akci: „Reko RS Čáslav - Domov důchodců“ umístěné na du pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro obec a ka-
pozemku p.č. 1958/7 pro investora GasNet, s.r.o. tastrální území Velká Úpa II, společnosti BOBOLIFT, s.r.o., se sídlem v Jánských 

 schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě Lázních, Černohorská č.p. 265, 542 25, IČ: 15039641, za cenu 4 220 Kč/rok, jed-
uzavřené mezi městem Čáslav a p. J. P., bytem Čáslav, ze dne 30. 10. 2015. ná se o plnění osvobozené od DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2047 

 schválila umístění dvou odkládacích stolků na popelník  schválila Smlouvu o podnájmu pozemku mezi společ-
2 o rozměrech 2x 0,5m (zábor veřejného prostranství) v ul. Klimenta Čermáka ností Bobolift s.r.o. se sídlem v Jánských Lázních, IČ: 15039641 a Městem Čás-

před č. p. 111 v Čáslavi pro provozovatele Solárium café VIVA pana J. E. v období lav. 
6 - 12/2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 26. 6. 2017 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 37/2017

usnesením č. 38/2017 

usnesením č. 39/2017
usnesením č. 45/2017

usnesením č. 40/2017

usnesením č. 41/2017

usnesením č. 42/2017 usnesením č. 46/2017

usnesením č. 43/2017 usnesením č. 47/2017

usnesením č. 44/2017

 schválilo účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k roz- 1536 a 1537 a na pozemcích st.p.č. 2428 a 2429, zapsané na Katastrálním 
vahovému dni 31. 12. 2016. úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 12224 

po projednání závěrečného účtu Města Čáslavi k 31. 12. pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši 50% ceny stanovené zna-
2016 a svým  vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. leckým posudkem + náklady na realizaci prodeje p. V. T. za kupní cenu ve výši 

 po projednání schválilo Smlouvu o zápůjčce finančních 396 270 Kč. 
prostředků mezi Městem Čáslav a Městskou nemocnicí Čáslav.  schválilo záměr města prodat část pozemku p.č. 196/3   

2 vyslovilo souhlas s poskytnutím mimořádné dotace   o  v ý m  ěře cca 59,8 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 
z rozpočtu fotbalovému klubu v Čáslavi ve výši 1,5 mil. Kč. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 

 schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. Rekapitulace: pro obec a katastrální území Čáslav, společnosti High Way 108 s.r.o., Tři Dvory 
upravené příjmy 231 162,19 tis. Kč, upravené výdaje 244 870,38 tis. Kč, finan- 18, 280 02 Kolín, DIČ: CZ27956938 za cenu dle znaleckého posudku + platná 
cování plus 13 708,19 tis. Kč. sazba DPH + náklady na realizaci prodeje. 

 1) vyslovilo souhlas s přijetím dotace na projekt „Snížení  schválilo prodat část pozemku p.č. 1776/147 o výměře 
2energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené číslo do- 21 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Stře-

tace: 122D22100 7321 ve výši 1 479 365 Kč ze Státního programu na podporu dočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a ka-
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2017 - Program tastrální území Čáslav, p. M. V., bytem Čáslav za cenu 3 812 Kč včetně DPH 21 % 
EFEKT; 2) schválilo předložené Podmínky čerpání investiční dotace v Programu + náklady na realizaci prodeje. Na pozemku p.č. 1776/147 v k.ú. Čáslav vázne 
EFEKT 2017; 3) schválilo spolufinancování projektu „Snížení energetické ná- věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV 
ročnosti veřejného osvětlení města Čáslav", přidělené číslo dotace: pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, země-
122D22100 7321 do celkové výše potřebných nákladů způsobem uvedeným    dělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění čin-
v důvodové zprávě. ností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. 

 schválilo zahrnout do již schváleného pořízení změny      schválilo záměr města odkoupit podíl pozemků st. p.č. 
2 2 2č. 1 územního plánu Čáslav následující požadavek: změnu funkčního využití 3818 o výměře 19 m , st. p.č. 3820 o výměře 150 m , p.č. 196/1 o výměře 22 m , 

2 2ploch pozemků p. č.: st. 322/1, st. 322/2, 160/2, 161/4, 161/11, v katastrálním p.č. 196/5 o výměře 1 m , p.č. 2208 o výměře 193 m , p.č. 2555 o výměře 563 
2území: Čáslav z plochy výroby a skladování - drobné výroby (DV) na plochu m  od p. M. Ž. Londýn, Great Britain, za cenu dle znaleckého posudku. Pozemky 

bydlení venkovského charakteru (BV). jsou v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočes-
 schválilo prodej bytové jednotky v ulici Bojovníků za ký kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11652 pro obec a katastrální 

svobodu 1537/8, spolu s podílem ve výši 3774/179516 na bytovém domě č.p. území Čáslav a p. M. Ž. Londýn, Great Britain. 
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usnesením č. 48/2017 usnesením č. 51/2017

usnesením č. 49/2017
vzalo na vědomí

usnesením č. 50/2017

 schválilo auditora C. J. Audit s.r.o. (auditorka Ing. J. Č.)  schválilo - přijetí dotace dle rozpočtové skladby ve výši 
pro přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2017. 280 000 Kč na rozšíření MKDS IV. z Programu prevence kriminality na rok 2017 

 schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem (Ministerstvo vnitra ČR); - 20% spoluúčast města Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Čáslav a obcí Okřesaneč, dle důvodové zprávy.  zprávu kontrolního výboru o kontrole hospodaření některých 

 schválilo finanční dar ve výši 25 000 Kč pro p. M. Č., dle středisek Čáslavské servisní, s.r.o. 
důvodové zprávy. 

usnesením č. 267/2017

usnesením č. 276/2017
usnesením č. 268/2017

usnesením č. 269/2017 usnesením č. 277/2017

usnesením č. 270/2017 usnesením č. 278/2017

usnesením č. 271/2017 

usnesením č. 279/2017

usnesením č. 280/2017

neměla námitky

usnesením č. 281/2017
usnesením č. 272/2017

usnesením č. 282/2017

usnesením č. 283/2017

usnesením č. 284/2017

usnesením č. 273/2017

usnesením č. 285/2017

usnesením č. 286/2017

usnesením č. 274/2017

usnesením č. 287/2017

usnesením č. 288/2017

usnesením č. 289/2017
neměla námitky

usnesením č. 275/2017

usnesením č. 290/2017

usnesením č. 291/2017

 schválila zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: břemene ze dne 8. 9. 2016 a v rozsahu 15 bm dle geometrického plánu č. 2989-
„Zpracování změny č. 1 územního plánu Čáslav“ dle předložené nabídky na 7924/2016. 
zpracování, Ing. arch. R. J., Kutná Hora.  schválila vyhrazené parkovací místo v ul. Pražská před 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. č.p. 1625/64 v Čáslavi pro žadatelku a držitelku ZTP p. J. R. v souladu s obecně 
44/2017 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s r.o. na akci „Rekonstrukce závaznou vyhláškou Města Čáslav o místních poplatcích v platném znění na do-
chodníku v ulici Tyršova“. bu 1 roku. 

 schválila uzavření smlouvy č 17_SOP_01_4121301608  neschválila vyhrazené parkovací místo v ul. Javorová 
mezi Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 před č.p. 1002/11 v Čáslavi pro žadatele a držitele ZTP p. L. Š. v souladu s obec-
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. ně závaznou vyhláškou Města Čáslav o místních poplatcích v platném znění. 

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za-  schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě u-
kázku malého rozsahu „Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace zavřené mezi Městem Čáslav a společností Čáslavská servisní s.r.o., se sídlem 
napětí s využitím financování z úspor v rámci snížení energetické náročnosti Náměstí Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, ze dne 14.04.2016 a pro-

2 2veřejného osvětlení města Čáslavi" postupem podle vnitřní směrnice č. nájem pozemku p.č. 584 o výměře 72 m , pozemku p.č. 585 o výměře 169 m , 
2 27/2015, která definuje postup při pořizování stavebních prací mimo režim zá- pozemku p.č. 592/2 o výměře 86 m , pozemku p.č. 575 o výměře 101 m , po-

2 2kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 2) schválila, aby v rámci za- zemku p.č. 576 o výměře 83 m , pozemku p.č. 577 o výměře 73 m , pozemku 
2 2dání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce odběrných míst, stabiliza- p.č. 578 o výměře 122 m , pozemku p.č. 580 o výměře 86 m , pozemku p.č. 

2 2ce a regulace napětí s využitím financování z úspor v rámci snížení energetické 582/2 o výměře 94 m , pozemku p.č. 582/4 o výměře 104 m  a pozemku p.č. 
2náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi“ byly obeslány firmy uvedené     587/2 o výměře 65 m  zapsaných na LV č. 208 u Katastrálního úřadu pro Krá-

v důvodové zprávě. lovohradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro obec a katastrální území 
1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- Velká Úpa II, společnosti BOBOLIFT, s.r.o., se sídlem v Jánských Lázních, Černo-

kázku malého rozsahu „Výměna svítidel veřejného osvětlení v rámci snížení horská č.p. 265, 542 25, IČ: 15039641, za cenu 4 220 Kč/rok, jedná se o plnění 
energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi“ postupem podle osvobozené od DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2047. 
vnitřní směrnice č. 7/2015, která definuje postup při pořizování stavebních  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 
prací mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; Jana Žižky z Trocnova dne 16. 9. 2017 pro sraz YAMAHA MAJESTY CLUBU CZ, dle 
2) schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna sví- důvodové zprávy. 
tidel veřejného osvětlení v rámci snížení energetické náročnosti veřejného  vyslovila souhlas se záměrem realizace projektů v rám-
osvětlení města Čáslavi“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. ci dotačních programů IROP, výzvy 28 a 26: a) Modernizace informační infra-

 vůči obnově vodovodů a kanalizací v ulici Zahradní na pozem- struktury pro zdravotnictví v Městské nemocnici v Čáslavi, dle důvodové zprá-
cích p.č. 2082/2, 2082/3, 1775/7 a 2085 v katastrálním území Čáslav, zapsa- vy; b) Modernizace provozního informačního systému v prostředí Městské ne-
ného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná mocnice Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona č. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtů, ve znění pozděj-
zemku p. č. 229/8 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katast- ších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav od Na-
rálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro op- dace Křižovatka, dle důvodové zprávy. 
rávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Pod-  schválila odpisový plán Domu dětí a mládeže Čáslav na 
mokly, Teplická 874/8, úplatně ve výši 5 400 Kč + platná sazba DPH, spočívající  rok 2017, dle předložené žádosti. 
v řízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy: „Naspojkování  schválila změnu odpisového plánu Mateřské školy Čás-
stávajícího kabelu" pro Chrudimská čp. 1173/16 - knn, v souladu se smlouvou  lav, okres Kutná Hora na rok 2017, dle předložené žádosti. 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 3. 8. 2015 a v rozsahu 54  schválila uzavření smlouvy o podnájmu nebytových 
bm dle geometrického plánu č. 3008 -79/2017. prostor mezi ZŠ Čáslav, Sadová 1756 a p. Z. P. provozovatelem školního bufetu, 

 schválila pronájem části pozemku p.č. 211/6 o výměře ve znění dle důvodové zprávy. 
260 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrál-  schválila příkazní smlouvu mezi ARR - Agentura re-

ního úradu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, p. F. G., P. gionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec a Městem Čáslav, dle důvodové zprávy. 
2Š., J. P. a P. S., za účelem umístění 4 parkovacích míst, za cenu 5 Kč/m /rok od     schválila smlouvu o přezkoumání hospodaření města 

1. 8. 2017 na dobu neurčitou. Čáslavi za rok 2017 mezi C.J.Audit s.r.o. (auditorka Ing. J. Č.) a Městem Čáslav, 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne- dle důvodové zprávy. 

sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města prodat  schválila firmu PRIMA stavební a.s. Kutná Hora jako do-
2pozemek p.č. 1986/31 o výměře 1303 m , v katastrálním území Čáslav, zapsa- davatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy domu č.p. 196        

ného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná v Čáslavi - oprava střechy“, dle důvodové zprávy. 
Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, Správě železniční do-  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
pravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská města na příměstský tábor spolku Junák Čáslav ve výši 5 000 Kč, ve znění dle 
278/1955, 190 00 Praha 9, za cenu dle znaleckého posudku jako plnění osvobo- důvodové zprávy. 
zené od DPH + náklady na realizaci prodeje.  schválila jako zhotovitel veřejné zakázky malého roz-

 vůči žádosti o aktualizace závazného stanoviska k DUR a k DSP, sahu „Oprava veřejného osvětlení v ul. Jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem  
pro účely územního a stavebního řízení na akci „II/339, most ev. č. 339-004“. v Čáslavi“ firmu TES, s.r.o., IČ: 475 39 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
zemku p. č. 1986/2 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-  schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého roz-
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro sahu „Čáslav - oprava MK Váchova + spojovací ulička“ firmu AVE Kolín, s.r.o., IČ: 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - 25148117, Třídvorská 1501, Kolín, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 
Podmokly, Teplická 874/8, úplatně ve výši 1500 Kč + platná sazba DPH, spočí- cenu. 
vající ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na dotče-  vyslovila souhlas s prodejem hrobového příslušenství 
né nemovitosti, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného na veřejném pohřebišti v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

Usnesení městské rady ze dne 11. 7. 2017 | Městská rada
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Usnesení městské rady ze dne 24. 7. 2017 | Městská rada

usnesením č. 292/2017 usnesením č. 297/2017

usnesením č. 293 /2017
usnesením č. 298/2017

neměla námitky

usnesením č. 294 /2017 usnesením č. 299/2017 

usnesením č. 295/2017 usnesením č. 300/2017

usnesením č. 301/2017

usnesením č. 296/2017
usnesením č. 302/2017

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  doporučila Zastupitelstvu města schválení odpisu po-
města na IV. ročník Dne české státnosti ve výši 2 000 Kč, ve znění dle důvodové hledávky za povinnou I. V., ve výši 63 294 Kč z titulu neuhrazení nájemného, 
zprávy. záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání pohledávky, 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu za byt č. 9, v čp. 86, ul. Přemysla Otakara II., Čáslav, pro nedobytnost. 
města na podporu akce „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2017" dne 9. 9. 2017 ve  schválila odpisy pohledávek za nájemné, zálohy na 
výši 25 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. služby a úroků z prodlení s tím spojených, které nedosahují takové výše, aby by-

 vůči záměru „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) - lo rentabilní je dále soudně vymáhat. Celková výše pohledávek navrhovaných  
Kutná Hora (mimo)". k odpisu činí 735 Kč. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- 1) schválila jako dodavatele veřejné zakázky na „Ob-
zemku p.č. 1983/1, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka- novu veřejné zeleně v Čáslavi" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro firmu OK Garden s.r.o.; 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybra-
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem ným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postupem sta-
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. noveným v § 246 ZZVZ. 

 schválila pronájem pozemku p.č. 1224/1 o výměře 652  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 
2m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního Jana Žižky z Trocnova dne 4. 9. 2017 na akci JON DAY 2017 pořádanou firmou 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem JON.CZ s.r.o. pro rodiny s dětmi, dle důvodové zprávy. 
2  schválila firmu Jan Fišer, za účelem služeb spojených s zahrádky, za cenu 2 Kč/m /rok na dobu neurčitou. 

praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.  doporučila Zastupitelstvu města schválení odpisu po-
 vyslovila souhlas, podle §27, odst. 7 zákona č. hledávky za povinnou J. N., ve výši 100 798,73 Kč z titulu neuhrazení nájem-

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-ného, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání 
ších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav od firmy pohledávky, za byt č. 3, v čp. 1906, ul. Prokopa Holého, Čáslav, pro nedobyt-
KULKABEX s.r.o., dle důvodové zprávy. nost. 

vzala na vědomí usnesením č. 312/2017

usnesením č. 303/2017

usnesením č. 313/2017
usnesením č. 304/2017

usnesením č. 305/2017

usnesením č. 306/2017 usnesením č. 314/2017

usnesením č. 307/2017

usnesením č. 308/2017

usnesením č. 309/2017 

usnesením č. 310/2017

usnesením č. 311/2017

 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. pololetí  po projednání vyslovila souhlas, podle §27, odst. 7 
2017. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnice 
rozsahu „Stavební úpravy bytu č. 1 v domě Jiřího z Poděbrad č.p. 939/6 v Čás- Čáslav od firmy Nábytek Migro V. H. a P. R., dle důvodové zprávy. 
lavi" byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě.  schválila, jako zhotovitel veřejné zakázky malého roz-

 schválila finanční dar ve výši 20 000 Kč panu H. F., by- sahu „Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí s využitím 
tem Čáslav, na protihluková opatření. financování z úspor v rámci snížení energetické náročnosti veřejného 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. osvětlení města Čáslav“ firmou AKTÉ PK s.r.o., IČ 052 84 368, nám. T. G. 
8/2017 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s r.o., na realizace stavby: Masaryka 1280, 760 01 Zlín, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 
„Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická“. cenou. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
pozemcích p.č. 2012/3 a p.č. 2013/3 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. rozsahu „Výměna svítidel veřejného osvětlení v rámci snížení energetické 
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“ firmu TES spol. s r.o., IČ 475 39 
Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabíd-
se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, spočívající v oprávnění kovou cenou. 
zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a právu 
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souladu se smlouvou o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14. 10. 2015 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 2984-353/2016 v celkové délce 170 m. Smluvní 
strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celko-
vé výši 20 570 Kč včetně DPH. 

 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č. p. 
1908 ul. Prokopa Holého, Čáslav paní M. V. bytem Čáslav za podmínek uve-
dených v důvodové zprávě. 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
prostranství) v ul. Nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi pro provozovatele res-
taurace Pod Radnicí pana Ing. P. L. v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění na dobu do 31. 12. 2017. 

- schválila Rozhodnutí o vyhovění námitky stěžovatele 
Okrasné zahrady arboristika s.r.o., ve věci veřejné zakázky „Obnova veřejné 
zeleně v Čáslavi“; - zrušila usnesení č. 299/2017, kterým rozhodla o výběru 
dodavatele ve věci veřejné zakázky „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“;              
- uložila hodnotící komisi veřejné zakázky „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ 
provést nezbytné opatření k nápravě předchozího postupu při hodnocení 
nabídek. 

 schválila umístění reklamních poutačů na sloupy VO   
v ul. nám. Jana Žižky z Trocnova, Klimenta Čermáka a Gen. Fr. Moravce v Čás-
lavi pro provozovatele JAS Centrum & SPORT s.r.o. paní J. D. v období od 12. do 
19. 8. 2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních 
poplatcích v platném znění. 

 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 17 v domě 
s pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1709 v Čáslavi paní E. N., trv. by-
tem Čáslav, na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Usnesení městské rady ze dne 7. 8. 2017 | Městská rada

 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV - Kancelář tajemníka 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

na obsazení pozice: 

sociální pracovník / sociální pracovnice 
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 

a znalost jednacího jazyka; - dosažení věku 18 let; - způsobilost k právním 

úkonům; - občanská bezúhonnost; - ovládání jednacího jazyka
Přihlášky do 15. 9. 2017 

Další požadavky a podrobnější informace najdete na www.meucaslav.cz
a na FB Čáslav - město, které máme rádi 

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Lepešková, personalistka, tel. 327 300 230, 
e-mail: lepeskova@meucaslav.cz 

Městský úřad Čáslav zve všechny občany na

 veřejné zasedání městského zastupitelstva,
které se uskuteční dne 

18. 9. od 17. hodiny
na Nové scéně Dusíkova divadla. 

Podrobný program schůze bude zveřejněn jeden týden 
před jejím konáním na úřední desce města, 
na internetových stránkách a na vývěskách. 
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V městském zastupitelstvu i radě jste byl, jak již 
bylo uvedeno, devatenáct let. Za tu dobu se město 
určitě hodně proměnilo, jak Vy vnímáte jeho vývoj?

Děkuji všem, s nimiž jsem dlouhá léta mohl 
spolupracovat.

S koncem letních prázdnin, tedy k 31. srpnu tohoto 
roku, se se svojí skutečně dlouholetou činností v za-
stupitelstvu i radě města rozloučil pan doktor Josef 
Špaček. O mandát čáslavského zastupitele  se prvně K dlouholeté práci MUDr. Josefa Špačka ve ve-
(a hned více než úspěšně) ucházel v roce 1998. Ve dení města se při příležitosti ukončení jeho činnosti 
volbách toho roku mu dali místní voliči nejvíce hla- ve sboru městských zastupitelů vyjádřil také staros-
sů, což by jej logicky opravňovalo ucházet se také o ta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad.
starostenský post. Doktor Špaček však dal přednost 
možnosti skloubit svoje povolání s pomocí v péči o 
město a stal se tak jedním z neuvolněných členů 
městské rady. Na této pozici vytrval až do současné 
doby, svůj mandát tedy obhájil také v letech 2002, 
2006, 2010 a 2014. Nyní se rozhodl vzdát se svého 
místa v komunální politice. Jaké byly důvody, které 
jej k tomuto kroku dovedly, jaké jsou jeho vzpomín-
ky na své působení v městském zastupitelstvu a jaké 
plány má do budoucna? To všechno jsou otázky, Řekl jste, že nyní pobýváte většinu času na cha-
které jsme doktoru Špačkovi při příležitosti jeho od- lupě mimo Čáslav. Nestýská se Vám po našem měs-
chodu do „politického důchodu“ položili... tě? 

ale také se zdě většinou našel prostor pro 
obyčejnou lidskou diskusi s přáteli. Zkrátka, tohle mi 
asi bude chybět. Zasedání zastupitelstva pak mají už 

„Jako každý jiný samozřejmě vidím, kolik no- poněkud jiný charakter a vlastně i úkol. Prací sboru 
vých projektů bylo uskutečněno a dnes mohu jed- zastupitelů je hlavně posoudit a případně schválit 
noznačně říci, že jsem rád, že jsem se na nich mohl návrhy, které členové městské rady předkládají.      
spolupodílet a tak říkaje být u toho. Ačkoliv v čás- V některých případech jde o jednání rychlá a bez-
lavské městské radě nejsou pevně stanoveny úkoly, problémová, jindy je třeba danou problematiku ro-
kterým se její jednotliví členové věnují, jako lékař zebrat podrobněji. Vždy jsem ale oceňoval vůli za-
jsem se zaměřoval zvláště na oblast sociální péče, stupitelstva pracovat tak, aby výsledek vedl k dal-
kde mohu také nejlépe posoudit vývoj za posled- šímu zlepšení podmínek pro lidi ve městě. Věřím, že 
ních bezmála dvacet let. Během této doby se poda- tomu tak bude i nadále. Každopádně já jsem se již 
řilo zřídit tak zvané sociální byty v domech v ulici Bo- rozhodl, že se budu věnovat zahradě a svým dalším 
ženy Němcové a Jiřího z Poděbrad, což byl velmi dů- zálibám. 
ležitý krok. Dále byly zrekonstruovány domy v areá-
lu bývalých kasáren generála Eliáše, kde vznikly tři 
domy s byty tak zvaného zvláštního určení, kon- Mimo práce v zastupitelstvu a radě města jsem 
krétně s byty, jejichž obsazování je řízeno speciál- s Čáslaví samozřejmě spojen osobním i profesním 
ními pravidly a jsou vyhrazeny pro lidi, kteří potře- životem, proto se s ní ani nemohu rozloučit. Vždyť 
bují například pomoc pečovatelské služby. Ostatně právě zde potkávám hned dvě nebo i tři generace 
právě společnost Anima, jejíž pracovnice se věnují ´dětí´, které chodily ke mně do ordinace. Začínal 
péči o seniory nebo i další lidi, kteří se bez pomoci jsem zde v roce 1970. Jestliže tedy ke mně v té době 
neobejdou, přímo v jednom z těchto domů sídlí. chodili rodiče s malým dítětem, po dvaceti letech se 

Další  - z mého pohledu také velmi významnou objevila další generace a za dalších dvacet další. 
kapitolou  - je postupný rozvoj a proměny městské Mohlo se tedy stát, že jsem byl dětským lékařem 
nemocnice. Ta má ale svoje vlastní vedení,které o současného dítěte, jeho rodičů i prarodičů. Tako-
jejím provozu v podstatě rozhoduje. Město jako její vého místa se člověk nikdy zcela nevzdá.“ 
zřizovatel na její činnost jen dohlíží. 

Nechci se ale omezovat jen na oblast zdravot-
nictví a sociální péče. Každý určitě vidí mnohé zrea-
lizované projekty, ať již se jedná o nová sportoviště, 
jako je zimní stadion, udržovaný areál ve Vodran-
tech nebo rekonstrukci hotelu Grand. Všichni víme, „S doktorem Špačkem jsem spolupracoval 
že se vyskytly problémy s jeho uvedením do provo- mnoho let a myslím si, že stejně jako všichni ostatní, 
zu (resp. s otevřením restaurace), ale nikde a nikdo kdo se s ním pracovně setkali, mohu potvrdit, že se 
nemůže s čistým svědomím říci, že se vše ihned po- vždy snažil odvést pro město tu nejlepší práci. Za to 
daří. Každopádně věřím, že její připravované zpro- bych mu jménem celého vedení města chtěl podě-
voznění v režii firmy Catering Chotěboř, která zvítě- kovat. V jeho práci a názorech se vždy odrážely jeho 
zila ve výběrovém řízení, přinese městu novou mo- profesní zkušenosti, které zde mohl také uplatňo-
derní restauraci s kvalitní kuchyní a reprezentativ- vat. Na zářijovém zasedání zastupitelů jej tedy již 
ními prostory. Já sám se těším, až ji navštívím. neuvidíme, jeho místo zaujme náhradník, kterým 

obyvatelé v minulých komunálních volbách určili 
doktora Jana Spáčila. Ten se ujme svého mandátu 
složením zákonem daného slibu.“          

„Já jsem ale neřekl, že se do Čáslavi nevracím.                                                                               
„Důvody, které mě k tomuto rozhodnutí doved- Samozřejmě jsem se 

ly, jsou velmi jednoduché. Již před rokem a půl jsem odtud neodstěhoval. 
ukončil svoji lékařskou praxi a odešel jsem do dů- Pokud se mi bude po 
chodu. Na to má ostatně každý v mém věku právo a něčem, chceme-li to 
myslím si, že je dobře změnit život a zklidnit jeho slovo použít, stýskat z 
běh,“ konstatoval doktor Josef Špaček, který je pod- pohledu mého součas-
le svých dalších slov s klidnějším životním rytmem ného rozhodnutí, pak 
velmi spokojen. je to určitá ztráta kon-

„Dalším důvodem, který s tím prvním úzce sou- taktu s ostatními členy 
visí, je skutečnost, že jsem se víceméně přesunul na rady. Vím, že názory 
chalupu do Schořova, kde je krásné prostředí, příro- mohou být rozdílné, 
da a klid. Do Čáslavi samozřejmě stále jezdím, ale ale já sám za sebe mo-
nejsem zde pořád, což je při snaze o zodpovědné pl- hu říci, že vždy šlo o pří-
nění mandátu problém. Pokud bych se měl spolu- jemná jednání v přátel-
podílet na vedení a řízení města, je třeba, abych byl ské atmosféře, kde by-
tady, mluvil s lidmi, viděl problémy, které zde vzni- lo samozřejmě hlavně 
kají, i jejich řešení. To všechno se na dálku dělat ne- místo pro nezbytná ře-
dá. Tak jsem své rozhodnutí vysvětlil také ostatním šení vzniklých situací, 
členům městské rady. Každý má zkrátka jednou ten rozhodování či debaty 
pravý čas odejít a nechat úkoly zase jiným.“ nad problémy města, 

 zn 

DOKTOR JOSEF ŠPAČEK UKONČIL SVOJE PŮSOBENÍ 
V ZASTUPITELSTVU MĚSTA

MUDr. Josef Špaček vedl, jako doyen nového zastupitelstva po volbách 
v roce 2014, jeho ustavující zasedání až do zvolení nového starosty.  
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OPRAVENÉ A ROZŠÍŘENÉ PARKOVIŠTĚ

33% STÁT, 27 ÚHRADA KLIENTA A NEJVÍC DOTUJE MĚSTO

 Ale tak, jak to bylo dřív, že pečovatelky 
suplovaly komerční agentury na úklid a na dovážku obědů, to už dnes tak není. Služby, 
které si dnes může člověk koupit - tak zvaně běžně dostupné zdroje - ty nesmí suplovat 
sociální služba. A pokud říkám nesmí, tak tím myslím, že to podléhá kontrole. Chodí 
inspekce na sociální služby, která velmi důkladně zkoumá, jestli se neposkytují služby 
mimo cílovou skupinu, tedy mimo lidi, kteří tu službu skutečně potřebují. Dnes se 
soustředí podpora především do oblasti péče o vlastní osobu, to znamená, ž 
epečovatelky spíš než aby myly okna, což už nedělají, tak pomáhají člověku s hygienou, 
doprovází ho k lékaři, na nákupy a společně s klientem dělají běžný úklid. A to je ten 
rozdíl mezi pečovatelskou a komerční agenturou. Komerční agentura přijde, klient 
ukáže, ona uklidí, klient zaplatí a agentura odejde. Kdežto pečovatelka se snaží toho 
klienta do činnosti vtáhnout, aby stále zůstal pánem své domácnosti on a aby měl pocit, 
že dělá věci tak, jako dřív. Udržuje si svoji nezávislost. A to se lidem nelíbí, říkají si, že 
když si pečovatelku platí, tak ať pracuje. Jenže kouzlo je právě v tom, že pečovatelka 
pomáhá, ale nenahrazuje. Dříve se běžně poskytovala služba třeba velkých čtvrtletních 
úklidů - to je dnes již minulost. Setkáváme se ale s nevolí lidí, kteří tuto službu po nás 
vyžadují. My ale můžeme dát kontakt na prověřenou komerční firmu, zkontaktujeme to, 
pokud člověk tu možnost nemá, ale suplovat jejich činnost nebudeme. Obdobný problém 
je i s donáškou obědů. V Čáslavi je hned několik firem, které zajišťují dovážku obědů, a 
to paradoxně levněji než my. My jsme schopni zkontaktovat tu firmu a pokud člověk 
potřebuje pomoc se servírováním či pomoc při konzumaci, pečovatelka přijde a pomůže. 
Obědy ještě vozíme, ale jen lidem s velkou závislostí, kteří nejsou již schopni ani dojít 
otevřít dveře. Ale do budoucna počítám s tím, že se dovážka obědů zruší zcela. Je to 
velmi náročné na zpracování a podobně. Musíme obědy objednat, administrativně vše 
zpracovat, hlídat jejich odběry, vratky a tak dále. Obědy je třeba rozvést, na to jsou 
potřeba pečovatelky, které by byly mnohem lépe využité u lidí, kteří leží v posteli a 
potřebují pomoc například s hygienou, polohováním a tak dále. My ale potom musíme 
takové požadavky odmítat, protože nemáme čas - rozvážíme obědy a suplujeme 
komerční službu. Už dlouhá léta je ale v povědomí, že obědy vozí pečovatelská služba. 
Sociální služba je odborná služba, která už dnes umí poskytnout podporu i ve stránkách 
intimity, vstupuje citlivě hluboko do soukromí člověka a nemůže suplovat služby, které se 
mohou koupit jinde - často za stejnou i nižší cenu.  
Obědy. hodnotu obědů nemá Anima, ale platba za dovážku obědů jde Animě a když 
propočítáme čas na dovážku, zpracování, amortizaci aut a tak dále, tak se dostáváme 
hluboko pod částku, kterou získáme. Komerční firmy mohou vozit obědy například za 65 
korun a už si neúčtují dovážku. Když si vezmou obědy od nás, přeplatí minimálně dvacet 
korun - lidé mají pocit, že je to spolehlivější, ale i ty firmy jsou spolehlivé , navíc nabízejí 
možnost výběru jídel - 
Základ naší služby se musí odehrávat doma u lidí, u lůžka klienta - jsou to lidé s různým 
stupněm demence, psychickým onemocněním, lidé, kteří mají vysoký stupeň imobility - a 
naše pečovatelky s nimi musí umět komunikovat a manipulovat. Takže pracovní síla, 
která musí naplňovat profesní kritéria, musí mít vzdělání, absolvovat nejrůznější kurzy, 
další profesní vzdělávání, tak má vykonávat svoji profesi a ne suplovat úklidovou službu. 
Když přijímám pečovatelku, tak vítám středoškolské vzdělání, musí mít kvalifikační kurz 
pracovníka v sociálních službách, musí být aktivní řidička a musí zvládat práci minimálně 
s wordem, excelem a pohybovat se v programu. Když toto vše splňuje, pak v prvních 
měsících absolvuje školení pro komunikaci s člověkem s demencí, školení na manipulaci 
s člověkem s imobilitou a pokud zůstane, pokračuje vzděláváním, jak komunikovat 
například s člověkem se schyzofrenií  a tak dále - a potom by měla jít mýt okna?
Vše se to týká - úhrady se týkají všech služeb -  zvyšovaly se úhrady ve všech službách, 
ale i tak se držíme stále na stejném procentním příspěvku. Ono také došlo k navýšení 
příspěvků na péči - sice jen o deset procent, ale došlo. Jsou 4 stupně - první byl 2000, 
pak ho snížili na 800, teď 880. U klientů, kterým poskytujeme takovou službu, že doma 
ještě všechno zvládnou víceméně sami, ale třeba si nedojdou sami na nákup. Potom 
máme mnohem raději službu v té podobě, kdy klienta na nákup doprovodíme. 
Pečovatelka tam s ním chodí a klient si vybírá sám - zůstává v kontaktu s tím, co se nyní 
prodává a tak dále. Pokud potřebuje jen takovéto služby, potom mu na jejich úhradu 
bohatě stačí i příspěvek na péči v prvním stupni. Samozřejmě pokud je jeho závislost již 
vyšší a péče o něj náročnější, kdy se dochází do domácnosti několikrát denně, je to 
finančně náročnější, ale klient již dosahuje na daleko vyšší příspěvek. Druhý stupeň je 
4400 korun, třetí je 8800 a čtvrtý je 13200 korun a to už jsou peníze pro lidi, kteří jsou 
skutečně imobilní. Většinou se jedná o kombinovanou péči rodiny a služby - tam se 
může stát, že doplácí ze svého důchodu. Ale podpora, která člověku umožní zachovat si 
svůj životní standard - ten doprovod k lékaři, na nákup - tak to se pohodlně do toho 
příspěvku vejde. Zdá se, že ta služba je drahá, ale ten příspěvek na péči je schopen ji 
pokrýt. Ostatně z názvu plyne, že se jedná o příspěvek, nikoliv zákonitě plnou úhradu a 
ono to tak je, že si člověk občas musí připlatit. Mnohdy lidé zaměňují příspěvek na péči s 
nějakou dávkou na léky, kompenzační pomůcky, ale ono to tak není, ten příspěvek je 
skutečně určen na sociální péči a je úplně jedno, kdo ji bude poskytovat - zda to bude 
sousedka, blízká osoba nebo instituce. Stát tyto peníze dává na to, abyste si zaplatili 
tuto pomoc. 
Do úvodu: V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení úhrad ve všech službách, na což se 
objevily i některé negativní reakce z terénu a ž ecílem tohoto článku je informovat a 
zasvětit je do problematiky realizace systému a financování služeb, změny v sociálních 
službách - dnes lidé mohou doma zůstávat i lidé se stále větší mírou závislosti 

Tento článek se bude věnovat problematice pečovatelské služby a ty následující pak 
odlehčovací službě a dennímu stacionáři. 

18:17

Setkali jsem se s tím, že rejpalové 

Došlo ke změně filozofie pojímání sociálních služeb. Současný názor je takový, že by 
sociální služba měla být až ta poslední z možností, jak člověku pomoci. Je zde v první 
řadě rodina a až poté, kdy člověk vyčerpá všechny ostatní zdroje - tedy není pomoc 
blízkých osob nebo je nedostatečná, protože třeba chodí do práce nebo bydlí daleko - 
sousedská výpomoc moc nefunguje a tek adále... Několik let se obyvatelé města, kteří žijí v bytových 

domech v Žitenické ulici těšili na plánovanou rekon-
strukci a rozšíření tamního parkoviště. Nyní je již 
proměna tohoto prostranství u konce a po několika 
měsících nezbytných omezení si mohou místní od-
dychnout a začít využívat nově upravenou plochu    
k parkování svých vozidel. 

viště, které v současném stavu pojme dokonce 
třicet osm osobních automobilů. 

„Současně s opravou povrchů - resp. před její 
realizací - došlo v těchto místech zároveň k rekon-
strukci v zemi uložených vedení inženýrských sítí, 
jejichž stav by tedy v následujících letech neměl 
vyžadovat opravy a nebude tak docházet k zásahům 

„Jedná se konkrétně o parkoviště před bytový- do nově položeného živičného koberce,“ doplnila 
mi domy číslo popisné 1305 -1308,“ přiblížil ještě Markéta Petrová, která zdůraznila, že se (jak bylo 
před  zahájením prací pracovník oddělení investic před zahájením akce přislíbeno) práce nepozname-
zdejší radnice pan Jan Šulc, který doplnil, že se jed- naly na zeleni, která je důležitou součástí těchto 
ná v podstatě o prostor poblíž křižovatky ulic Žite- míst. Na příjemném vzhledu upravené lokality měs-
nická a Havlenova. Každý, kdo těmito místy prochá- ta se nyní podílí také nově vybudované kontejnero-
zel si jistě uvědomoval, že úprava pozemku již byla vé stání, které je mnohem estetičtějším řešení nut-
nutná. né přítomnosti kontejnerů na odpad, než jejich u-

„Akce měla být podle stanoveného harmono- místění volně poblíž komunikace.  
gramu dokončena ještě před zahájením nového „Čáslav, stejně jako i mnohé jiné obce, neustále 
školního roku, což se také podařilo dodržet,“ mohla bojuje s nedostatkem parkovacích míst. Věříme 
již před koncem prázdnin s uspokojením informovat proto, že každá taková plocha poblíž centra obyva-
vedoucí zmiňovaného oddělení městského úřadu, tele okolních domů potěší a opět zvýší komfort 
paní Bc. Markéta Petrová. Nyní již tedy mohou oby- bydlení v našem městě,“ vyjádřil svoje přesvědčení 
vatelé této lokality využívat nové rozšířené parko- starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad.                 zn

NOVÝ INFORMAČNÍ 
PANEL
Udržovaný travnatý park na břehu Podměstského 
rybníku se pomalu proměňuje v malou naučnou 
stezku, která nás seznamuje s významnými 
osobnostmi tohoto města. Po Informační tabuli, 
věnované autoru Lišky Bystroušky, spisovateli, 
básníku, dramatiku, novináři a překladateli Rudolfu 
Těsnohlídkovi se zde objevil další podobný objekt, 
poskytující informace o Klimentu Čermákovi. 

Kliment Čermák byl amatérský historik, 
archeolog, numismatik, muzejník, spisovatel a 
popularizátor poznatků v oblasti historických věd, 
který se mimo jiné zasloužil o vznik historické 
expozice zdejšího muzea a velmi aktivně se 
angažoval v činnosti spolku Včela Čáslavská.  

„Podle nynějších plánů by se určitě nemělo 
jednat o poslední takovéto ozvláštnění parku. S 
ohledem na plánovanou revitalizaci zeleně, která by 
ve zmiňovaných místech, respektive v parčíku na 
Valech, měla být spojena také s rekonstrukcí 
chodníků, bude však město o případné instalaci 
dalších informačních tabulí či jiných prvků uvažovat 
až po jejím dokončení,“ informovala pracovnice 
odboru správy majetku města, paní Gabriela 
Dymáková. 

Autorem nově osazené desky jsou pánové 
František Tesař a Miroslav Lepeška. 

                                                                               zn

POKRAČUJÍ PRÁCE 
V TYRŠOVĚ ULICI 
Díky dotačním prostředkům, získaným pro tento 
rok, mohlo město již na jaře zahájit dlouho očeká-
vanou a potřebnou rekonstrukci chodníků v Tyršo-
vě ulici (v celé její délce - tedy od Lidlu až po kruhový 
objezd U Tří svatých). Z technických důvodů byla ak-
ce rozdělena do dvou etap, přičemž v tuto chvíli již 
probíhá druhá z nich. 

„Předmětem projektu je rekonstrukce chodní-
ku v délce cca 1 250 m a rekonstrukce veřejného 
osvětlení v celé délce trasy chodníku. Potřebnost 
realizace projektu vychází zejména z nutnosti zajis-
tit bezpečnost a bezbariérovost frekventovaného 
úseku ve městě. Pro celou trasu chodníku nyní platí, 
že jeho stávající stavební stav je nevyhovující, jsou i-
dentifikovány různé vady v krytu chodníku, nedos-
tatečná šíře chodníku v rozmezí 1,4 - 1,6 m. Problé-
mem je absence prvků ve smyslu vyhlášky o bezba-
riérovém přístupu.. Cílem projektu je zajištění bez-
pečnosti a bezbariérovosti pěší komunikace, která 
bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
která řeší podmínky pro bezbariérové užívání sta-
veb. Součástí projektu je 8 míst pro přecházení 
včetně jejich nasvícení,“ uvádí oficiální vydaná 
zpráva podrobné a přesné informace ke zmiňova-
nému dílu. 

K tématu se vyjádřila také vedoucí oddělení in-
vestic, paní Bc. Markéta Petrová, která věří, že bu-
dou veškeré činnosti v této lokalitě ukončeny ještě 
před začátkem listopadu tak, jak zní smlouva s do-
davatelem prací.

Z důvodu prozatím pokračujících prací na re-
konstrukci zmiňované ulice je stále třeba v těchto 
místech dbát zvýšené opatrnosti - nyní se rekonst-
rukce týká její části od nádraží ČD ke kruhovému ob-
jezdu. 

DARY, DOTACE I PŮJČKA PRO NEMOCNICI

Městská nemocnice Čáslav plánuje modernizaci 
zdravotní techniky, pro niž se jí již podařilo získat 
finanční prostředky. Během prázdnin také obdržela 
dva dary. Velitel 21. základny taktického letectva 
Čáslav a předseda sdružení Jagello 2000 předali 
řediteli nemocnice šek na sto dvacet tisíc korun a o 
několik dní dříve nemocnice prostřednictvím 
nadace Křižovatka obdržela 6 nových monitorů 
dechu Babysense II. 

MODERNIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

ŠEST NOVÝCH MONITORŮ DECHU

ČÁST FINANČNÍHO VÝTĚŽKU ZE DNE OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ NA LETIŠTI PATŘÍ NEMOCNICI 

Symbolický šek na sto zvraceného obsahu. Dalším preventivním opat-
dvacet tisíc korun předali řením je například dítě nepřehřívat ani nepodchla-
ve čtvrtek 27. července zovat, nenechávat ho v zakouřeném prostředí 
řediteli čáslavské městské nebo ho nepokládat bez dozoru na břicho.               
n e m o c n i c e ,  d o k t o r u  
Mart inu Novákovi ,  a  
primáři tamního dětského 
oddělení, doktoru Petru 
Havlo-vici, za přítomnosti 
místostarosty  města,  
magistra Daniela Mik-še, 

Čáslavské nemocnici byla schválena dotace na v e l i t e l  2 1 .  zá k l a d ny  
pořízení modernějších přístrojů pro nejrůznější taktického letectva Čáslav 
typy vyšetření od ultrazvuků na jednotlivých plukovník Petr Tománek 
pracovištích pro vybavení operačních sálů a s p o l u  s  p ř e d - s e d o u  
rentgenového pracoviště. Dotaci ve výši 55 milónů sdružení Jagello 2000 
korun nemocnici poskytlo Ministerstvo pro místní p a n e m  Z b y ň k e m  
rozvoj. Čáslavská nemocnice z těchto peněz pořídí Pavlačíkem. Jednalo se o část finančního výtěž-ku, 
41 nových přístrojů.   který v až nečekané výši přinesl letošní ročník 

Vzhledem k tomu, že při pořizování vybavení je oblíbeného Dne otevřených dveří zmi-ňované 
nejdůležitější cena a co nejlepší technické vojenské zá-kladny. Dárcům patří velký dík.
parametry přístrojů, vyšplhal se počet výběrových 
řízení na 23. Protože se jedná o nadlimitní zakázku, Nadace Křižovatka předala nemocnici 6 nových 
jejíž výši umocňují také náklady spojené s výběro- monitorů dechu Babysense II v celkové hodnotě 17 
vým řízením, které nejsou součástí dotace a protože 820 Kč. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, 
nemocnice nejprve musí investici zaplatit ze svého poskytnutého společnostmi JETTI, KH TEBIS a 
rozpočtu a poté teprve požádat poskytovatele Vanad 2000. 
dotace o proplacení, musela by situaci řešit Nejdůležitější součástí balení monitorů Baby-
úvěrem. Nemocnici proto finančně vypomůže sense II je podložka, která dokáže snímat sebemen-
město Čáslav. ší pohyb, tedy i dech, dítěte. Podložka se před spán-

„Městská nemocnice Čáslav samozřejmě  kem vloží pod matraci, na které kojenec spí a pokud 
nemá dostatek volných finanč-ních prostředků na přístroj určitou dobu nezaznamená žádný pohyb, 
to, aby tuto akci mohla nejprve financovat z spustí se hlasitý alarm. Již jen spuštění alarmu do-
vlastního rozpočtu. Bylo by zbyteč-né, aby si káže dítě vzbudit a díky úlekovému reflexu se znovu 
městská nemoc-nice brala úvěr od banky a platila nadechne. Vzbudí také rodiče, kterým se dítě pří-
zbytečně vysoké ú-roky v momentě, kdy měs-to padně podaří jednoduše rozdýchat například jem-
disponuje volnými  pro-středky. Zastupitelstvo ným zatřesením nebo v horším případě poskytnou 
města se tedy již na svém předprázdninovém zase- první pomoc a přivolají lékaře.      
dání rozhodlo poskytnout nemocnici půjčku ve výši  Zvýšené riziko SIDS mají především děti do 
12 milionů korun z rozpočtové rezervy města, a to čtvrtého měsíce věku, kdy ještě nejsou schopny se 
do konce příštího roku. Uvedená částka bude pro samostatně polohovat. Velkou roli při SIDS hraje 
uvedené účely dostatečná, protože nákup nezralost dechových center, ale velkým nebezpe-
proběhne ve třech až čtyřech jednotlivě financova- čím je také případné dávení dítěte po krmení. Jako 
ných etapách,” konstatoval starosta města Ing. jedno z preventivních opatření je tedy doporučová-
Jaromír Strnad. no dítě ukládat ke spánku na pravý bok do lehce 

zvýšené polohy, tak aby žaludek nebyl zmačknutý a 
nenutil tolik kojence ke zvracení. Pokud ke zvracení 
dojde, tak poloha na boku nedovolí vdechnutí vy-
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Městská nemocnice Čáslav plánuje modernizaci 
zdravotní techniky, pro niž se jí již podařilo získat 
finanční prostředky. Během prázdnin také obdržela 
dva dary. Velitel 21. základny taktického letectva 
Čáslav a předseda sdružení Jagello 2000 předali ře-
diteli nemocnice šek na sto dvacet tisíc korun a o 
několik dní dříve nemocnice prostřednictvím na-
dace Křižovatka obdržela 6 nových monitorů dechu 
Babysense II. 

MODERNIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

ČÁST FINANČNÍHO VÝTĚŽKU ZE DNE OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ NA LETIŠTI PATŘÍ NEMOCNICI 

ŠEST NOVÝCH MONITORŮ DECHU

Čáslavské nemocnici byla schválena dotace na 
pořízení modernějších přístrojů pro nejrůznější ty-
py vyšetření od ultrazvuků na jednotlivých praco-

Symbolický šek na sto dvacet tisíc korun předali vištích po vybavení operačních sálů a rentgenového 
ve čtvrtek 27. července řediteli čáslavské městské pracoviště. Dotaci ve výši 55 miliónů korun nemoc-
nemocnice, doktoru Martinu Novákovi, a primáři padě poskytnou první pomoc a přivolají lékaře.      nici poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Čás-
tamního dětského oddělení, doktoru Petru Havlo-  Zvýšené riziko SIDS mají především děti do lavská nemocnice z těchto peněz pořídí 41 nových 
vici, za přítomnosti místostarosty města, magistra čtvrtého měsíce věku, kdy ještě nejsou schopny se přístrojů.   
Daniela Mikše, velitel 21. základny taktického le- samostatně polohovat. Velkou roli při SIDS hraje Vzhledem k tomu, že při pořizování vybavení je 
tectva Čáslav plukovník Petr Tománek spolu s před- nezralost dechových center, ale velkým nebezpe-nejdůležitější cena a co nejlepší technické paramet-
sedou sdružení Jagello 2000 panem Zbyňkem Pav- čím je také případné dávení dítěte po krmení. Jako ry přístrojů, vyšplhal se počet výběrových řízení na 
lačíkem. Jednalo se o část finančního výtěžku, který jedno z preventivních opatření je tedy doporučová-23. Protože se jedná o nadlimitní zakázku, jejíž výši 
v až nečekané výši přinesl letošní ročník oblíbeného no dítě ukládat ke spánku na pravý bok do lehce umocňují také náklady spojené s výběrovým říze-
Dne otevřených dveří zmiňované vojenské zá- zvýšené polohy, tak aby žaludek nebyl zmáčknutý a ním, které nejsou součástí dotace, a protože ne-
kladny. Dárcům patří velký dík. nenutil tolik kojence ke zvracení. Pokud ke zvracení mocnice nejprve musí investici zaplatit ze svého 

dojde, tak poloha na boku nedovolí vdechnutí vy-rozpočtu a poté teprve požádat poskytovatele do-
zvraceného obsahu. Dalším preventivním opat-tace o proplacení, musela by situaci řešit úvěrem. 

Nadace Křižovatka předala nemocnici šest no- řením je například dítě nepřehřívat ani nepodchla-Nemocnici proto finančně vypomůže přímo město 
vých monitorů dechu Babysense II v celkové hod- zovat, nenechávat ho v zakouřeném prostředí nebo Čáslav.
notě 17 820 Kč. Přístroje byly zakoupeny z finanč- ho nepokládat bez dozoru na břicho.               „Městská nemocnice Čáslav samozřejmě  ne-
ního daru, poskytnutého společnostmi JETTI, má dostatek volných finančních prostředků na to, 
KH TEBIS a Vanad 2000. aby tuto akci mohla nejprve financovat z vlastního 

Nejdůležitější součástí balení monitorů rozpočtu. Bylo by zbytečné, aby si městská nemoc-
Babysense II je podložka, která dokáže snímat nice brala úvěr od banky a platila zbytečně vysoké 
sebemenší pohyb, tedy i dech, dítěte. Pod-úroky v momentě, kdy město disponuje volnými  
ložka se před spánkem vloží pod matraci, na prostředky. Zastupitelstvo města se tedy již na svém 
které kojenec spí a pokud přístroj určitou do-předprázdninovém zasedání rozhodlo poskytnout 
bu nezaznamená žádný pohyb, spustí se hlasi-nemocnici půjčku ve výši 12 milionů korun z roz-
tý alarm. Již jen spuštění alarmu dokáže dítě počtové rezervy města, a to do konce příštího roku. 
vzbudit a díky úlekovému reflexu se znovu na-Uvedená částka bude pro uvedené účely dostateč-
dechne. Vzbudí také rodiče, kterým se dítě ná, protože nákup proběhne ve třech až čtyřech 
případně podaří jednoduše rozdýchat napří-jednotlivě financovaných etapách,” konstatoval 
klad jemným zatřesením nebo v horším pří-starosta města Ing. Jaromír Strnad. 

 JN, zn
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ZMĚNA SÍDLA 
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
OKRSKU ČÍSLO 6
Přibližně po roce se blíží další volby - tentokrát bu-
deme vybírat členy Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Pro město tento proces 
znamená mimo jiné také nutnost zabezpečit hladký 
a bezproblémový průběh volebního víkendu, zajistit 
a náležitě vybavit všechny volební místnosti, které 
by měly být být občanům města co nejlépe dostup-
né. A právě volební místnosti pro okrsek číslo 6 - 
tedy Čeplov a nejbližší zástavbu - byla po dlouhá léta 
umístěna v budově základní školy na Žižkově ná-
městí, tedy poměrně daleko od bydliště většiny vo-
ličů, kteří sem s ohledem k adrese svého trvalého 
bydliště spadají. Již pro nadcházející volby proto 
dojde k přesunu volební místnosti. 

„Po dohodě s vedením mateřské školy bylo roz-
hodnuto o zřízení nového sídla volební komise pro 
čáslavský okrsek číslo 6. Nově nebudou muset voliči 
docházet až na náměstí, ale svoji volební místnost 
najdou v prostorách mateřské školy na Čeplově v Ja-
hodové ulici,“ sdělil tajemník městského úřadu, 
inženýr Antonín Hejzlar.

Vedení města věří, že tento krok obyvatelé 
zmiňované čtvrti ocení. O změně budou informovat 
také plakáty i označení doručovacích (tedy mod-
rých) obálek, v nichž jsou voličům dodávány domů 
hlasovací lístky.                                                           zn

Běžné divadelní prázdniny již končí, čáslavské Dusí-
kovo divadlo se však veřejnosti otevře až počátkem 
října. Důvodem tohoto plánovaného odsunu termí-
nu prvního poprázdninového představení je další 
fáze rekonstrukce divadelní budovy.

tomto termínu vyzvednuty, bude rezervace zru-
šena.

Vstupenky je možné zakoupit samozřejmě také 
přímo v pokladně Dusíkova divadla (vždy 30 minut 
před konáním akce) a v informačním centru na Žiž-

Jak bylo zmíněno v minulých vydáních Čás- kově náměstí. 
lavských novin, rekonstrukce divadla, pokračující Program divadla i veškeré další informace včet-
postupně již několik let, se objektu dotkla i letos - a ně uvedené rezervace vstupenek jsou na webu 
to  v podobě opravy vnitřního schodiště v historické www.kulturacaslav.cz                                               
části budovy, vedoucího na dru-
hý balkón hlediště. Dále dochází 
ke zpevnění narušeného rohu 
objektu.  

„První akce se v divadle usku-
teční na počátku října,“ informo-
vala ředitelka této instituce, paní 
Eva Albrechtová, která také do-
plnila, že je možné si vstupenky 
na jednotlivá představení nově 
zarezervovat také prostřednict-
vím internetu. 

On-line prodej vstupenek byl 
spuštěn již 21. srpna a rezervace 
platí 14 dnů. Pokud nebudou v 

zn

OPRAVA SAUNY V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH
Ještě před zahájením nadcházející sezóny v měst-
ských lázních prochází tento objekt drobnými úpra-
vami. Plánovaný termín jejich zprovoznění tím ale 
ohrožen není.  

dochází také v opravám v dalších místnostech měst-
ských lázních, ať již se jedná o bazén nebo šatny. 
Můžeme zmínit například výměnu poškozených 
dlaždic a další. Mimo to bylo nutné přikročit také k 

„Městské lázně sice prošly v minulosti celkovou opravě schodů, vedoucích k budově,“ vypočítala 
rekonstrukcí, musíme si ale uvědomit, že je to již některé nezbytné přípravné úkoly jednatelka spo-
více než patnáct let a takový objekt zkrátka potře- lečnosti Čáslavská servisní, která čáslavská spor-
buje průběžnou údržbu,“ řekl starosta města, inže- toviště provozuje, inženýrka Jana Hamplová. 
nýr Jaromír Strnad, který konkretizoval, že se jedná Tak, jako bylo běžné i v minulých letech, po u-
hlavně o úpravy v sauně, která tvoří součást tohoto zavření letního koupaliště, které svoje služby v tom-
sportovně relaxačního střediska. Náklady na uve- to roce nabízí (za příznivého počasí) naposledy v ne-
denou akci se budou pohybovat kolem dvou set ti- děli 3. září, se veškerá pozornost přesune jak k jeho 
síc korun. přípravě na bezproblémové přečkání zimního ob-

„Mimo výměny všech dřevěných částí sauny - dobí, tak ale také na zprovoznění městských lázní. 
tedy jak jejího obložení, tak i lavic a tak podobně, Ty se pro veřejnost otevřou s příchodem října.        zn

REVITALIZACE 
ZELENĚ
Rozsáhlý projekt revitalizace zeleně se posunul do 
fáze výběrového řízení na dodavatele prací. To ale 
ještě není u konce. Průběh této akce komentoval 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad. 

„Při výběrovém řízení došlo k drobné kom-
plikaci po vyhlášení vítězné firmy, protože na toto 
oznámení reagovala námitkou společnost, která se 
svojí nabídkou umístila na druhé pozici,“ vysvětlil 
starosta města poměrně běžnou, avšak pro hladký 
průběh akcí nepříjemnou situaci, která mnohá vý-
běrová řízení doprovází. 

„Nyní tedy budou probíhat další kroky v rámci 
výběrového řízení. Každopádně v tuto chvíli ale ne-
stojíme před problémem možného ohrožení termí-
nu dokončení plánovaných prací, ani není ohrožena 
přislíbená dotace. Podle zpracovaného projektu, 
předloženého při žádosti o finanční podporu z Ope-
račního programu životního prostředí, se jedná o 
akci, jíž je možné rozložit do dvou let a přislíbené 
peníze tak město může čerpat až do konce příštího 
roku. Zdržení, způsobené průtahy ve výběrovém ří-
zení, může způsobit oddálení akce v řádu několika 
týdnů - nejde tedy o žádné ohrožení její realizace.     
S prvními reálnými pracemi, zahrnutými do projek-
tu revitalizace zeleně ve městě, bychom rádi začali 
ještě před koncem tohoto roku. S ohledem na sku-
tečnost, že bude v první fázi nezbytné provést re-
dukci počtu dřevin v některých částech města, je 
třeba počkat na období vegetačního klidu. Násled-
né výsadby i další úpravy s akcí spojené (úprava 
chodníků v lokalitě na Valech a další) budou reali-
zovány v příštím kalendářním roce,“ uzavřel starosta 
města, inženýr Strnad.                                               zn

NOVÝ SEMAFOR VE MĚSTĚ
Přechod pro chodce v Jeníkovské ulici v místech 
před budovou Základní umělecké školy Jana Ladis-
lava Dusíka a zdejšího domu dětí a mládeže bude od 
září „hlídat“ nový semafor. 

Světelné dopravní značení bylo v těchto mís-
tech nainstalováno již v minulých měsících, avšak 
do provozu bude semafor uveden až s příchodem 
školního roku, tedy v době, kdy se ve zmiňovaných 
místech začne po dvouměsíční pauze pohybovat 
opět velké množství dětí, jejichž bezpečí je třeba 
zvláště chránit. Jeho provoz bude řízen podobně ja-
ko je tomu u semaforu u gymnázia, kde světelná 
znamení řídí dopravu jen v době předpokládaného 
hustého silničního provozu, případně v době zvýše-
ného počtu chodců. V noci či o víkendech tedy tím-
to způsobem provoz regulován pravděpodobně ne-
bude.          

První školní dny po dvou měsících volna mohou 
působit určité problémy nejen dětem, ale i řidičům, 
kteří se musí vyrovnat s větším provozem zvláště      
v okolí škol.                                                                  zn

LEDOVÁ PLOCHA OPĚT
SLOUŽÍ (NEJEN) HOKEJISTŮM
Ještě před koncem prázdnin se plocha čáslavského 
zimního stadionu opět vrátila do své ledové po-
doby. Přechodná letní krytina byla demontována a 
kluziště opět získalo svoji běžnou podobu. 

Již v srpnu tak mohli po kratší přestávce vyjet na 
led místní hokejisté a nově i krasobruslaři z Chru-
dimi. Aktuální informace o provozu stadionu je 
možné najít na www.sportcaslav.cz.                       zn

PRÁCE V DUSÍKOVĚ DIVADLE BUDOU 
UKONČENY V ZÁŘÍ - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JIŽ BĚŽÍ 
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Čáslav pro všechny, z.s. je spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. 
Spolek byl ustaven  19. 6. 2017 šestnácti zakládají-
cími členy a  dnes již máme řadu podporovatelů a 
příznivců. Statutárním orgánem je výbor, který tvoří 
Mgr. David Tichý - předseda výboru, Martin Horský 
- místopředseda výboru, Jiří Honzíček - člen výboru. 
Dva posledně uvedení členové výboru jsou stávají-
cími zastupiteli města Čáslavi.

My všichni jsme Čáslav !
3.

Otevřenost !
4.

Těšíme se na Vaše podněty, názory, na spolu-
práci s vámi - Vy jste Čáslav, město, které máme Transparentnost!
rádi. 5. 

1. Zodpovědnost za rozvoj 
města má každý z nás! 

Pro slušnou Čáslav!
2.

Jsme spolek, který chce spojovat lidi, jež nejsou 
lhostejní, mají zájem o veřejné dění v našem městě. 
Chceme šířit informace a získávat podněty od svých 
spoluobčanů, co se jim líbí, co jim vadí, co je zajímá, rozvoji - 
co jim chybí. Najdete nás na webových stránkách  Podporujeme otevřené, pravdivé informová-
www.caslavprovsechny.cz i na facebooku Čáslav ní veřejnosti o chodu, směřování rozvoje a hospo-
Provšechny. Tam s námi můžete komunikovat, daření města a všech jeho organizací – 
sdílet naše informace a přidávat své postřehy a  Trendem politiky téměř všech parlamentních 
náměty. Rádi se s Vámi setkáme také osobně.  stran současné doby je zabraňovat propojování 

politické, ekonomické a mediální moci. Chceme 
tento trend prosadit i v Čáslavi. – 

Podporujeme iniciativu občanů v zájmu o 
věci veřejné. Angažování se členstvím v politických 

Toto jsou naše zásady, na kterých stavíme naši stranách, hnutích a spolcích umožní vytvořit 
činnost: širokou nabídku výběru zastupitelů v komunálních 

Chceme rozvíjet to dobré, co činí z Čáslavi volbách v roce 2018 - 
dobré místo pro život a na čem se sami dlouhodobě 
podílíme. U nás není prostor pro aroganci, namyšle-
nost a přezírání odlišných názorů.  Jsme tu pro Vás  - Věříme, že naše snaha vyvolá zájem veřejnosti, 

že bude dost našich spoluobčanů, kteří se s našimi 
 Město stejně jako stát je společenstvím lidí, cíli ztotožní a přihlásí se k našim myšlenkám. V tako-

lékařů, učitelů, podnikatelů, úředníků, vojáků, vém případě se rozhodně chceme ustavit i jako vo-
policistů, hasičů, pracovníků v sociálních službách, lební uskupení, které se bude  ucházet  o přízeň vo-
městských i státních úředníků, seniorů i studentů -  ličů v říjnových komunálních volbách v roce 2018.  
všichni občané se podílejí na jeho prosperitě a Čáslav pro všechny, z.s.

Nájem bytu patří mezi jeden z nejčastějších institu-
tů soukromého práva, právě proto se tímto příspěv-
kem budeme zabývat oprávněním pronajímatele 
jednostranně zvyšovat nájemné. 

Podmínky zvyšování nájemného si můžou stra-
ny upravit již v nájemní smlouvě. Nejčastější for-
mou takového ujednání je tzv. inflační doložka. Ta 
slouží k tomu, aby sjednané nájemné odráželo reál-
nou hodnotu i při růstu cenové hladiny. Podle usta-
novení textu občanského zákoníku se postupuje 
tehdy, není-li mezi stranami zvyšování nájemného 
vyloučeno, a dále není tento problém upraven ná-
jemní smlouvou. 

Občanský zákoník zakotvil možnost pronajíma-
tele písemnou formou navrhnout nájemci zvýšení 
nájemného. Tento návrh lze činit pouze jednou roč-
ně, tedy ne dříve než po uplynutí dvanácti měsíců 
od předchozího zvýšení. Další omezení se týká navr-
hované výše nájemného, kdy zvýšení nesmí přesáh-
nout během posledních tří let dvacet procent, a zá-
roveň nesmí překročit obvyklé nájemné v daném 
místě. 

V případě, kdy nájemce se zvýšením nájemné-
ho souhlasí, zaplatí počínaje třetím kalendářním 
měsícem po dojití návrhu navrženou výši nájemné-
ho. Pokud se nájemce v požadované lhůtě dvou 
měsíců k návrhu souhlasně nevyjádří, může se pro-
najímatel obrátit na soud. Ten však může nájemné 
zvýšit i bez ohledu na hranici dvaceti procent, je tak 
na místě nájemci doporučit, aby si udělení či neu-
dělení souhlasu dobře rozmyslel. 
 

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát

Mgr. Bc. Tomáš Flögel
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ČÁSLAV PRO VŠECHNY,  z.s. SE PŘEDSTAVUJE

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE 

Zákonem č. 200/2017 Sb., dochází k novele zákona o státní sociální podpoře, 
jejíž první část nabývá účinnosti od 1. 10. 2017. 

Největší změnou pro klienty je nová úprava dokládání příjmů k přídavkům na děti, 
kdy je do budoucna nutné předkládat na Úřad práce vždy příjmy čtvrtletní, nikoli roční. 

Pro nárok na výplatu dávky od 1. 10. 2017 je tedy nutné doložit příjem za 3. čtvrtletí 2017. 

ZMĚNA V DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMŮ 
U DÁVKY PŘÍDAVEK NA DÍTĚ OD 1. 10. 2017

Město Čáslav vydalo pro rok 2018 
nástěnný kalendář „ČÁSLAV 2018“ 

s ilustracemi Karla Stolaře, 
koupit jej můžete v Informačním centru Čáslav.

ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO



Policisté  
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

Základní podmínky pro přijetí:
· občanství ČR
· věk nad 18 let
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitou
· fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipulo-
vat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a 2 měsíce tré-
nují reálné modelové situace. Již na škole pobíráte služební příjem téměř 
17.000 Kč. a jste zařazeni do 2. platové třídy. Po ukončení základní odborné pří-
pravy automaticky přecházíte do 3. platové třídy s vyšším platem. Policistou se 
služebním poměrem na dobu neurčitou se stanete po úspěšném vykonání slu-
žební zkoušky. 

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

PÁR BUDÍCÍ VEŘEJNÉ POHORŠENÍ

OBNAŽENÝ MUŽ NA NÁMĚSTÍ

 V pouhých dvou dnech čáslavští strážníci 
museli řešit případy, ve kterých hrála hlavní roli nahota, chování budící veřejné 
pohoršení a agresivita. 

Dne 17. července městská policie přijala oznámení, že za mycí linkou u čer-
pací stanice v ulici Pod nádražím, na veřejně přístupném prostranství, souloží 
pár. Po příjezdu na místo zde hlídka zastihla nahého muže a ženu. Oba prokázali 
svoji totožnost, oblékli se a na výzvu k opuštění místa odešli. 

Krátce poté co hlídka odjela z čerpací stanice, byla na místo přivolána zpět. 
Dotyčný muž se vrátil do prodejny čerpací stanice a nevybíravým způsobem se 
dožadoval piva. Obsluha mu alkoholický nápoj odmítla prodat, protože již zjev-
ně pod vlivem alkoholu byl. Křičel na prodavačky, které se cítily v ohrožení. Když 
sem dorazili městští policisté, situace se vyhrotila.

Strážníci muže vyzvali, aby okamžitě zanechal svého agresivního jednání. 
Dotyčný začal křičet ještě více a hrubé chování směřoval také na policii. Hlídka 
muže několikrát upozornila, že pokud se neuklidní, budou proti němu použity 
donucovací prostředky. Muž neuposlechl. Byl tedy zpacifikován pomocí spe-
ciálních hmatů a chvatů.

 O dva dny dříve byla hlídka informována o ob-
naženém muži, který se nachází na náměstí u kašny. Muž byl po příjezdu stráž-
níků na místo vyzván, aby se oblékl a prokázal svoji totožnost. Dotyčný se 
oblékl, uvedl, že občanský průkaz u sebe nemá a informace o své osobě sdělil 
ústně. Muž se dobrovolně podrobil zkouškám na alkohol a drogy, které dopadly 
s negativním výsledkem.

Muž byl předtím ráno rychlou záchrannou službou převezen do městské 
nemocnice s bolestí zad. V nemocnici podstoupil vyšetření, které mu podle je-
ho slov po deseti minutách připadalo dlouhé, takže si sám z ruky odstranil za-
vedenou kanylu a aniž by svůj odchod někomu oznámil, vydal se z nemocnice 
ven. Na chodbě údajně potkal neznámého muže, který mu říkal, co má dělat. 
Jeden z jeho příkazů byl, aby tam nechal svoji tašku, šel na náměstí a tam se 
obnažil. Celou cestu šel muž, kterého nedokázal blíže popsat, s ním na náměstí 
a poté zmizel. Záznam kamerového systému z ulice Jeníkovská ukázal, že vy-
šetřovaného muže žádná osoba nedoprovázela.

Dotyčný skončil na psychiatrii, kde se již v minulosti léčil. Před rokem byl tři 
a půl měsíce hospitalizován na psychiatrickém oddělení nemocnice v Hav-
líčkově Brodě.   
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SPREJERSTVÍ JE TRESTNÝ ČIN

TRAGICKÁ DOPRAVNÍ NEHODA NA OBCHVATU U ČÁSLAVI

 K posprejování vagonu u rychlíku došlo v Čáslavi  
v železniční stanici v noční době z úterý 25. července 2017 na středu 26. čer-
vence 2017 v době od 23:10 hodin do druhého dne 4:10 hodin. Dosud ne-
známý sprejer zde nastříkal nečitelné nápisy a obrazce různých barev na odsta-
vený vagon. Způsobená škoda se v tomto případě pohybuje kolem 8 tisíc ko-
run.

Policisté z Kutnohorska mají od začátku roku nahlášeny do dnešního dne 
celkem osm případů nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stro-
mů. Z toho jsou ve třech případech známy pachatelé.
Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné po-
dezřelé můžou usvědčit i z více činů.

V roce 2016 bylo nahlášeno pět neobjasněných případů. V roce 2015 bylo 
nahlášeno 5 případů, z toho ve dvou případech pachatel stanul před soudem. 
V roce 2014 byly oznámeny tři dosud neobjasněné případy. 

Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopa-
dení těchto pachatelů, nechť se obrátí na čáslavské policejní oddělení 
prostřednictvím tel. čísla  974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

 Dvě ženy zemřely      
v důsledku těžkých zranění na místě nehody.

Tragická dopravní nehoda se stala v pátek 11. srpna 2017 na čáslavském 
obchvatu na silnici číslo I/38 po 15 hodině odpoledne. Z dosud nezjištěných 
příčin se zde čelně střetla dvě osobní vozidla Škoda Fabia a Škoda Felicia s pří-
věsným vozíkem. V důsledku těžkých zranění zemřely na místě dvě ženy spolu-
jezdkyně z vozidel. Oba řidiči a další dvě spolujezdkyně byli letecky přepraveni 
do nemocnice. Po dobu vyšetřování byl provoz v obou směrech zastaven a po-
licisté prováděli odklon dopravy po okolních obcích. Příčiny, okolnosti a míra 
zavinění je v šetření.

Místo výkonu práce: - město Čáslav, Městská policie Čáslav

Lhůta pro podání přihlášky:  - nejpozději do 30/09/2017  včetně (rozhodují-
cí je datum doručení na Městský úřad Čáslav)

Bližší informace poskytne: -Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, 
- tel.: 327 314 197

Výběrové řízení: - Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne star-
ší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

Městský úřad Čáslav, 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav.

Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské police” a „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme: 
· nástup 01/11/2017 nebo dle dohody 
· vhodné pro muže i ženy
· platové zařazení - dle nařízení vlády 
  č. 564/2006

Požadavky na uchazeče:
· občanství ČR
· dosažení věku 21 let
· bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
· vzdělání - středoškolské s maturitou
· způsobilost k právním úkonům
· zdravotní způsobilost
· řidičské oprávnění (B)

MĚSTSKÁ POLICIE

Čáslav

156



ANIMA POMÁHÁ SVÝM KLIENTŮM - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Obecně prospěšná společnost Anima poskytuje 
svoje neocenitelné služby zvláště seniorům, ale ta-
ké i mladším lidem, kteří vinou svého zhoršeného 
zdravotního stavu nemohou sami zvládat záležitosti 
běžného života jako je péče o sebe sama, nákupy, 
péči o domácnost či kontakt s úřady. V takovém pří-
padě je možné požádat o pomoc právě tuto organi-
zaci. I její činnost se ale řídí určitými pravidly, ať již 
legislativně zakotvenými či morálními. O poslání 
Animy i novinkách v možnostech poskytování pečo-
vatelských služeb jsme hovořili s ředitelkou této 
zdejší organizace, magistrou Evou Medkovou. 

pečovatelky mohou přijet pomoci s konzumací jídla nam a pečovatelka mu přinese nákup domů. Vždy 
nebo společně s klientem (kde to slovo společně je upřednostňujeme pomoc v tom smyslu, že jej pe-
třeba zdůraznit) provést úklid bytu. Jde totiž o to, čovatelka doprovodí do obchodu a klient sám si vy-
abychom se každému z našich klientů snažili za- bírá zboží. Zůstává tak v kontaktu s realitou, ví, co je 
chovat co největší dávku samostatnosti a zájmu o možné koupit, sleduje vývoj cen a není odstřižen od 
okolí. Aby každý z nich zůstával pánem svého domu běžného života. V tom je smysl naší služby: udržovat 
nebo bytu, aby se nestal pouze objektem, o který danou životní úroveň a schopnosti klienta po co nej-
pečováno, ale aby se na svém životě co možná nej- delší dobu. A já jsem přesvědčena, že je to správná 
aktivněji a nejdéle podílel. Naším cílem tedy není a  cesta. Kromě toho zásady a rámcový rozsah posky-
z mnoha důvodů ani nemůže být, aby se pečovatel- tování služeb pečovatele je upraven zákonem a jeho 
ky staraly o velký úklid, mytí oken nebo o běžnou dodržování je kontrolováno patřičnými institucemi. 
rozvážku obědů a tak dále. Od toho jsou specializo- Pokud bychom tedy jako společnost ´z dobré vůle´ 
vané společnosti, jejichž ceny jsou tedy z pochopi- poskytovali služby, o nichž jsem již hovořila, jako je 

V průběhu prvního pololetí tohoto roku došlo   t elných důvodů v některých případech dokonce niž- mytí oken a podobně, nebo bychom bezdůvodně 
k navýšení úhrad ve všech sociálních službách, na ší, než je tomu u nás. Navíc například firmy, které se pečovali o klienty více, než potřebují, v podstatě by-
což se objevily i některé negativní reakce ze strany  věnují jen rozvážce obědů, nabízejí často možnost chom porušovali zákon. Ale nejen to - nadměrná 
jejich uživatelů. Cílem tohoto článku proto je infor- výběru z několika jídel denně, což my zajistit ne- péče dokonce může uškodit, odstřihává lidi od běž-
movat a zasvětit klienty zmiňované společnosti i můžeme,“ vysvětlila ředitelka čáslavské Animy. Kro- ných denních úkonů a ti pak rychleji ztrácí svoje 
všechny ostatní zájemce  do problematiky  systému mě toho jsou naše pečovatelky právě v době obědů schopnosti.“
a financování i do změn v sociálních službách, jež potřeba - jak již bylo zmíněno - v bytech klientů, kde 
jsou nyní orientovány na umožnění domácí péče o jim pomohou se servírováním jídla nebo přímo s je-
lidi se stále větší mírou závislosti na pomoci dru- ho konzumací. Pokud budou v té době sedět za vo-
hých. V tomto vydání Čáslavských novin se tedy bu- lantem a vykonávat v podstatě práci za komerční fir- „Je třeba si uvědomit, že Anima tyto úhrady ne-
deme věnovat problematice pečovatelské služby,   mu, nebudeme schopni poskytovat specializova- zvyšovala od roku 2009. Vezmeme-li v úvahu obec-
v dalších potom nastíníme zásady a možnosti od- nou pomoc. Vždyť každá z pečovatelek musí jak při ný růst cen zboží i energií, není možné, aby cena 
lehčovací služby a denního stacionáře. svém nástupu do zaměstnání, tak potom i v průbě- služeb zůstávala stále na stejné úrovni. Nicméně 

hu svého působení v naší společnosti absolvovat stále platí poměr, že klient hradí 27% sumy, potřeb-
mnohá školení a kurzy. Hovořím například o kvali- né k zajištění požadované péče, dalších 30% jde ze 
fikačním kurzu pracovníka v sociálních službách, státního rozpočtu a největší měrou se na financová-
školení pro komunikaci s člověkem s demencí či ní provozu Animy podílí město Čáslav. S celkovým 

Současný názor je takový, že by sociální služba schizofrenií, školení pro manipulaci s člověkem s i- růstem cen se tedy musí zvyšovat i příspěvky všech 
měla být až tou poslední z možností, jak člověku po- mobilitou a další a další. Takto kvalifikované pracov- uvedených subjektů. Věříme, že tuto skutečnost 
moci. Je zde v první řadě rodina a až poté, kdy člo- nice jsou zde proto, aby se skutečně staraly o lidi,“ pochopí a přijmou i naši klienti. Ostatně k (ačkoliv 
věk vyčerpá všechny ostatní zdroje - tedy není po- vysvětlila magistra Medková. mírnému) navýšení došlo také u tak zvaného přís-
moc blízkých osob nebo je nedostatečná, protože Pomoc, kterou pečovatelská služba poskytuje, pěvku na péči, o který mohou oprávněné osoby žá-
třeba chodí do práce nebo bydlí daleko a tak dále, se odvíjí na mnoha různých úrovních - od drobné dat.
nastupuje právě pečovatelská služba, jejímž úko- výpomoci například při nákupech, až po několikeré Vždy jsme se snažili a také i do budoucna chce-
lem je ale skutečně péče o daného klienta. V mi- denní návštěvy u klientů, kteří potřebují pomoc té- me poskytovat všem odpovídající kvalitní péči na 
nulosti pečovatelky z velké části v podstatě suplova- měř s každým běžným úkonem. takové úrovni, kterou naši klienti potřebují. Naší 
ly služby dnes běžně komerčně dostupných firem, „Jestliže hovoříme o pomoci s nákupem, je tře- velkou odměnou je pak hlavně jejich spokojenost a 
což zkrátka není možné. My svým klientům posky- ba zdůraznit, že by se opět nemělo jednat o službu důvěra v naši pomoc,“ zakončila magistra Medková.               
tujeme pomoc v oblasti sebeobsluhy, hygieny, ´komerčního charakteru´, kdy si klient sepíše sez-  

„Předně bych chtěla říci, že s postupem času 
došlo ke změně filozofie pojímání sociálních slu-
žeb,“ konstatovala v úvodu magistra Medková, kte-
rá dále navázala podrobnějšími informacemi. 

„

V úvodu článku je zmíněno nedávné zvýšení 
úhrad, které za služby klient zaplatí. Proč k tomuto 
kroku došlo? 

                                                                               zn
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Na počátku tohoto roku byla prvně po své rekon-
strukci otevřena restaurace hotelu Grand na Žiž-
kově náměstí. Její provoz v té podobě jak si město 
původně představovalo (tedy plně v jeho režii) se 
však záhy ukázal jako prakticky nemožný, a proto 
bylo přistoupeno k jinému řešení, tedy k vypsání 
výběrového řízení na podnájemce nově oprave-
ných prostor. V jeho prvním kole zvítězila společ-
nost, která však ještě před podepsáním smlouvy o 
podnájmu od svého záměru odstoupila. Nezbylo 
tedy nic jiného, než vypsat kolo další, z něhož 
vítězně vyšla firma Catering Chotěboř. Její spoluma-
jitelé se nyní připravují na spuštění svého nového 
čáslavského provozu, které ale rozhodně nechtějí 
uspěchat a jeho přípravě věnují velkou dávku 
energie a vše domýšlejí do posledního předvídatel-
ného detailu. Přesto si pánové Martin Slanina a 
Václav Bauch udělali čas na krátký rozhovor, v němž 
místním obyvatelům představili svoje nejbližší cíle i 
předchozí zkušenosti. 

Výběrové řízení jste vyhráli až v jeho druhém 
kole. Nejprve jste o podnájem restaurace tedy 
zájem neměli? 

Co vás přivedlo k nápadu ucházet se právě o 
podnájem restaurace v Čáslavi? 

Zdejší obyvatele určitě také zajímá předpoklá-
dané personální zajištění chodu restaurace. Počítá-
te s nabídkou pracovních míst pro místní?

Slibujete svým budoucím hostům moderní a 
svěží kuchyni. Co si pod tímto pojmem můžeme 
představit? 

Kromě již zmíněného působení v Kozlovně máte 
k Čáslavi i jiné předchozí vazby? 

Jak bude jídlo ve vaší restauraci dostupné pro 
„běžného“ hosta? Počítáte s nabídkou poledního 
menu?

Rozhodli jste se podnikat v nově zrekonstruova-
né restauraci, do níž město investovalo nemalou su-
mu peněz. Logicky je tedy ve smlouvě zakotveno, že 
interiér má zůstat v té podobě, v jaké je nyní - bez 
větších úprav. Vyhovuje Vám toto prostředí?  Děkuji za rozhovor.

u dalšího zaměstnavatele a nakonec jsme se shodli, Martin Slanina: Určitě, prostory jsou velmi hez-
Martin Slanina: Měli jsme zájem již od počátku, že bude nejlepší začít podnikat sami. ké. My jsme vždy byli zvyklí pracovat v prostředí, 

hlásili jsme se i do prvního kola. V tom však zvítězila Václav Bauch: Nechtěli jsme být nikým limitová- které odpovídá současným trendům, takže pro nás 
jiná firma, která ale nakonec od svého záměru ni a pracovat tak, jak to sami cítíme. je to další pokračování, které se shoduje s naším 
odstoupila, a proto město vypsalo druhé kolo řízení, Martin Slanina: Během společné práce jsme si konceptem. 
kam jsme se opět přihlásili a tentokrát to pro nás sami založili „cateringovou divizi“, kdy jsme začali Václav Bauch: Stejně tak mohu hovořit o ku-
dobře dopadlo. provozovat plesy, firemní akce a další podobnou chyni, která je velmi dobře vybavená. Pokud bude-

činnost, která se přímo netýkala restaurace, ode- me uvažovat o dílčích úpravách, jedná se jen o pře-
 hrávala se mimo její prostory - například v chotě- sun některého vybavení na jiné místo a doplnění 

Václav Bauch: Před časem jsem v Čáslavi bořské sokolovně nebo v okolí města (zámek Štěpá- skutečných drobností. 
působil jako zakládající šéfkuchař Kozlovny Bílá rů- nov, Vilémov, Žďár nad Sázavou a tak dále). 
že, znal jsem již tedy toto prostředí a získal jsem zde Zahájili jsme tedy samostatnou činnost proto, 
určité kontakty. Když jsme se dozvěděli o možnosti že nás to od počátku bavilo a viděli jsme také mož-
ucházet se o tuto nabídku, bylo rohodování o to nost přinést do rozpočtu restaurace nějaké peníze Martin Slanina: Máme spojence v Chotěboři i   
jednodušší. navíc, protože samotný provoz restaurace je zále- v Brně, samozřejmě se budeme snažit hledat za-

Martin Slanina: Po několika letech, kdy jsme      žitost poměrně nákladná a my jsme chtěli pomoci městnance i tady v Čáslavi. 
s Vaškem (Bauchem) společně pracovali například   ekonomice restaurace právě těmito externími ak- Václav Bauch: Získat v současné době skutečně 
v chotěbořském Panském domě, jsme se osamo- cemi, s nimiž samozřejmě počítáme i tady. Rád bych dobré zaměstnance v tomto oboru bývá bohužel 
statnili a nyní bychom si chtěli vybudovat vlastní zároveň zdůraznil, že svoje podnikání do Čáslavi  p r o b l ém. Nemůžeme tedy jednoznačně trvat na 
zázemí, kde bychom mohli navázat na to, co jsme z Chotěboře nepřesouváme, ale naopak jej rozšiřu- tom, že se musí jednat o místní obyvatele. Pokud se 
doposud dělali, v čem máme zkušenosti a v čem se jeme o další provoz. zde ale někdo takový najde, budeme samozřejmě 
domníváme, že jsme dobří. Václav Bauch: Zajímavostí je, že uzavíráme po- rádi. Každopádně nepočítáme s příliš velkým poč-

Já jsem v Panském domě pracoval jako provozní myslnou tradici současných „budovatelů“ hotelu tem zaměstnanců - pro začátek tak pět až šest lidí 
vedoucí a Vašek jako šéfkuchař. Společně jsme tam Grand - první byla společnost Design z Chotěboře, včetně nás. 
zavedli nový koncept moderní restaurace s kvalitní která navrhla interiér, druhá byla Tes z Chotěboře, 
nabídkou pokrmů. Nejde o to mít na jídelníčku pa- která dodávala technologii kuchyně a třetí jsme my 
desát jídel, která se vaří všude už dvacet let. Zavedli - také ze stejného města. 
jsme tam svěží vítr, nové metody příprav, proběhl Martin Slanina: Jídlo by rozhodně mělo odrážet 
velký technologický posun, pomohli jsme navrh- sezónní nabídku čerstvých surovin. Vnímáme, že to 
nout vylepšení kuchyně, která tam sice byla, ale Václav Bauch: Já jsem původem z Brna, ale nyní dnes již zní jako klišé, ale chtěli bychom nabízet 
příliš nevyhovovala současným požadavkům. Po žiji s partnerkou na Vysočině. Její rodina sice po- kvalitní jídla z dobrých surovin, s respektem připra-
nějaké době jsme se rozhodli z této firmy odejít. chází z tohoto kraje, ale přiznávám, že jiné vazby na vená a servírovaná. Mimo to bychom chtěli nabízet 
Nejprve jsme se rozešli, potom jsme se opět setkali město nemám. také svoje vlastní „čáslavské pivo“ na základě recep-

Martin Slanina: My jsme přes Čáslav vždy pro- tury, kterou jsme objevili. 
jížděli s rodiči, takže ji znám jenom „z okénka auta“. 
Více o ni vím za poslední přibližně půlrok, kdy jsme 
se začali více zajímat díky této nabídce. V minulosti 
jsem ale navštěvoval například letecké dny na  zdej- Martin Slanina: Ano, s poledním menu samo-
ší základně. zřejmě počítáme, i když by se mělo jednat o užší vý-

běr tak, abychom se vešli do příznivé ceny. Nejde 
ale o to, nabízet v této době deset pokrmů. Další vý-
voj pak bude záležet na zájmu obyvatel města, na o-
dezvě hostů. Doufáme, že budou s naší nabídkou 
spokojeni.                                  zn

NOVÝ NÁJEMCE RESTAURACE HOTELU GRAND

stránka 12 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2017  



Sportovní a kulturní život v Čáslavi je nyní zaštítěn 
novými webovými stránkami. Jejich tvůrcem je Voj-
těch Nezbeda ze společnosti Soner, který nám 
stránky spuště-
né během letních prázdnin, představil. 

sportcaslav.cz a muzeumcaslav.cz, 

Dále třeba pro sportovní oddíly z daleka, které 
budou mít v čáslavském sportovním areálu soustře-
dění, na webu najdou informace o možnosti ubyto-
vání. A protože se jedná o web, který prezentuje 
služby Čáslavské servisní, s.r.o. nechybí ani odkaz 

Ještě než jsme Vojtěcha Nezbedu pustili k sa- na Čáslavskou chatu v Krkonoších.”
motnému představení jednotlivých stránek, požá- Přestože Čáslav není tolik turisticky navštěvo-
dali jsme ho, zda by nám nejprve nepředstavil pr- vané město jako sousední Kutná Hora, i zde najde-
votní vizi, se kterou se do práce na nich pustil. me řadu podnětů k výletům. Může to být například 

„S městem Čáslav jsem spolupracoval již v minu- Otakarova bašta, Žižkova síň nebo vyhlídková věž 
losti. Jedná se o stránky restaurace Grand nebo pro- kostela svatých Petra a Pavla. Neméně zajímavý je 
jekt Bezpečné Čáslavsko. Nyní to byly stránky pro také nabízený kulturní program od divadelních 
sport a kulturu ve městě a stejně jako u těch přede- představení a projekcí  kina přes vernisáže nejrůz-
šlých, i tentokrát byla moje snaha vytvořit moderní nějších typů výstav po koncerty a festivaly. Právě z 
web, který bude korespondovat jak s klasickými po- těchto důvodů byly vytvořeny stránky s názvem 
čítačovými prohlížeči na osobních počítačích a note- muzeumcaslav.cz. 
boocích, tak na tabletech a mobilních telefonech. „Web muzeumcaslav.cz byl vytvořen pro Měst-

Protože se každá organizace nebo projekt vyvíjí ské muzeum a knihovnu Čáslav a Informační stře-
a mění svoji podobu, musel jsem také počítat s tím, disko. Funguje jako přehled zajímavých míst v okolí, 
že stránky nebudou - a vzhledem ke konceptu ani v jehož orientaci pomáhá mapa, kde jsou jednotlivé 
nesmějí být - statické, tedy pouze informující o ne- „Internetové stránky sportcaslav.cz jsou turisticky atraktivní zastávky jednoduše představe-
měnných faktech o organizacích, ale především zatím v tuto chvíli méně interaktivní a mají ny. 
informující o jejich pravidelné práci a transformaci. informovat především o tom, co vše je možné z hle- Prostřednictvím krátkého formuláře si zájemci 
Chtěl jsem vytvořit aktuální informační zdroj pro diska sportu ve městě provozovat. mohou rezervovat průvodce a návštěvu například 
lidi se zájmem o zmiňovaná odvětví bez ohledu na Jedním z nejdůležitějších bodů na stránkách je na vyhlídku v kostele svatých Petra a Pavla. 
to, zda jsou přímo z Čáslavi a okolí nebo pro turisty, vždy aktuální informace o tom, zda je například Nemůže samozřejmě chybět přehled všech kul-
kteří se do města chystají na výlet z daleka,”   městské koupaliště v danou chvíli otevřeno. Zájem- turních akcí v Čáslavi, které budou průběžně dopl-

ci tedy na hlavní domovské stránce okamžitě vidí, ňovány spolu s novinkami týkajícími se vnitřního 
zda je právě v ten čas, kdy se rozhodnou koupaliště fungování organizace i střediska,” doplnil Vojtěch 
navštívit, otevřeno nebo naopak třeba kvůli počasí Nezbeda.
zavřeno a nemusí kvůli tomu až na místo. 

tovci z řad široké veřejnosti bez ohledu na roční ob-
dobí. 

Letní čas patří fotbalu, atletice, tenisu nebo 
plavcům. V případě nepříznivého počasí lze využít 
zimní stadion, kde je položena multifunkční plocha 
pro futsal, inline hokej nebo florbal. 

Zimní období se nese především v duchu hoke-
je a veřejného bruslení, ale na chladné počasí nemu-
sí brát zřetel ani tenisté, pro které je připravena na-
fukovací hala, nebo plavci, kteří místo venkovního 
koupaliště mohou využít městské lázně, disponující 
také saunou nebo párou.

Vzhledem k tomu, že je v areálu nabídka spor-
tovního vyžití rozšiřována a jsou připravovány stále 
nové akce, byly pro přehlednost sportovního života 
v Čáslavi vybudovány webové stránky, které pravi-
delně informují o jednotlivých sportovních akcích, 
jako byl například Noční běh nebo Štafetový pohár 
základních škol z celé České republiky. 

O dalším obsahu již hovoří podrobněji tvůrce 
webu: 

První stránky se týkají areálu Vodranty. Ten tvo-
ří sportovní komplex, který je otevřen nejrůznějším 
typům sportů. Díky kvalitnímu zázemí a udržova-
ným sportovištím do Vodrant míří rekreační spor-               JN

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PRO ČÁSLAVSKÝ SPORT A KULTURU
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NOVÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ SPORTOVCE POTĚŠÍ
Od začátku nového školního roku mohou zdejší 
sportovci - a to nejen ti, kteří se sportu věnují sku-
tečně naplno, ale i všichni ti, kteří se ke zdravému 
pohybu odhodlají spíše výjimečně - využívat nově 
vybudované workoutové hřiště v parku u Podměst-
ského rybníku. Stavba v hodnotě přibližně jednoho 
milionu korun bude sloužit všem zájemcům od pat-
nácti let a 140 cm výšky. Cvičit zde mohou i mladší a 
menší zájemci, ovšem jen v doprovodu rodičů nebo 
jiné zodpovědné dospělé osoby.  

záměr dotáhnout do konce a workoutové hřiště zde 
vybudovat,“ konstatoval pan Martin Horský. „Jde o 
jedno z větších hřišť v kraji, které má oproti jiným 
navíc tu výhodu, že je zde položen opravdu kvalitní 
moderní povrch, který v případě nenadálého pádu 
zmírní jeho následky,“ pochvaloval si zdejší spor-
tovec, který plánuje hřiště využívat nejen k vlastním 
tréninkům, ale také v rámci vedení kroužků juda. 
„Ostatně předpokládám, že workoutové hřiště mo-
hou k posilování a kondiční přípravě využívat také 

Těsně za oplocením největšího z čáslavských trenéři dalších sportovních odvětví,“ doplnil s tím, 
dětských hřišť v Těsnohlídkově ulici vyrostla během že již nyní je ve městě poměrně početná komunita 
léta soustava kovových konstrukcí, která nabízí ne- lidí, kteří se zde budou dozajista scházet a formovat 
přeberné množství možností pro posilování a zpev- svá těla ve svém volném čase. Stejně jako ostatní 
ňování těla. O tom, že se jedná o zařízení, které mo- zástupci vedení města potom také věří, že bude 
hou využívat skutečně všichni, nás přesvědčil zdejší sportoviště využíváno dle pravidel a ohleduplně k 
trenér oddílu juda a zároveň jeden ze zastupitelů, ostatním i k jeho vybavení. Plocha rozhodně není 
pan Martin Horský. Cvik, zachycený na fotografii určena pro venčení či dokonce volný pohyb psů, 
sice rozhodně nepatří do kategorie pro začátečníky, odhazování odpadků a podobně. Ostatně provoz v 
avšak podle jeho slov není vyloučeno se k po- těchto místech je možné v případě potřeby kontro-
dobným výkonům pravidelným tréninkem během lovat prostřednictvím kamerového systému měst-
určité doby postupně dopracovat. ské policie.                        

„Rozhodně jsem velmi rád, že se podařilo tento                                                                               zn

ČÁSLAV VIRTUÁLNĚ
Do devíti částí města můžete nyní nově nahlédnout v další spolupráci. 
prostřednictvím virtuálních panoramatických 
fotografií interaktivně u-
možňujících pohled vše-
mi směry s plným rozsa-
hem 360°, včetně přibli-
žování či oddalování 
míst, která potencionál-
ního návštěvníka zajíma-
jí. Uvedenou virtuální 
procházku městem vyro-
bila v loňském roce firma 
Pano3D a během jara 
2017 pokračovalo město 

Podívejte se na www.meucaslav.cz/fotogalerie.   JK
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NOVÝ INFORMAČNÍ 
PANEL
Udržovaný travnatý park na břehu Podměstského 
rybníku se pomalu proměňuje v malou naučnou 
stezku, která nás seznamuje s významnými osob-
nostmi tohoto města. Po Informační tabuli, věnova-
né autoru Lišky Bystroušky, spisovateli, básníku, 
dramatiku, novináři a překladateli Rudolfu Těsno-
hlídkovi se zde objevil další podobný objekt, posky-
tující informace o dalším z významných zdejších 
rodáků, Klimentu Čermákovi. 

Kliment Čermák byl amatérský historik, archeo-
log, numismatik, muzejník, spisovatel a populari-
zátor poznatků v oblasti historických věd, který se 
mimo jiné zasloužil o vznik historické expozice 
zdejšího muzea a velmi aktivně se angažoval v čin-
nosti spolku Včela Čáslavská.  

„Podle nynějších plánů by se určitě nemělo jed-
nat o poslední takovéto ozvláštnění parku. S ohle-
dem na plánovanou revitalizaci zeleně, která by ve 
zmiňovaných místech, respektive v parčíku na Va-
lech, měla být spojena také s rekonstrukcí chod-
níků, bude však město o případné instalaci dalších 
informačních tabulí či jiných prvků uvažovat až po 
jejím dokončení,“ informovala pracovnice odboru 
správy majetku města, paní Gabriela Dymáková. 

Autorem nově osazené desky jsou místní 
mozaikář pan František Tesař a fotograf pan 
Miroslav Lepeška.                                                       zn

Call centrum je první zdravotnická poradenská 
služba při záchranné službě v České republice a 
funguje jako doplňková součást zdravotnického 
operačního střediska. Call centrum je zde pro 
občany kraje při otázkách zdravotnického nebo 
psychosociálního charakteru. Uleví se tak běžnému 
provozu linky 155, kde operátoři často řeší tyto 
telefonáty s psychosociální urgencí, které nejsou 
vždy indikací pro výjezd záchranných složek. 
Záchranáři zřídili také možnost emailové komunika-
ce pro  neslyšící nebo osoby s komunikačním 800 888 155 
blokem a Call centrum je tak možné kontaktovat 
emailem na call@zachranka.cz

Call centrum je v provozu pro celý Středočeský 
kraj a volání do něj je zdarma.                

obvykle nerozhodují o životě a smrti, ale přesto 
mají svojí důležitost. Jedná se většinou o rozhovory 
s lidmi, kteří vyžadují poradenství v oblasti běžných 
chorob a onemocnění, psychickou podporu či radu 
týkající se spíše sociální oblasti. Dispečer na tísňové 
lince se těmto lidem bohužel nemá možnost delší 
čas věnovat, a proto tyto hovory přesměruje do Call 
centra, kde bude mít na volající operátor dostatek 
času,“ řekl ředitel středočeské záchranné služby 
MUDr. Martin Houdek.

Operátoři Call centra se tak na čísle 
mohou stát pro volající nejenom rádci, ale i oporou 
a vrbou v těžkých životních situacích. Při závažněj-

Na tísňovou linku volají totiž často lidé, kteří ších problémech pak mají databázi navazujících 
nepotřebují akutní přednemocniční péči, tedy psychosociálních služeb, aby mohli volajícího 
zásah záchranné služby, ale chtějí například jen nasměrovat k další odborné pomoci.
poradit po zdravotnické stránce, volají co mají dělat V případě potřeby profesionální zdravotníci 
s teplotou nebo se chtějí informovat, které lékárny sloužící na Call centru přepojí volající na sloužícího 
mají o víkendu otevřeno. Podle zkušeností záchran- lékaře záchranné služby nebo jej odkáží na další 
né služby stráví operátoři na tísňové lince 155 odborníky a organizace (např.na Linku bezpečí, Bílý 
řešením takových hovorů přibližně 20 – 30% času. kruh bezpečí, Drop In, praktické lékaře, ambulantní 

„Středočeští záchranáři dlouhou dobu řešili specialisty nebo na pohotovost) a podají informace 
problém těchto telefonátů, které svým obsahem o telefonním čísle.
nespadají do urgentní péče záchranné služby a Call 
centrum tyto problémy vyřešilo. Tyto hovory sice                   TZ

CALL CENTRUM STŘEDOČESKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY



GYMNÁZIUM A PEDAGOGICKOU ŠKOLU POVEDE NOVÝ ŘEDITEL

V červnovém vydání Čáslavských novin jsme se po-
měrně široce ohlédli za pětadvaceti lety historie 
zdejšího gymnázia a střední pedagogické školy, kdy 
v čele této instituce stál doktor Zdeněk Sejček, který 
s koncem minulého školního roku odešel do 
důchodu. V současné době již sedí v ředitelském 
křesle nový šéf školy, . V rozho-
voru, který předcházel prvnímu školnímu dni, kdy 
vše poběží pod jeho taktovkou, jsme chtěli znát je-
ho představy o budoucnosti gymnázia i pedagogic-
ké školy, jeho pohled na současnost i možnosti, 
které se buď nabízejí nebo je třeba stále hledat... 

Rozhodnutí ucházet se o post ředitele asi ne-
bylo úplně jednoduché. Co Vás na tuto cestu při-
vedlo? 

S novým vedením přesto určitě přijdou některé 
změny.

magistr David Tichý

by vycházely z naší vůle. V současné době se na-
příklad připravuje povinná maturita z matematiky a 
naším úkolem bude připravit studenty tak, aby ji 
bez problémů zvládli. My bychom to studentům 
rádi usnadnili mimo jiné i změnou učebních plánů, 
kdy bychom se chtěli vrátit k trochu tradičnějšímu 
pojetí gymnázia. Díky tomu, že bude matematika 
povinným maturitním předmětem, budeme muset 
časovou dotaci na ni posílit. Vždy to ale bylo na úkor 
jiných předmětů, které se potom objevovaly ve vo-
litelnosti ve vyšších ročnících, kde ale zase chyběly 
mezi povinnými některé předměty, které mnohdy 
studenti potřebovali k přijímacím zkouškám na vy-
soké školy. My jsme se rozhodli tuto velkou volnost 
ve volitelnosti opustit a vrátíme se k tomu, že všech-
ny základní předměty budou vyučovány po celou 
dobu studia na gymnáziu. Jedná se například o ze-
měpis, dějepis, biologii, chemii či fyziku a další. 
Budeme se snažit, aby tyto předměty byly rozloženy 
rovnoměrně ve všech ročnících, aby se nestalo, že 
se student až ve čtvrtém ročníku rozhodne třeba 
pro studium chemie, ale zjistí, že poslední dva roky 
ji na gymnáziu neviděl, protože se věnoval jiným vo-
litelným předmětům. Ten propad je potom samo-
zřejmě znatelný. Trochu jiná situace je na pedago-
gické škole, kde značnou část představují odborné 
předměty včetně praxe. 

„Nejprve bych rád poděkoval mému předchůd-
ci, doktoru Zdeňku Sejčkovi za jeho práci a léta, 
která věnoval právě této škole,“ řekl úvodem 
magistr David Tichý, nový ředitel Gymnázia a střed-
ní odborné školy pedagogické Čáslav. „Školu vedl pl-
ných pětadvacet let a já už po dvouměsíční praxi 
cítím, jak moc je ta práce náročná a složitá, svým  
způsobem i nevděčná, když pracujeme s velkým 
množstvím lidí. Pan doktor Sejček určitě pro tuto 
školu udělal mnoho práce, ať již se týká udržení kva-
lity výuky, naplňování tříd a tak dále.

Doktor Zdeněk Sejček v Čáslavi vedl bohatý 
život, což znamená, že v její historii zkrátka zůsta-
ne.“ 

Po třinácti letech, po která učím na této škole 
jsem již cítil, že je třeba se posunout někam dál.        
V Čáslavi bydlím, mám zde rodinu, jsem tady rád, a 
proto jsem neuvažoval například o dojíždění do 
Prahy jen kvůli nějaké změně. Byla by to velká ztráta 
času, který chci věnovat právě rodině, své malé 
dceři. Když se naskytla možnost přihlásit se do 
výběrového řízení, udělal jsem to a konkurz pro mě 
dopadl dobře. Nyní je už na mě, abych dokázal, že 
školu zvládnu dobře vést. 

„Rozhodně - nejde ale vždy jen o změny, které 

základem školy...   

Nastupujete v době, kdy je ve všech pádech 
skloňováno slovo inkluze, tedy začleňování dětí se 
speciálními potřebami do běžné výuky. Jaký je Váš 

To je důležitá otázka systému a plánu studia. Ja- názor na tento fenomén?
kými dalšími změnami by škola pod vaším vedením 
měla projít? 

Škola má nyní nejen 
nového ředitele, ale ke 
změně došlo také na 
pozicích obou jeho zá-
stupců poté, co magistr 
Borský bohužel v minu-
lém školním roce ze-
mřel a magistr Andrle, 
stejně jako doktor Sej-
ček, odešel do plánova-
ného důchodu. Bylo 
snadné zajistit vše tak, 
aby na počátku září 
mohla být výuka zahá-
jena bez problémů? Pe-
dagogický sbor je přece 

„Je pravdou, že jsem byl postavem před potře-
bu vybrat si oba dva nové zástupce. V situaci, která 
nastala, jsem zvolil doktorku Ivanu Rýparovou a ma-
gistra Kamila Navrátila. Mimochodem paní doktor-
ka Rýparová je po skutečně mnoha desetiletích 
první ženou ve vedení školy. Jsem přesvědčen, že 
tento tým bude schopen velmi dobře spolupraco-
vat. 

Mimo uvedené změny bylo třeba také získat 
další členy pedagogického sboru, kteří by nahradili 
jak zmiňované současné zástupce ředitele v běžné 
výuce, tak i některé další naše bývalé kolegy, kteří 
odešli do důchodu. Ve škole nastala velká generační 
obměna, která bude ještě pokračovat, vzhledem     
k tomu, že se mnozí stávající učitelé již k důchodo-
vému věku také blíží. Mohu ale říci, že se mi podaři-
lo sehnat deset nových pedagogů, a to i v aproba-
cích, které jsou nyní jednoznačně ´nedostatkové´, 
tedy matematika, fyzika a informatika. S tímto sta-
vem jsem prozatím spokojen a doufám, že se noví 
kolegové bez problémů začlení do stávajícího sbo-
ru. Ostatně právě v úzké spolupráci mezi pedagogy 
vidím budoucí cestu a také určitou změnu. 

S inkluzí nemám problém - již nyní budeme mít 
prvního asistenta pedagoga - pokud si škola jako 

„Pokud bychom měli hovořit například o vyba- instituce řekne, že chce umožnit odpovídající vzdě-
vení učeben, myslím si, že je na dobré úrovni. V prů- lání komukoliv, kdo k tomu má předpoklady, je tře-
běhu minulých let se nám podařilo díky grantovým ba určitý handicap zkrátka překonat. Inkluzi vní-
projektům získat vybavení v hodnotě přibližně de- mám ne jako inkluzi jednotlivců, ale naopak celé 
seti milionů korun. Jako všechna ostatní technolo- společnosti. Jde o to lidi se speciálními potřebami 
gie, i takto získané (například) počítače postupem přijmout. My to musíme zvládnout, což nebude jed-
doby ztrácejí svoji hodnotu a bude třeba uvažovat o noduché, ale je to nezbytné a dobré.
obměně. V současné době dochází k určitým změ- Novému řediteli i celému vedení školy přejeme 
nám i u našeho zřizovatele, tedy Středočeského kra- mnoho úspěchů a studentům co nejlepší podmínky 
je, takže je možné, že v budoucnu opět bude možné ke studiu.                                                                
získat dotaci na nákup konkrétního vybavení. To vše                                                                                
je ale zatím pouze v přípravě. 

Další součástí naší práce bude péče o školní bu- Mgr. David Tichý se narodil v Přibrami,  od roku 
dovu. Již nyní procházejí rekonstrukcí toalety pro 1991 žije v Čáslavi. Absolvoval Střední průmyslovou 
studenty, plánujeme také rekonstrukci a následné školu v Kutné Hoře a poté Pedagogickou fakultu 
využívání prostor bývalého bytu školníka, které jsou Jihočeské univerzity. V srpnu 2004 nastoupil jako 
nyní volné. Ani to ale není otázkou následujících pedagog s aprobací informatika na čáslavské 
týdnů nebo měsíců. Půjde o poměrně velkou gymnázium, kde působí dodnes. 
investici, vše je tedy tře-
ba nejprve dobře naplá-
novat a zajistit financo-
vání.“

zn

Nové vedení Gymnázia a střední odborné školy pedagogické Čáslav
zleva: Mgr. Kamil Navrátil, RNDr. Ivana Rýparová, Mgr. David Tichý

Mgr. David Tichý
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NA KOLOBĚŽCE ZA VODOPÁDY A DALŠÍMI KRÁSAMI FAERSKÝCH OSTROVŮ 
Prostřednictvím Čáslavských novin našim čtenářům rádi přibližujeme vůně dá-
lek, snažíme se inspirovat k výletům nebo zkrátka informovat o nejrůznějších 
expedicích pořádaných Čáslaváky. Tentokrát jsme se sešli s Katkou a Honzou Zá-
myslickými, kteří procestovali Faerské ostrovy na koloběžkách ozdobených čes-
kou vlajkou i znakem města Čáslav. Vydáme se s nimi na 113 km dlouhé a 75 km 
široké souostroví položené v Atlantickém oceánu na polovině cesty mezi Islan-
dem a Norskem. 

 a tvoří je osmnáct větších ostrovů. Na 
ty se člověk dostane veřejným trajektem, podmořskými tunely nebo pouze sou-
kromou lodí. Manželé Zámysličtí jich procestovali třináct. O podrobnostech z 
výpravy s názvem To Puffin On Footbikes jsme hovořili se samotnými cestovate-
li. Bližší  informace o cestě a především fotografie s texty z každého jednotlivé-
ho dne najdete na stejnojmenném facebookovém profilu.  

Vydejme se tedy na trasu lemovanou malebnými vesničkami a domečky, 
které - jak říká Honza Zámyslický a jak napovídá sám název ostrovů (Faerské ost-
rovy = ovčí ostrovy) - jsou snad hezčí pro ovce než pro lidi.  

Faerské ostrovy jsou součástí Dánska

Vím, že jste se vydali na Faerské ostrovy za pa-
pouškem papuchalkem, podle něhož také vznikl ná-
zev vaší expedice To Puffin On Footbikes (překl.: Za 
papuchalkem na koloběžkách), takže první otázka Kolik kilogramů jste po Faerských ostrovech 
se může být z části zodpovězena, ale zeptám se, pro- vezli na jedné koloběžce?
tože odpověď bude jistě obsáhlejší. Proč zrovna 
Faerské ostrovy?

Podstoupili jste před cestou, kromě běžných 
nebo delších vyjížděk na koloběžkách, nějaký speci-
ální trénink? 

Když zapátrám hluboko do paměti, kde mám     
z dětských let uloženou techniku jízdy na koloběžce, 
vrtá mi hlavou, že při takto dlouhých cestách musí 
být důležité střídat nohy. Dokáži si představit, že se 
odrážím levou nohou a pravou stojím na stupátku. 
Opačně by se mi ale asi příliš nedařilo.

Přestože jsem cestování na koloběžkách již zare-
gistroval, řekl bych, že v České republice je to zatím 
velká neznámá. Proč výprava na koloběžkách a ješ- Co vás na ostrovech při expedici nejvíce potěši-
tě k tomu takzvaně na těžko? Jak jste se k tomuto lo?
způsobu cestování dostali právě vy?

Kolik kilometrů jste ujeli za den?

zalíbil Honzovi, takže jsme najednou potřebovali Honza: Paradoxně jsme ale nejvíce ujeli v tom 
koloběžky dvě, jinak bych se snad ani nesvezla.  s n a d  n e jhorším počasí. To bylo okolo osmdesáti ki-
V loňském roce jsme vyrazili na první cestu z Vilniu- lometrů v jednom dni.
su v Litvě, přes lotyšskou Rigu až do estonského Tali-
nu, ale to se jednalo o cestu bez zátěže.

Honza: Pro mě je jízda na koloběžce výbornou Katka: Kolem dvaceti kilogramů. Váha se samo-
rehabilitací. Šlapání na kole mám zakázané, protože zřejmě trochu měnila například pořízením vody.

Katka: Ano papuchalci pro nás byli jedním z nej- jsem po operaci ploténky a při jízdě na kole zaujímá- Honza: Nebo piv. 
hlavnějších lákadel, ale pro Faerské ostrovy jsme se te stereotypní pozici zad, která vzhledem k těmto 
rozhodli také kvůli krásné přírodě, a protože se zdravotním problémům není dobrá. Na koloběžce 
podle nás i přes jejich atraktivitu jedná o vcelku ne- stojíte, máte rovná záda, zanožujete, což je jeden ze 
známé místo, alespoň v České republice. Dalším ne- cviků pro posílení právě té partie, kterou potřebuji. Katka: Podnikli jsme asi třicetikilometrovou 
méně důležitým důvodem byl také fakt, že v této ze- cestu z Loun na zříceninu hradu Pravda s naložený-
mi neznají klasické koloběžky, což nám přišlo zají- mi koloběžkami, s čímž jsme před tím neměli zkuše-
mavé a především nás baví seznamovat lidi s tímto nosti.
dopravním prostředkem. Pokud víme, tak po Faer- Honza: Také jsme oslovili sportovce z Gladiator 
ských ostrovech na velké koloběžce snad ještě ni- training Kralupy, kteří tvoří gladiátorské překážkové 
kdo nejezdil. běhy, aby nám pomohli vypilovat fyzičku. Vzali jsme 

Honza: A možná ani na malé ... Katka: Ze začátku je to divné. Každý preferuje s sebou koloběžku, aby si vyzkoušeli, které partie 
Katka: Ale jo, na malých koloběžkách se tam dě- pravou nebo levou končetinu, ale postupem času si jsou nejvíce zatěžovány a přímo na míru nám vytvo-

ti prohání. člověk zvykne a poté už mu ani nepřijde, že ze začát- řili cvičební plán, podle kterého jsme doma asi dva 
 ku při jízdě upřednostňoval jednu nohu. A zvyknout měsíce před cestou posilovali. Musím říci, že nám 

si jezdec musí, protože střídat nohy je opravdu důle- to skutečně pomohlo. 
žité jednak z toho důvodu, že namáháte a posilujete 
pouze jednu nohu a také z toho důvodu, že vás ta 
noha začne strašně bolet. Katka: Čekali jsme, že nám minimálně půlka 

Katka: Dříve jsem jezdila na těžko dálky na kole. Honza: Začne vás bolet ta noha, která se ne- cesty proprší, ale během dvanácti dní byly asi jen 
Vždy mě bavilo v poklidu objevovat zajímavá místa. odráží, protože právě ta je nejvíce namáhaná. Prak- čtyři opravdu ošklivé dny. Také jsem se divila, že 
Ne jenom někam přijet a než se člověk rozkouká, ticky na té noze při odrazech lehce dřepujete. jsme nemuseli řešit vůbec žádný defekt na koloběž-
muset zase pryč. Potom jsme si pořídili psa, který si ce. I duše u kola jsme nemuseli opravovat nebo mě-
moc nerozuměl s předním kolem mého bicyklu, Katka: Každý den různě. Když bylo ošklivé poča- nit. 
takže ho chtěl zakousnout. Pořídila jsem si tedy kolo- sí, tak třeba jen dvacet kilometrů, jindy více. Celko- Honza: Přesně tak, překvapilo nás, že tam by-
běžku, čímž se problém s naším čtyřnohým miláč- vě to bylo asi 600 kilometrů za 12 dní, takže řekně- lo relativně hezké počasí. Také určitě krásná příro-
kem vyřešil, ale můj nový dopravní prostředek se me, že v průměru to bylo 50 kilometrů denně. da. Ihned po přistání na letišti jsem Faerské ostro-
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vy přirovnal k Novému Zélandu a při odletu bych na 
svém tvrzení nic nezměnil. Katka: Ano, já jsem poměrně dlouho v registru 

dárců kostní dřeně. Napadlo nás tedy, že bychom 
naší cestou mohli alespoň trochu zviditelnit Český 
registr dárců krvetvorných buněk. Vymysleli jsme 

Katka: To jsem si říkala od začátku do konce. heslo Trhni si pro dřeň, které se spolu s dalšími in-
První dva dny jsem jela s otevřenou pusou a jen ob- formacemi o registru objevovali na našem faceboo-
divovala krásu vesniček, domečků a celé tamější kovém profilu s názvem To Puffin On Footbikes, a 
scenérie. které nás po ostrovech provázelo.

Ale například v Gásadalur, kde je jeden z nejzná-
mějších vodopádů na ostrovech nebo u kostela       
v Saksunu nastaly ty nejsilnější okamžiky, během Honza: V novinách jsem si přečetl o požehnání 
nichž se nám skutečně tajil dech a kdy jsme si řekli: praporu města a vzhledem k tomu, že z Čáslavi po-
,Wow, tady je to hezčí než na obrázku! My jsme váž- cházím, mám zde část rodiny a celkově mám k měs-
ně tady!’ tu velmi vřelý vztah, řekl jsem si, že by bylo pěkné 

Honza: Souhlasím. Od samotného začátku naše- vézt s sebou tento prapor, třeba i ve zmenšené po-
ho pobytu na ostrovech jsme věděli, že Faerské ost- době. Oslovil jsem tedy vedení města, které bylo 
rovy byly skvělá volba. tímto záměrem potěšeno, vyšlo nám vstříc a my mu 

za to děkujeme.
Honza: Jeden den jsem měl menší krizi. Trochu Katka: Tamější obyvatelé Českou republiku moc 

psychicky náročné je, že vidíte pouze kopce. Do neznají a jak česká vlajka, tak čáslavský znak je zau-
těch největších musíte jít pěšky a koloběžku, která Katka: Ano. Téměř všechny naše výlety jsou spo- jaly a vyptávali se, co symboly znamenají. Dnes mů-
je sama o sobě poměrně těžká a ke všemu vepředu jené s geocachingem. Na Faerských ostrovech je žete na Faerských ostrovech potkat lidi, co znají Čes-
vezete dvacet kilogramů, vést vedle sebe. Když se okolo 116 kešek, tedy krabiček, které jsou ukryty na kou republiku i Čáslav.  
do toho připojí špatné počasí, je to někdy těžké. nejrůznějších turisticky zajímavých místech a nám 

Asi šestý den jsme před sebou měli obrovský se podařilo najít více než polovinu. Zajímavé je, že    
kopec. Zhruba po dvou kilometrech si říkám, že za v celé zemi je snad pouze dvanáct krabiček založe- Katka: Nápadů je několik. Jeden z nich je ná-
poslední zatáčkou se cesta musí zlomit a bude zase ných od člověka, který na ostrovech žil. Jinak jsou vštěva největších českých komunit na Novém 
chvíli sjezd dolů, ale nakonec šlapeme snad další všechny založené turisty z cizích zemí.   Zélandu, která by byla příští rok spojena se stým 
dva kilometry. Když už jsme na vrcholu a vydáme se V rámci této aktivity jsou pořádána také různá výročím od založení republiky. Možná ale za začát-
dolů s vidinou, že si chvíli vydechneme, počasí nás setkání, na nichž si nejen cestovatelé a fanoušci geo- kem trasy nebudeme muset tak daleko a vydáme se 
vyvede z omylu. Protivítr a déšť byl takový, že jsme cachingu mohou popovídat, vyměnit si zkušenosti a z Kladna, kde v současnosti žijeme, do Kładna, což je 
se i z kopce dolů museli odrážet. tipy na zajímavá místa. Nám se podařilo zorganizo- menší vesnička v Polsku poblíž moře. Nebo vyrazí-

Katka: Za mě nic. vat jedno setkání v Kodani, kde bylo naše mezipři- me úplně jinam. Uvidíme, kam se na koloběžkách 
stání při letu na ostrovy a druhé setkání v hlavním vypravíme příště.            
městě Faerských ostrovů v Tórshavnu.  

Expedice měla také charitativní podtext ...

Ve které chvíli jste si řekli, že právě tohle je ten 
okamžik, pro který cestujete po Faerských ostro-
vech?

Provázel vás také prapor se znakem města 
Čáslavi. Jak jste přišli na tento nápad?

Cestu jste měli spojenou také s geocachingem, 
Měli jste fyzickou nebo psychickou krizi? který by se ve zkratce dal představit jako činnost 

spojující sport a turistiku, při níž turisté hledají ukry-
té schránky pomocí zeměpisných souřadnic?

Poodhalíte čtenářům, kam byste se s koloběž-
kami chtěli podívat příště? 

Museli jste z nějakého důvodu měnit plán 
cesty?

Katka: Vlastně hned zezačátku. Druhý den jsme 
se chtěli vydat na ostrov za zmiňovanými papuchal-
ky, kam vyplouvá loď, ale ne za každého počasí. Pro-
to jsme se tam pokusili dostat už zkraje našeho po-
bytu, abychom případně měli možnost využít dru-
hou šanci ke konci cesty. V přístavu jsme se ale do-
zvěděli, že na loď můžeme až po předchozí rezerva-
ci. Museli jsme tedy vytáhnout záložní variantu,  
vydat se trasou B a doufat, že na druhý pokus, ten-
tokrát již s rezervací, budou lodě na ostrov vyplou-
vat i při naší zpáteční cestě na letiště.

Honza: Nakonec se to ukázalo jako ta nejlepší 
varianta, protože jsme se během expedice potkali s 
lidmi, kteří za papoušky vyrazili ten den, kdy nám se 
to nepodařilo a ti říkali, že papuchalky ani neviděli, 
protože na místě panovalo špatné počasí. My měli 
štěstí.

                JN, foto: archiv To Puffin On Footbikes
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Léto patří - zvláště v dětství a mládí - volnosti, zába-
vě i lásce. Přeje vztahům, které mají možnost se roz-
vinout do zcela jiné dimenze, dává možnost poznat 
toho druhého a přesvědčit se o tom, že je to oprav-
du ten jediný nebo jediná, s nímž si přejeme projít 
životem. Mnozí si tak dokonce řeknou své ANO, aby 
tak slíbili jeden druhému svoji lásku a ujistili jej o od-
hodlání stát po jeho boku. 

Důvod rozhodnutí uspořádat obřad právě zde tkvěl pro mnohé další páry, oslavili manželé mimo jiné 
ve skutečnosti, že se zde v roli ženicha v opravdu upřímným polibkem a podpisem do pamětní knihy 
nezvyklém oděvu objevil jeden ze členů nového města. Neopomněli navštívit ani kostel svatých 
místního hokejového klubu Lukáš Muras. Vedle něj Petra a Pavla, kde si před lety slíbili svoji věrnost.  
na červeném koberci jako nevěsta stanula Pavla Také manželům Urbanovým přejeme mnoho dal-
Krulišová, která také zvolila méně tradiční svatební ších společně prožitých krásných chvil.                        
šaty. 

Zimní stadion se tak během svého krátkého 
„života“ stal svědkem nejen 
několika vydařených hokejo-
vých utkání, která do hlediště 
přilákala množství diváků či 
dalších akcí, včetně programů 
pro děti, ale také jednoho 
významného životního pře-
dělu dvou mladých lidí. Stejně 
jako svatební hosté, i my pře-
jeme do společného života 
mnoho dobrého. 

Další milou událostí toho-
to léta se stal i další „svatební 
obřad“, při němž si svoji lásku, 
trvající již plných šedesát let, 
připomněli manželé Urbanovi. 

Hovoříme-li o svatbě, většina z nás si představí V obřadní síni zdejšího městského úřadu je při této 
kostel nebo radnici, nevěstu v bílých šatech a ženi- příležitosti pozdravil starosta města, inženýr Jaro-
cha v tmavém obleku. O tom, že mohou mít snou- mír Strnad a zástupkyně Komise pro záležitosti ob-
benci i jinou představu, se přesvědčili hosté poně- čanů, magistra Eva Drábková a magistra Ilona 
kud netradiční čáslavské svatby, která se usku- Thaherová. 
tečnila v červenci v prostředí zimního stadionu. Svoje krásné výročí, které může být příkladem 

zn

LÉTO PŘEJE LÁSCE - MLADÉ, I TÉ ZRALÉ

101 LET PANÍ HELENY MORAVCOVÉ
Ve středu 2. srpna tohoto roku oslavila svoje 101. 
narozeniny paní Helena Moravcová. I přes svůj věk, 
který se pro většinu ostatních lidí může zdát pou-
hým snem, si stále zachovává dobrou náladu, ráda 
vzpomíná na okamžiky svého mládí, na přátele, kte-
ré měla, na chvíle, které měnily její život. Až na horší 
sluch a bolavé nohy si na nic jiného nestěžuje. Jak 
jen to jde, sleduje dění ve městě i v republice. K ta-
kovému rozhledu jí mohou mnozí i výrazně mladší 
lidé jen gratulovat. 

Paní Heleně Moravcové srdečně gratulujeme a přejeme mnoho 
dobrého.                                                                                                   

Paní Moravcová již řadu let žije u své dcery a je-
jího muže v jednom z panelových domů na zdejším 
sídlišti v Těsnohlídkově ulici. S ohledem na prob-
lémy s chůzí již delší dobu na ulici nevychází, ale o život ve městě se stále živě zajímá. V průběhu schůzky se 
starostou města, inženýrem Jaromírem Strnadem, a zástupkyní komise pro záležitosti občanů, magistrou 
Evou Drábkovou, tak mohla zmínit například letošní návštěvu prezidenta republiky v Čáslavi. 

Jak paní Helena Moravcová zmínila již v minulém roce, při oslavě 
svých stých narozenin, ráda čte, což i tentokrát doplnila nástinem 
některých zajímavých příběhů z nedávno čtených knih. Nás samo-
zřejmě těší také zmínka o informacích, které pocházejí z Čáslavských 
novin. 

Jubilantka se narodila v roce 1916 do čáslavské rodiny, v níž bylo 
nakonec plných osm dětí. Ona, jako třetí z nich, samozřejmě pomá-
hala s chodem domácnosti, a to zvláště v těžké době, kdy v  jejích de-
seti letech zemřel jejich otec. I přes všechny těžkosti, se kterými se 
musela matka osmi dětí v té době potýkat, umožnila svým dětem vy-
učení či studium v oborech, které si sami vybraly. Ačkoliv chtěla být 
paní Moravcová nejprve švadlenou, její dobré známky v základní 
škole nakonec rozhodly o dalším studiu na tehdejším učitelském ús-
tavu v Čáslavi (byla mimo jiné spolužačkou paní Růženy Málkové, 
která stejné krásné jubileum oslavila v dubnu). Také další životní osu-
dy paní Moravcové byly většinou spjaty s naším městem. 

zn
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme při-
nesli informaci o umístění čtyř nových portrétů bý-
valých starostů města do interiéru historické budo-
vy zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení kaž-
dého z vyobrazených představitelů města včetně 
dostupných informací o době, v níž město vedli, a 
případných problémech, s nimiž se museli potýkat, i 
o radostech, které jim jistě dělal pokrok města. Jaká 
tedy byla situace v Čáslavi v letech 1922 - 1927, kdy 
v jejím čele stál pan Karel Cibulka?

Karel Cibulka

Kulturní život těžce zasáhla hned na počátku ro-
ku 1923 tragédie v podobě rozsáhlého požáru, kte-
rý prakticky zničil Dusíkovo divadlo. Požár byl uha-
šen až po příjezdu parní stříkačky z Kolína o půl čtvr-
té ráno, kdy už z divadla zbyly jen obvodové zdi. Vel-
mi rychle byla zahájena sbírka na jeho obnovu.        
V krátké době se podařilo budovu rekonstruovat, a 
to podle plánů čáslavských stavitelů Josefa Skřiván-
ka a Václava Svobody. Již 16. 3. 1924 bylo divadlo 
slavnostně otevřeno Jiráskovou hrou Lucerna. Díky 
této události byla pro čáslavské hasiče zakoupena 
parní stříkačka. 

se narodil v roce 1884 ve Slaném. Později se ro- Vedle Sokola se na kulturním životě města 
dina přestěhovala do Prahy, kde vystudoval chemic- podílel i Hlahol, který například v roce 1926 uspořá-
kou průmyslovku. Nastoupil ve Vinohradském pivo- dal koncert Emy Destinové. V roce 1924 vyšlo první 
varu, kde se vyučil sladovníkem. Po vojně se stal ta- číslo vlastivědného sborníku Podoubraví. V prosinci 
jemníkem Odborového sdružení sladovníků v Pra- roku 1925 poprvé na náměstí vztyčen Vánoční 
ze, později v Plzni a v Českých Budějovicích. V roce strom republiky, pod kterým byly umístěny schrán-
1912 přijal místo úředníka nemocenské pokladny   k y na dary pro chudé děti. O převzetí této pů-
v Čáslavi. Bojoval v první světové válce na ruské vodem skandinávské tradice se zasloužil čáslavský 
frontě. V prvních poválečných volbách v roce 1919 rodák spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Z iniciativy 

dokončené v roce 1926.  Ani jeden z těchto návrhů kandidoval za národní socialisty a byl zvolen ná- Karla Cibulky vznikl v tomto roce také Spolek přátel 
nebyl realizován.městkem starosty, v roce 1922 starostou města. dětí, který zajišťoval prázdninové pobyty. 

Výrazem úspěšného hospodářského rozvoje V září téhož roku navštívil Čáslav prezident 
města bylo uspořádání Všeobecné krajinské  výsta-TGM. Do města přijel z Kutné Hory. Cestou se stavil 
vy v roce 1926, v jejímž rámci byla slavnostně otev-v Nové Lhotě, kde byla krátce předtím odhalena pa-
řena budova Vyšší hospodářské školy, postavená mětní deska zdejšímu rodákovi, legionáři B. Havle-
rovněž podle projektu B. Kozáka. Na ploše 8,5 hek-novi. V Čáslavi prezidenta uvítal Karel Cibulka již co-
taru se prezentovaly okresy Čáslav, Kutná Hora, Ko-by starosta, předal mu pamětní album města a poté 
lín, Ledeč nad Sázavou, Chotěboř a Německý Brod. TGM promluvil z balkónu radnice ke shromáždě-
Kromě průmyslových a řemeslných výrobků a hos-ným občanům. Navečer pokračoval ve své cestě.  
podářských plodin zde byly k vidění i obrazy Antoní-Dvacátá léta minulého století byla dobou vel-
na Chittussiho a Jindřicha Pruchy nebo vojenská ex-kého technického rozvoje. Vedle železniční dopravy 
pozice 21. pěšího pluku, který byl dekretem prezi-Dvacátá léta byla obdobím čilého stavebního se rozvíjel především automobilismus. V roce 1925 
denta pojmenován 21. pěší pluk maršála Foche. To-ruchu. Většinu staveb realizovali stavitelé Josef Skři-byla na náměstí vybudována před Grandhotelem 
muto mimořádnému francouzskému vojevůdci, vánek a Václav Svoboda. Čáslav však měla ambice (dříve hotel „U králevice“) první benzínová pumpa. 
který se zasloužil o porážku Německa v první světo-reprezentovat se ve velkoměstském duchu, o což se Významnou událostí v životě města bylo také za-
vé válce, byl na nádvoří Žižkových kasáren v roce zasloužili zejména architekti Emil Jech a Bohumír hájení autobusové dopravy. Nejprve na trase Čáslav 
1925 odhalen pomník. Součástí výstavního progra-Kozák. Ústřední budova Okresní nemocenské po-- Rohozec - Přelouč. 16. října 1922 se konala první 
mu byla módní přehlídka a soutěž dam o cenu krásy.kladny realizovaná v letech 1923 - 5 podle plánů zkušební jízda za účasti předních představitelů ve-

 V roce 1927 byla dokončena monumentální Emila Jecha byla první několikapatrovou monu-řejného života. Rozšiřovala se telefonizace regionu. 
přístavba Všeobecné okresní nemocnice a byly pře-mentální budovou ve městě. V Husově ulici Jech ta-Stále větší oblibu získávaly radiopřijímače. V roce 
stavěny sokolské lázně. Ve Vodrantech sokolská jed-ké navrhl činžovní domy pro státní zaměstnance a 1924 byl v Čáslavi založen Radioklub, který měl již    
nota vybudovala rozsáhlé sportoviště nazývané so-vojenské gážisty, které vznikly se státní podporou a v prvním roce své existence 85 členů. Budovaly se 
koliště. Tohoto roku Karel Cibulka ve funkci starosty měly řešit poválečný nedostatek bytů. Podle plánů nové silnice, například za Podměstským rybníkem. 
skončil. V nových volbách byl zvolen MUDr. Karel E. Jecha byla v letech 1926 - 7 provedena i dlouho Čáslavští se nebáli experimentovat. V roce 1923 byl 
Tesař. Cibulka poté pokračoval v práci jako vrchní plánovaná přístavba čáslavského gymnázia. Prvním například založen Hedvábnický spolek, který nava-
účetní v okresní nemocenské pokladně. Věnoval se realizovaným projektem Bohumíra Kozáka byl pom-zoval na předchozí dobré zkušenosti dívčí školy        
také redigování Havlíčkových Hlasů. Později se pře-ník Matouši Ulickému, který byl po několikaleté s chovem bource morušového a na Skřivánkově vy-
stěhoval do Prahy, kde se stal náměstkem ředitele diskusi vztyčen v roce 1924 u chrámu sv. Petra a sadil moruše. Vzrůstal zájem o film. Licenci získaly    
nemocenské pojišťovny. V roce 1939 byl předčasně Pavla. Jeho odhalení bylo součástí velkolepých os-v roce 1923 hned dvě organizace - Sokol provozující 
penzionován. Poté se cele věnoval svému dlouhole-lav 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, které Bio-Sokol a spolek Ochrana matek a dětí, který 
tému koníčku - historii, především regionální.  Je byly projevem pokračujícího odklonu věřících od otevřel Bio-Pokrok.  
autorem spisku O nálezu Žižkových kostí v Čáslavi katolické církve. Karlovo náměstí bylo přejmenová-
21. listopadu 1910. Sbíral materiály k dějinám obcí no na Náměstí Jana Žižky z Trocnova. V souvislosti    
a vytvořil kartotéku čáslavských rodáků a dalších s oslavami ožila myšlenka důstojného uložení „Žiž-
významných osobností spojených s Čáslaví. Tyto kových“ ostatků. Ještě téhož roku architekt J. Svo-
materiály jsou uloženy v městském muzeu a jsou boda předložil veřejnosti v místním tisku návrh na 
cenným zdrojem informací pro regionální badatele.vybudování Žižkova mauzolea - síně kolem Myslbe-

Literární ambice měla i Cibulkova dcera Jarosla-kova pomníku o průměru dvaceti metrů, která by 
va Reitmannová-Scheinpflugová, která psala knihy sahala do výše čtyřiceti metrů. Architekt B. Kozák o 
pro děti a mládež, například Šibal Krakonoš, Velká dva roky později uvažoval o mauzoleu jako součásti 
voda, Katala v ZOO.       budovy pro sbor církve československé husitské PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

KAREL CIBULKA (ve funkci 1922 - 1927)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Ve dnech 3. až 7. 7. 2017 se v Čáslavi a okolí uskutečnil jubilejní již XV. ročník. 
Účastníci tohoto setkání amatérských i profesionálních výtvarníků se vztahem 
k našemu městu byli s průběhem i organizací plenéru spokojeni.

Setkání se uskutečnilo pod záštitou ředitelky městského muzea a knihovny 
v Čáslavi paní Soni Dedíkové, která nám poskytla prostory na zahájení a zá-
roveň dala náměty na malování. Rádi bychom také poděkovali panu Seme-
rádovi a personálu restaurace Na Kuchyňce, který tak jako v předchozích letech 
umožnil vystavit naše práce v restauraci. Stalo se to již tradicí a hosté naše umě-
lecké úsilí kladně hodnotili a někteří si dokonce i naše výtvory koupili. Výstava 
byla zahájena 7. 7. 2017 a potrvá až do 30. 9. 2017

V seznamu téměř desítky letošních účastníků byli většinou pedagogové 
zdejšího gymnázia, bývalí studenti i ti, kteří v čáslavské galerii v posledních pat-
nácti letech několikrát vystavovali.

Na všechny účastníky malířského plenéru při příštím již XVI. ročníku se těší.
 

  
Ing. Jaroslav Burda - Bujar.

PATNÁCTÝ MALÍŘSKÝ PLENÉR V ČÁSLAVI
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Nábor dětí od 6 let do nové přípravky 2017/18: 

Nábor do Baby Juda v Čáslavi a první trénink pro pokračující děti z minulého roku: 

Nábor a pokračování tréninků Juda pro dospělé 7. a 14. 9. 2017, 19:30.

pátek 8. 9. 2017 v 15:00 a pondělí 11. 9. 2017 v 15:30 v malé tělocvičně ZŠ Čáslav, Sadová
Rozpis tréninků nová přípravka 2017/18 v ZŠ Čáslav, Sadová:
Pondělí: 15:30 - 17:00 nová přípravka 2017/18, trenéři Martin Horský, Matěj Horský, Martin Šedivý
Pátek: 15:00 - 16:30 nová přípravka 17/18, trenéři Martin Horský, Matěj Horský, Martin Šedivý
První trénink zdarma. 
Následný trénink hotovostní platba ročního příspěvku 2 300 Kč oproti příjmovému dokladu a 
odevzdání vyplněné přihlášky.

pátek 8. 9. a 15. 9. 2017 v 16:30 v malé tělocvičně ZŠ Čáslav, Sadová
Rozpis tréninků v ZŠ Čáslav, Sadová, Baby Judo:
Pátek: 16:30 - 17:30 Baby Judo trenéři Martin Horský, Matěj Horský, Martin Šedivý
První trénink zdarma. 
Následný trénink hotovostní platba ročního příspěvku 1 200 Kč oproti příjmovému dokladu a 
odevzdání vyplněné přihlášky.

Rozpis tréninků v ZŠ Čáslav, Sadová, Judo a sebeobrana dospělých:
Čtvrtek: 19:30 - 21:00 Judo a sebeobrana dospělých, trenér Martin Horský
1lekce po 90 minutách, cena 75 Kč

Judisté čáslavského oddílu nezaháleli ani o prázdni-
nách. Počátkem července strávili dobrodružný tý-
den na sportovním táboře ve Zbýšově, kde si nejen 
hráli, ale také se fyzicky připravovali na nadcházející 
závodnickou sezónu. 

Po táboře se ti starší z oddílu vypravili do Slo-
venského ráje, kde obdivovali krásu Tater. 

Koncem července se zúčastnili Matěj Horský, 
Dominik Minařík, Honza Tobiška a Martin Šedivý 
mezinárodního kempu juniorů v Nymburce. Kemp 
byl kvalitou velmi na úrovni, neboť na něj dorazily 
státní reprezentace mnoha zemí. Poslední červen-
covou neděli tužili spíše menší judisté kolektiv na 
výletě do Žlebské obory. V srpnu se uskutečnil 
"Letní Judocamp" v Poslově mlýně v Doksech.

Chtěli byste se i Vy účastnit tréninků i dalších 
zajímavých akcí, pořádaných zdejšími judisty? Nic 
není nemožné - stačí se přihlásit a začít na sobě pra-
covat. Získáte nové zkušenosti, dovednosti i přá-
tele.                           

                                                                              TZ

NÁBORY 2017/18 - JUDO

ZDEJŠÍ MLADÍ 
JUDISTÉ NEZAHÁLELI 
ANI O PRÁZDNINÁCH

Ještě před prázdninami, v sobotu 24.6., se v čás-
lavské sokolovně konal II. ročník míčového pětiboje 
dvojic. Celkem 10 páru soutěžilo v těchto discip-
línách: stolní tenis, nohejbal, volejbal, střelba na 
branku, střelba na koš. Po celodenním boji se z ví-
tězství radoval 4. nasazený pár Petr Havránek/Da-
vid Ružička.
Pořadí: 1. P. Havránek - D. Ružička

2. A. Mutňanský - L. Juhasz
3. R. Koždoň - J. Rajsik
4. P. Kordík - M. Goč
5. M. Cyrus - O. Mucha
6. L. Pažičan - P. Mičo
7. L. Třmínek - J. Vlach
8. J. Lövl - J. Thaher
9. A. Cincibus - D. Vaňa
10. L. Petříček - L. Pikal                             JL

MÍČOVÝ PĚTIBOJ DVOJIC

Pro zájemce o účast v závodě připojujeme následu-
jící informace:
Vypsané kategorie:
Ženy (Ž)
Muži do 39 let (M)
Muži-veteráni I. 40 - 49 let (V1)
Muži-veteráni II. 50 let a více (V2)
Objemy závodu
Ž: 3 km (běh) - 25 km (kolo) - 3 km (běh)
M,V: 6 km (běh) - 25 km (kolo) - 3 km (běh)
Startovné:
150,- Kč (250,-Kč pro přihlášené v den závodu) 
Informace a přihlášky:
http://caslavsky-duatlon.netstranky.cz/
http://www.czechtriseries.cz/

V neděli 10. září 2017 pořádá triatlonový oddíl SK 
Slavoj Čáslav za finanční podpory Středočeského 
kraje a města Čáslavi 24. ročník Čáslavského dua-
tlonu, který má statut přeboru Středočeského kraje 
v duatlonu, Tradiční akce proběhne od 10,00 hodin 
v areálu atletického stadionu ve Vodrantech. Mezi 
tradiční účastníky závodu patří reprezentanti ČR     
v duatlonu a triatlonu, ale také všichni, kdo chtějí u-
dělat něco pro své zdraví a fyzickou kondici. Na ví-
těze jednotlivých kategorií čekají finanční a věcné 
odměny

Jan Vyskočil

ČÁSLAVSKÝ DUATLON
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Během letošních ročníků týdnů prázdninových p o k ro č i l í ,  s t ře d n ě  
aktivit měly děti možnost zakusit mnohá dobro- pokročilí a začátečníci. 
družství. Ať se jednalo o deset dní výletů (Čertovi- Na všechny tyto kurzy a 
na, Pohádková vesnička, Přibyslav, Chittusiho kroužky pro děti je 
údolí, Prokopské údolí, Mirákulum, Kraskov, aj.) či třeba se přihlásit do 15. 
o kurzy šití i o týden anglického tábora. Veškré září. Všechny další 
aktivity děti bavily a měly možnost trávit čas aktuální informace o 
smysluplně. začátku kurzů, nabídce 

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme také akcí a služeb Rodinné-
tyto Týdny prázdninových aktivit opět uskutečnit. ho centra Kopretina se 

RC Kopretina nabízí: hlídání dětí, které bude dozvíte přímo v centru 
probíhat denně od 8 hod. do 12 hod. (případně dle na adrese: Kostelní 
domluvy s rodiči). Je nutné se přihlásit včas, nám. 186,  Čáslav;  
kapacita je omezena. Dále je možné využívat telefonní číslo 327 323 
hernu v dopoledních hodinách a službu převádění 327; 733 741 171; 
dětí do zájmových kroužků v odpoledních www.kh.charita.cz. 
hodinách.  

Kurzy a kroužky, které budeme nabízet ve                       
školním roce 2017/18, jsou kurzy AJ pro dospělé - 

Těšíme se na vás!
Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RODINNÉHO CENTRA  KOPRETINA

Naším cílem je:
- prostřednictvím tréninku tradičního pojetí bojového umění zlepšit svoji fyzickou kondici, 
zdravotní stav a duševní rovnováhu
- naučit se být schopen vyhodnotit konfliktní situaci a tím včas předejít fyzickému napadení 
(ohrožení); v nezbytném případě ubránit nejen sebe

Uvítáme všechny zájemce:
- starší 12 let
- muže i ženy ve zralém věku
Pondělí a středa 17:30 - 19:00
Čáslavská Sokolovna, Masarykova 471

Informace:
RNDr. V. Gladkov  3. DAN  tel.: 721 930 696
A. Petr                   2. DAN  tel.: 725 457 894
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do dalšího vydání Nemocničních listů, které jsme pro Vás připravili uprostřed prázdnin a 
dovolených. Věříme, že se naplnily Vaše představy o cestování, odpočinku a krásném pohodovém létě. Jsme 
teď opět s Vámi, abychom Vám popřáli šťastný návrat do všedních dnů a samozřejmě jsme také rádi, že Vás 
můžeme opět zavést prostřednictvím našich listů do dění v nemocnici.

Rovněž si dovolujeme připomenout, že stále můžete hlasovat a vyjádřit svůj názor v celostátním 
průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR 2017“. Dotazníky jsou k dispozici na všech odděleních lůžkových i 
ambulantních. 

                                              Děkujeme

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník IX. Číslo XVI. Září 2017

ČÁ VS AL

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E
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Napřimte svou páteř

Výsledkem terapie

Individuální i skupinová aktivizace

Cvičení ACT

Ke skupinové aktivizaci se scházejí

Metoda je bezbolestná,

Princip akrální koaktivační terapie
Aktivizace na oddělení geriatrie

Využití ACT

bilitace, prevence nesprávného držení těla, léčba 
plochých nohou, posílení svalů trupu i končetin.

Od července 2017 máte možnost na našem rehabili-
 je především napřímení páte-tačním oddělení s terapeutem ACT konceptu Bc. 

ře, posílení zádových svalů, stabilizace pohybového Klárou Chalupovou rehabilitovat metodou akrální 
aparátu, odstranění bolesti zad, posílení svalů ulo-koaktivační terapie. Možná některým z vás připadá 
žených v trupu a v neposlední řadě zlepšení fyzické název i samotná metoda jako složitá, neznámá či 
kondice.náročná. Vysvětlíme tedy principy, účinky i styl cvi-

 se provádí v sedu, kleku, lehu i ve čení. 
stoje při vědomém zapojení všech svalů těla. Čet-
nost a průběh rehabilitace se odvíjí od dané diagnó-
zy. Terapeut ACT po zacvičení nastaví individuální 
program autoterapie, což je také cílem a výhodou 
metody, zařazení cvičení do domácího prostředí  i 
do běžných denních aktivit, třeba při práci u počíta-
če.

 snadno pochopitelná, 
cvičení časově nenáročné. Pokud zrovna Vy vnímáte 
následky dnešního životního stylu, tj. dlouhodobé 
sezení v zaměstnání, v autě nebo jednostranné zátě-
ži pohybového aparátu, jehož důsledkem jsou bo-
lesti zad, tak právě metoda ACT je pro Vás skvělým 
řešením.

 – odráží 
vzpěrné pozice etap motorického vývoje dětí, které 
všichni známe. Při cvičení metodou ACT napřimuje-
me páteř vzpěrem o akra horních a dolních končetin 
(akra dle lékařského slovníku – koncové části těla, 
nohy, ruce, zejména prsty). Systém je založen na 
aktivaci dorzálních a ventrálních svalových řetězců 
se zaměřením na stabilizaci páteře a končetin. Při 
cvičení není zatěžován kloubní systém, rehabilitace 
je tedy vhodná pro všechny věkové kategorie. ACT je 
velmi účinná terapie pro široké spektrum poruch 
pohybového aparátu. 

 – funkční poruchy pohybového apa-
rátu, bolesti zad, poúrazové a pooperační stavy, neu-
rologická onemocnění, inkontinence, funkční reha-

dělat dobře svoji práci, je milovat, co děláš“. Paní 
Vrhelová svoji práci miluje, dělá ji dobře. Výsledkem 
je jednak trvalý posun sociální služby na vyšší úro-
veň, ale nejdůležitější je podpora psychického i fy-
zického zdraví seniorů při dlouhodobém pobytu      
v nemocnici. 

 je  plánována 
s ohledem na potřeby, zájmy a fyzické schopnosti 
jednotlivce. 

 uživatelé i 
pacienti ve společenské místnosti. Jsou to milé chví-
le, kdy prožívají radost ze vzájemného setkávání a 
činností, které jsou velmi rozmanité. Jejich forma je 
zábavná, příjemná, udržuje, rozvíjí i objevuje manu-
ální i smyslové schopnosti. Aktivizační pracovnice 

Naše oddělení geriatrie jsme Vám představili v loň-
ských NL z několika pohledů, především z hlediska 
zdravotního a ošetřovatelského. Nyní máme pro-
stor, abychom vám více přiblížili část sociální, a to 
aktivizaci uživatelů sociálních lůžek, která je rovněž 
otevřená i pacientům geriatrie. Aktivizace seniorů, 
aktivizační pracovník v sociálních službách jsou přes-
ně dané pojmy v Zákoně o sociálních službách a dal-
ších předpisech. Zákonná vymezení vynecháme, 
určitě bude zajímavější seznámit Vás s konkrétní 
prací naší aktivizační pracovnice Hany Kácovské 
Vrhelové. 

Úspěšný Steve Jobs řekl: „Jediný způsob, jak 

tel.: 327 305 170
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Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz tel.: 327 305 170

banální infekt, někdy i jen lehká viróza postihující lůžku bez potíží. Zde je nutné upozornit na nutnost 
dýchací ústrojí, méně často zažívací trakt. dodržení klidového režimu dle doporučení lékaře 

 bolestmi na hrudníku spíše pícha- nejen v prvních dnech léčby na lůžku, ale na několik 
vého nebo tlakového charakteru, zhoršujícími se při měsíců omezit fyzické aktivity, sport a jiné činnosti, 
nádechu nebo předklonu. Tyto potíže mohou, ale což je někdy pro mladé aktivní lidi, které  toto one-
nemusí provázet i teploty, spíše lehce zvýšené. Ně- mocnění často postihuje, problematické zajistit. 
kdy je vnímán i pocit zhoršeného dechu, bušení srd- Mnozí nemocní si myslí, že když se nemoc „léčí je-
ce, dále mohou být přítomny tzv. nespecifické proje- nom brufenem“, tak se nejedná o nic vážného. Bohu-
vy zánětu, únava, slabost, bolesti svalů a kloubů. žel, onemocnění se i v dnešní době po vyléčení vrací, 

 využíváme kombinaci opakova- hlavně v období „chřipkových epidemií“, nebo po 
ných laboratorních vyšetření krve, pátráme po ty- zvýšené fyzické i stresové zátěži. Někdy bohužel mo-
pických EKG a ECHO (ultrazvukové vyšetření srdce) hou mít recidivy těžší průběh než poprvé, mohou 
nálezech, rtg hrudníku. vést ke zhoršení srdeční funkce a rozvoji chronické-

 může být variabilní, tedy ho srdečního selhání, u mladých lidí je zánět srdeč-
téměř bez příznaků, ale také s projevy těžkého sr- ního svalu jednou z jeho nejčastějších příčin.
dečního selhání nebo závažných poruch srdečního 
rytmu, které mohou být až fatální. Zejména pokud „Je skutečně nezbytné být trpělivý a spolupracovat 
se přidá i zánět srdečního svalu (myokarditis). I u na léčbě s ošetřujícím lékařem, buď v první linii s 
lehkých forem je nutná několikadenní hospitalizace. praktickým lékařem nebo se specialistou kardiolo-

 je především klidový režim bě- gem či internistou. Prevencí výskytu onemocnění, 
hem hospitalizace i po propuštění do domácího ošet- pro nás všechny, je pokud možno nepřecházet tzv. 
ření. Indikovány jsou protizánětlivé léky ze skupiny „virózy“, v období jejich zvýšeného výskytu dosta-
tzv. nesteroidních antirevmatik (např. ibuprofen, tečný přísun vitamínů, hlavně v jejich přirozené for-

má spoustu nápadů, k dispozici řadu pomůcek pro kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách) a v po- mě (ovoce, zelenina), zdravé stravy, dostatek spán-
trénink kognitivních funkcí, procvičování motoriky, slední době kolchicin, z minulosti známý jako lék na ku. Prostě snažit se o zdravý životní styl. Je vhodné 
hry pro seniory, výtvarné činnosti, ale i běžné denní dnu. U těžších komplikovaných forem onemocnění i nenavštěvovat místa,kde se zdržuje větší množství  
činnosti atd. Pokud byste navštívili společenskou léky na srdeční selhání a k ovlivnění poruch rytmu.  lidí, v případě onemocnění zůstat raději doma a sna-
místnost, tak byste viděli, jak se maluje na sklo, cítili V těchto případech je také často nutná spolupráce  ž it se „vyležet“.
vůni upečeného štrůdlu nebo byste se u hrnku s ča- s klinickými pracovišti.
jem zadívali na film, poslouchali hudbu, řešili kvízy či , velká řada paci-
si povídali a vzpomínali. entů s lehkou formou se během několika dnů cítí na 

 probíhá většinou u lůžka, 
Jste nepřítelem tuků, mléčných potravin, lepku? 

kde nejoblíbenější bývá canisterapie, rozhovor na 
Určitě jste si připsali na seznam lektin. Na internetu 

téma, které si senior sám přeje, četba denního tis-
jste se možná dočetli o působení lektinu na zvyšová-

ku nebo knihy.
ní hmotnosti a jeho vlivu na záněty střev. Stejně jako 
tomu bylo v případě lepku a „zaručených“ bezlepko-
vých diet. Pokud neexistuje vážný zdravotní důvod   
k omezování pšeničných bílkovin (lepku) efekt je 
opačný, tedy zdraví škodlivý. Lektiny jsou jednou      proběhl 7. června 2017. Tento seminář opět posílil 
z řady proteinů, obsažených v obilovinách, zelenině, spolupráci lékařů více oborů při léčbě pacientů. 
fazolích, rajčatech, paprikách, bramborách, mléč-Lékaři nemocnice prezentovali řadu zajímavých 
ných produktech, vejcích a dalších potravinách. zdravotních kasuistik, významných z několika hle-
Omezení lektinu je doporučeno pro osoby s poru-disek, odborného, seznámení se s možnostmi léč-
chami trávení. V tomto případě vždy indikuje a se-by v naší nemocnici, novinkami a nezpochybnitel-
stavuje dietní jídelníček jen lékař nebo dietolog. ný je přínos úzké součinnosti pro pacienty. 

Nelze přijmout v jídle tolik lektinu, aby byl škod-Děkujeme paní MUDr. Ivetě Svobodové za zpra-
livý. Naopak jejich přínos je nezpochybnitelný. Po-cování jedné z přednášek i pro Vás, čtenáři.
traviny s touto bílkovinou obsahují vlákninu a antio-
xidanty.

Závěrem si dovolíme citovat Megan Rossiovou, 
mluvčí Britské dietetické asociace: „Pokud hledáte Uspěchaný způsob života je příčinou součas-
ideální stravu, tak se nechte inspirovat Středoze-ného nárůstu tohoto onemocnění. Postihuje spíše 
mím. Strava je bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce, mladší pacienty, definujeme ho jako sezónní 
celozrnné potraviny, ořechy, semínka a olivový olej.“(zejména jaro a podzim), typická je návaznost něko-

                          lika dní až týdnů na předchozí, často přechozený 

Projevuje se

Pro diagnostiku

Průběh onemocnění

Závěrem MUDr. Iveta Svobodová zdůrazňuje: 

Základem léčby

Onemocnění nelze podceňovat Sledujete „módní trendy“ zdravé 
výživy?

Individuální terapie

Seminář praktických lékařů regionu 
a odborných lékařů nemocnice

„Bolesti na hrudi u mladých nemocných se za-
měřením na záněty osrdečníku (odborně perikar-
ditis).“

Marcela Havránková, DiS.

Aktuální informace 
Městská nemocnice Čáslav se zapojila do 12. ročníku celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2017“.  Vážení čtenáři, budeme rádi, pokud se připojíte i 
Vy. Dotazníky týkající se bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů jsou k dispozici na všech odděleních. Velmi děkujeme 

za Vaše hlasování v celostátním průzkumu „NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2017“. Výsledky průzkumu budou známy v listopadu 2017, samozřejmě Vás 
budeme informovat o umístění naší nemocnice.
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V červnu a červenci roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 
85 dětí, z toho 15 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 16 
místních občanů. Bylo uzavřeno 25 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZÁŘÍ

Dne 11. září uplynou 2 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Horák

Stále vzpomíná syn s manželkou.

V měsících 
červenci a srpnu 

jsme si připomněli 
dvě smutná výročí. 
Deset let od úmrtí 

Jiřího Ramaisla
a 

15 let od úmrtí 
jeho syna 

Petra Ramaisla.

Se stálou vzpomínkou v srdci zarmoucená rodina

17. září uplyne 1. rok od úmrtí
paní

Marie Pavlů

Se zármutkem v srdci vzpomínají
přítel František, 

dcera Andrea s manželem Janem 
a vnučkou Barunkou

Dne 22. září 2017 uplyne
10 let od úmrtí 

pana

Václava Růžičky

Stále vzpomínají 
manželka a děti Iva a Václav s rodinami 

13. září uplyne 16 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,
pan 

František Ducheček

Stále vzpomínají 
synové Ivo a František s rodinami. 

Dne 15. 9. 2017 se dožívá
krásného jubilea 

90. let
paní 

Libuše Charoustová

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
za celou rodinu přeje 

dcera Dana

26. 9. uplyne 21 let
ode dne,

kdy nás navždy opustil 
pan

Josef Kleman

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, 
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli tak jako my, 

stále vzpomínají...

Dne 7. 9. vzpomínáme 1 rok 
od náhlého úmrtí našeho drahého 

manžela, tatínka, dědy,
pana

Jaroslava Pavlíka 
(Šakala)

Nikdy nezapomenou manželka Jana, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

O víkendu 4. - 6. srpna 2017 jsme s manželkou uplatnili poukaz na pobyt na 
Čáslavské chatě, který jsme vyhráli na plese města Čáslavi. 

Chata je skvěle renovována, připravena, ubytování je na vysoké úrovni a 
oblast blízko Pece pod Sněžkou je úžasná. Skvěle vyšlo i počasí, tak jsme mohli 
využít i doporučení pracovníků z chaty k cyklovýletu na Růžohorky, na hraniční 
přechod Pomezní boudy a na skok do Polska. Určitě bychom rádi ještě letos 
takovýto víkend zopakovali. 

Horovi, Dolní Bučice.

Jelikož vše bylo ze strany paní Ing. Jany Hamplové naprosto skvělé a bez 
komplikací, chtěl bych touto cestou poděkovat jí i celému týmu, který se o 
zajištění pobytu v Čáslavské chatě postaral. 

Děkujeme za skvělý zážitek. 

Poděkování

Ve věku nedožitých 94 let zemřela v pátek 4. 
srpna paní profesorka Zdenka Šlaisová. Tato 
brněnská rodačka a absolventka filozofické a 
pedagogické fakulty působila jako středoškolská 
profesorka od roku 1954 až do odchodu do 
důchodu na čáslavském gymnáziu. Vyučovala 
humanitní obory: především češtinu a dějepis. 
Dokázala studenty zaujmout rozsahem svých 
odborných znalostí, ale i citáty z latiny a řečtiny.

Zemřela PhDr. Zdenka Šlaisová

Medailonek věnovaný paní profesorce Šlaisové přineseme 
v příštím vydání Čáslavských novin. 

Za bývalé studenty a kolegy
Mgr. Jana Andrejsková

Příspěvky do společenské rubriky přijímáme v redakci ČN 
(budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro)

nebo e-mailem na adrese: noviny@meucaslav.cz 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ZÁŘÍ

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 12. 9. do 8. 10. 2017 - PRODEJNÍ VÝSTAVA 

„DŘEVĚNÉ FANTAZIE“

12. 9. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

MATOUŠ ULICKÝ

18. 9. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

JARO V KARTÁGU

Od 17. 7. do 30. 9. 2017 - VÝSTAVA
   

Vít Šneberg - PRO RADOST   

23. 9. 2017 v 8.00 hodin - UKÁZKA  ODCHYTU A KROUŽKOVÁNÍ PTACTVA

NAVŠTIVTE NOVOU PRAVĚKOU EXPOZICI 
Otevřenou od dubna  2017  

Výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Jan Strejcius 
Součástí výstavy bude sbírka našich dřevin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku  (věnováno 
390. výročí úmrtí)
Přednáší: Dr. Jana Vaněčková
Vstupné:  dobrovolné

Přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí
Městké muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Česko-ruskou společností 
srdečně zve na prezentace románu s hudebními a dramatickými ukázkami 
ruského spisovatele Václava V. Michalského 
Román je první částí sextalogie. V roce 2003 byl vyznamenán Státní cenou,      
v roce 2016 ho vydalo nakladatelství Targamannum v překladu Václava Hrbka. 
Součástí programu bude i představení nového Zpěvníku ruských písní.
Účinkují: Václav Hrbek a Jiří Klapka.

Muzeum (Husova 291)   

 Otevřeno: út 9-11, 12-16, st-ne 9-11, 12-17 hodin

U rybníka JIRSÁK v Čáslavi. Za silného větru a deště se akce nekoná.

Městské muzeum, Husova 291, Čáslav. Nová expozice ukazuje pravěký vývoj 
regionu a svou poutavou atmosférou přibližuje dávnou minulost. Zásluhu na 
tom mají nejen kamenné sklepní prostory, ale i řada rekonstrukcí, např. 
bohatého hrobu z doby železné nebo keltského oděvu. V interaktivní části se 
sami můžete podílet na pravěkém pohřbu - sestavit lidskou kostru a vybavit ji 
patřičnými  milodary nebo si vyzkoušet pravěký oděv. Expozice vznikla za 
finanční podpory Středočeského kraje.

PROGRAM DUSÍKOVA DIVADLA BUDE VZHLEDEM 
K PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCI BUDOVY, ZAHÁJEN V ŘÍJNU

ČÁSLAVSKÁ VĚNOVANKA JE TŘETÍ NEJLEPŠÍ DECHOVKOU V EVROPĚ
Ještě před letními prázdninami se čáslavská kapela 
Věnovanka vydala na soutěž do Německa, kde zís-
kala významné ocenění. 

 
ak v České Kapelník závěrem zmínil další zajímavé mezníky 

republice tradiční dechová hudba může znít napří- tohoto kalendářního roku: „Rád bych
Více o úspěchu pohovořil kapelník Ing. Václav klad od švýcarského souboru odpovídá pan Musílek 

Musílek: „Věnovanka získala 3. místo z největší ev- takto: „
ropské soutěže konané v německém Bamberku. 
Jedná se o mezinárodní festival malých dechovek 
hrajících pouze českou a moravskou dechovku. Mů-
žeme říci, že se jedná o evropský šampionát české a 
moravské dechovky.

Samozřejmě našemu úspěchu napomohla celá 
řada zkoušek. V podstatě posledního půl roku, jsme 
se připravovali jen a pouze na tento šampionát. A 
vyplatilo se to!!! Reprezentovali jsme Čáslavsko, 
střední Čechy a vlastně i celou Českou republiku.”

Česká a moravská dechovka byla interpretová- úspěch jako před mnoha lety.”  
na různými evropskými státy. Na otázku j

 vyzdvihl le-
tošní koncert s panem Josefem Zímou v Čáslavi a 

U nás jsme hodně zaspali. Například švýcar- opravdu se nám také líbilo například na Kubešově 
ské, německé, holandské i maďarské hudby jsou Soběslavi. 
hodně před námi. Mají manažerské týmy, vysoké Nejvíce nás na hraní baví rozdávat lidem radost 
rozpočty a kvalita předváděné hudby je skutečně z kvalitně zahrané dechovky. O tom, že se nám to 
úžasná! pravděpodobně daří, svědčí stále noví posluchači a 

Například Švýcaři hrají na špičkové nástroje, kdy chvála lidí, která se k nám dostává.
cena jejich jednoho nástroje převyšuje cenu všech Za to mohu poděkovat našim rodičům, všem 
nástrojů, co máme my. Ale nestěžujeme si. I tak se podporovatelům naší kapely, především pak městu 
zase po třech letech ukázala malá hvězdička v podo- Čáslav a ZUŠ Čáslav, Středočeskému kraji a všem 
bě Věnovanky na předních místech a budeme se členům kapely.  
snažit dál, aby česká dechovka i v zahraničí měla                JN
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KINO MILOŠE FORMANA ZÁŘÍ

1. HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D

21. - 22. NEJSLEDOVANĚJŠÍ

2. - 3. BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

5. - 6. TULIPÁNOVÁ HOREČKA

23. - 24. LEGO® Ninjago® film 3D

7. - 8. TO

23. KINGSMAN: Zlatý kruh

9. - 10. TERMINÁTOR 2: Den zúčtování 3D

24. DUNKERK 

26. - 27.  KTERÝ JE TEN PRAVÝ12. - 13. LOGANOVI PARŤÁCI

28. ČERVENÁ14. - 15. VÍNO NÁS SPOJUJE 

29. - 30. ZAHRADNICTVÍ: Dezertér

16. - 17. PO STRNIŠTI BOS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA19. - 20. AMERICKÝ ZABIJÁK

naa Lathan), která z něj chce udělat tajného agenta. Posílá ho proto ke Stanu 
Harleymu (Michael Keaton), veteránovi ze studené války, aby ho pořádně vy-Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dob-
cvičil. rodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí 

zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. 
Mládeži přístupno. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní produkci kon-
kuruje nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli zaujmout v žebříč-
cích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich děti tráví celý den přimrzlé CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný 
u obrazovek notebooků a smartphonů. NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním dopravní pilot, kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA. Barry 
mostem mezi dvěma generacemi. Co to vlastně znamená být YouTuberem? A pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou. 
proč se stali YouTubeři fenoménem, který má už dnes na společnost nepře-Je v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s ním chtějí spolupracovat všichni.
hlédnutelný vliv? Celovečerní dokument poodhaluje tajemství jejich úspěchu Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
a nahlédne do každodenních životů, které drží stranou kamery. 
Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové mánie. Umělec Jan Van Loos 
(Dane DeHaan) se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia Vikander), za-

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako tímco je pověřen namalovat její portrét na přání jejího manžela (Christoph 
Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LE-Waltz). 
GO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, nejhorší-
ho padoucha všech dob, který je shodou okolností také Lloydovým otcem.
Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podo-

bu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše maso a "To" 
může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně dětmi, protože jejich strach je 

Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba jako nezá-mnohem jednodušší než u dospělých. Tak to chodí odpradávna, jenže v roce 
vislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v hlubokém utajení a jejímž 1958, zrovna v době, kdy má klaun Pennywise žně, se spojí parta dětí a "To" po-
cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý kruh čelí naši hr-razí. Myslí si, že ho zabily, ale... 
dinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává ru-Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
kojmím. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin ve své nejikoničtější roli Terminá-
tora v digitálně remasterované 3D verzi filmu. Na předělávce dnes již klasiky 

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí akčního sci-fi žánru pracoval samotný režisér snímku James Cameron. Ten ve 
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží seve-spolupráci se společnostmi DMG Entertainment a StudioCanal slibuje vytvořit 
rofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.kvalitní 3D konverzi za využití nejmodernější technologie StereoD.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film vypráví příběh svobodné matky Alice Kinney (Reese Witherspoon), která  Jimmy Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 14 milionů dolarů 
se právě rozešla se svým manželem. Rozhodne se začít nový život, a tak se od-během největšího a nejslavnějšího automobilového závodu v Americe. To je 
stěhuje zpátky do rodného LA i se svými dvěma dcerami. Na oslavě svých 40. slušná suma peněz a proto potřebuje do party svého bráchu s jednou rukou, 
narozenin potká tři mladé začínající filmaře, kteří hledají bydlení. Alice jim na-musí dostat z vězení místního odborníka na loupeže všeho druhu, odborníka na 
bídne, že je ubytuje ve svém domě pro hosty - začne se tak formovat nová, ne-počítače a všechny ty internety a další pomocníky. Vypadá to jako naprosto šíle-
tradiční rodinka. ný nápad, ale výhodou natvrdlých lupičů je, že si všichni myslí, že jsou natvrdlí. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, kte-
pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovliv-rá ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a 
něny velkými dějinami Evropy 20. století.tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vino-

braní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou (Ana Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Girardot) a Jéremym (François Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným 
vinohradem...
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převrat-

ných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeř-
nického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodi-
na, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrá-
všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou vá příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském 
Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou předměstí ve snímku Obecná škola. S filmem Po strništi bos se vracíme na sa-
(Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se motný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho tatínek odmítne 
o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všich-příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodina se musí 
ni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komu-vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. 
nistickém puči. Mládeži přístupno. Vstupné 120 Kč. Promítáme od 20 hodin, v neděli od 17.30 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.hodin.

Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala oba rodiče. O devět let později 
přišel o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání pomsty se Mitch 
(Dylan O'Brien) dostává pod ruku zástupkyně ředitele CIA Irene Kennedy (Sa-

Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215
Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.

http://www.kulturacaslav.cz
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- praxe v oboru výhodou

Řidič - profesní průkaz

- řidičské oprávnění sk. C

- praxe v oboru výhodou

Životopisy zasílejte na adresu: tichy@atos.cz 
nebo volejte 777 778 007

Skladník -   znalost obsluhy vysokozdvižného vozíku

Zavedené stavebniny Atos Čáslav 
přijmou nové kolegy na tyto pozice: skladník a řidič

POŽADUJEME:

Inzerci 
přijímáme 

na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, 

Žižkovo nám. 1,
nebo e-mailem: 

noviny@meucaslav. 
Cena: 

komerční inzerce
27 Kč/cm , 

ve společenské rubrice 
23 Kč/cm

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
 

ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks

Čáslav - u vlakového nádraží 

Informace: Po - Pá  9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601576270, 728605840

TETRA  HNĚDÁ A DOMINANT 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky. 

Prodej:  2. října 2017 v 16 hod. 

PRODEJ   SLEPIČEK

Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl 
s doklady i bez. - Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

Doučování matematiky, 
především pro středoškoláky v Čáslavi

mobil:  739 244 604      
e-adresa:  ferovi@centrum.cz

Koupíme byt nebo dům 

pro budoucí investiční fond.

 

Na stavu nemovitosti nezáleží. 

Do týdne vypracujeme nabídku. 

RK nevolat.

 

Více info na tel.: 608605615

Prodám 

obchod s látkami 
dobře zavedený 

u Penny,
ul. R. Těsnohlídka 1554 - 56.

Bližší informace v obchodě
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Svářeč plastů (výroba ČOV) 

Požadujeme: 

Vyučen (truhlář, zámečník), Znalost technické dokumentace, Manuální zručnost 

Projektant – kreslič 

Požadujeme: 

SŠ technického směru – stavební, strojní, elektro, Základní znalost práce v CAD 
programech 

Projektant vodohospodářských staveb 

Požadujeme: 

VŠ/SŠ stavební – obor vodní stavby, Znalost práce v CAD programech (ArchiCAD 
výhodou), Znalost technického kreslení, Schopnost samostatné práce, Základní znalost 

AJ/RJ 

Servisní technik 

Požadujeme: 

Vyhláška č. 50/1978 Sb.; §5 – není podmínkou 
Řidičské oprávnění sk. B 

Technické myšlení  

Montér technologií čistíren odpadních vod 

Požadujeme: 

Zkušenosti s montážemi, Základní znalost AJ/RJ 

 

Pro všechny pozice nabízíme: 

Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující firmy s působností 
v ČR i zahraničí. Místo zaměstnání v Čáslavi. 

Zaměstnanecké výhody: 

Stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, až 5 týdnů dovolené - po 
odpracování 2 a více let, náborový příspěvek. 

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav  
Tel. 327 313 001, 602 688 362 

Kontaktní osoba: Ivana Horká – 327 313 001/linka 32; ihorka@topolwater.com 
www.topolwater.com  

 

Společnost TopolWater, s.r.o. 
výrobce čistíren odpadních vod s více než 20 letou tradicí, 

hledá zaměstnance na následující pozice: 

 



PLACENÁ INZERCE 

stránka 31 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2017  



www.meucaslav.cz

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
fax: 327 314 197, e-mail: noviny@meucaslav.cz. 
Redakce: Ing. Zdeňka Nezbedová, Jakub Novák, DiS. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých 
čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. 
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. 
Tisk: VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. Zdarma.
Foto na titulní straně: Ing. Zdeňka Nezbedová

Program na září 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

2. září - sobota - ÚDOLÍM BRTNICE

16. září - sobota - KOUŘIMSKO

23. a 24. září - ZÁJEZD ČESKÉ ŠVÝCARSKO

30. září - sobota - PODZIMNÍ VYSOČINOU

Trasa: Přímělkov - zř. Rokštejn - údolí Brtnice - Brtnice. 10 km. Odjezd v 7:04 
hod. (R), návrat 16:48 hod. Svačinu s sebou! Vedoucí je Zdena Šrámková.

Trasa: Slatiňany - Švýcárna - Kočičí hrádek - zř. Rabštejn - Slatiňany. 16 km. 
Odjezd v 8:31 hod. (os), návrat v 18:03 hod. Vedoucí je Zuzana Vohnická.

Trasa: Kouřim - Broučkov - Království - Lipanská mohyla - Na Hrádku- Kouřim. 
13 km. Odjezd v 7:49 hod, návrat 16:42 hod. Vedoucími jsou paní Štěpinová a 
Krupičková.

Sobotní trasa: rozhl. Jedlová - Tolštejn - delší túra Luž (vrchol). 
Nedělní trasa: (společně), Hřensko - Soutěsky - Mezná - Pravčická brána - 
Hřensko. Odjezd z autobusového nádraží v 6:30 hod., návrat 24. 9. do 20:00 
hod. (Zájezd obsazen)

Trasa: Tři Studně - Harusův kopec - ski areál Maršovice - Nové Město na 
Moravě. 11 km. Odjezd v 9:04 (R), návrat v 18:48 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk 
Němec.

9. září - sobota - SLATIŇANY

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Gripeňata

A - tým

Systém soutěže

stavu, prodloužení 5. minut s 3. minutovou přestáv-
kou (bez úpravy ledu) a počtem hráčů 3 na 3. Násle-

Během léta probíhala příprava Gripeňat.  Zá-
dují samostatné nájezdy - 3 : 3. 

jem dětí byl velký, tréninky zaměřené na techniku 
Po základní části bude následovat play-off. Do hole a obratnost probíhali zábavnou formou . Rozší-

této nadstavbové části postoupí první čtyři týmy z řil se trenérský kádr pro mládež o 5 trenérů s licencí 
každé skupiny, první kolo odehrají ve skupinách prv-"C + mládež". Gripeňatům se tedy bude věnovat 
ní se čtvrtým a druhý se třetím. celkem 11 kvalifikovaných trenérů. 

Semifinále se už bude hrát křížem. O postupu Hlavním trenérem mládeže stal pan Jiří Mlika, 
který minulou sezonu úspěšně vedl A-tým. Spor- do dalšího kola play-off budou rozhodovat dva ví-
tovním vedoucím mládeže se stal pan Ing. Lukáš tězné zápasy. V Play-off bude prodloužení 10.minut 
Grobelný. Po celou sezonu bude probíhat nábor s 10. minutovou přestávkou (úprava ledu), hraje se 
dětí a v září si zopakujeme, v loňském roce úspěšný, 5 na 5. Následují samostatné nájezdy - 5 : 5. Jako 
Den hokeje pod záštitou ČSLH. 

hrací dny si kluby odhlasovaly středu, sobotu a pří-
Gripeňata byla přihlášena do krajských soutěží, 

padný třetí zápas v neděli.
takže se můžeme těšit na hokejová klání našich nej-
menších. Přípravu na ledě děti zahájily 21. srpna.

Taktéž u A-týmu proběhla letní příprava. Klub 
mohl využít prostory zimního stadionu díky nové-
mu sportovnímu povrchu, který rozšířil možnosti 
využití tohoto sportoviště. Ke změně došlo na 
postu trenéra, kterým se stal pan Tomáš Topol (tre-
nérská licence B). 

V sezóně 2017/2018 bude mužstvo dospělých 
hrát vyšší soutěž - Krajskou ligu mužů Středočeské-
ho kraje. Změn doznala také samotná soutěž - Stře-
dočeský hokejový svaz na příští ročník přichystal 
obměnu hracího systému, kterou kluby na aktivu 
jednohlasně schválily. Došlo k rozšíření účastníků 
soutěže na šestnáct týmů a rozdělení do dvou sku-
pin - Východní a Západní.

Základní část má 22 utkání. Ve skupině bude 
tým hrát čtrnáct utkání (dvoukolově - doma / ven-
ku). "Bonusem jsou utkání s mužstvy z vedlejší sku-
piny. Pořadatelství těchto zápasů bude určeno lo-
sem. V základní části soutěže, při nerozhodném 

Skupina Východ

- HC Čáslav
- HC Lev Benešov

- HC Sršni Kutná Hora
- HC Mladá Boleslav "B"

- HC Poděbrady
- HC Slavoj V. Popovice

- HC Rytíři Vlašim
- HC Žabonosy

Skupina Západ

- HC Černošice
- HC PZ Kladno

- HK Králův Dvůr
- HC Junior Mělník

- HC Buldoci Neratovice
- HC Příbram
- HC Rakovník
- HC Lev Slaný

Soupiska HC Čáslav

92 Krištof Jan   Brankář
33 Svoboda Martin   Brankář
31 Kočí Jakub   Brankář
27 Janata Ladislav   Obránce
19 Šlejtr Ondřej   Obránce
8 Svoboda Ludvík   Obránce
17 Kůrka Jakub   Obránce
15 Lang Lukáš   Obránce
16 Vítek Dominik   Útočník
9 Kraučuk Michal   Útočník
88 Šudoma Petr   Útočník
23 Muras Lukáš   Útočník
64 Miler Tomáš   Útočník
91 Němec Marek   Útočník
7 Pipek Martin    Útočník
21 Kapec Lukáš   Útočník
89 Sladký Jan   Útočník
20 Ježek Martin   Útočník
40 Pánek Jaroslav   Útočník
25 Borovanský Michal   Útočník
13 Křišťan Radim   Útočník

ČÁSLAVŠTÍ HOKEJOVÍ GRIPENI JSOU PŘIPRAVENI VLÉTNOUT DO NOVÉ SEZONY 

16. 9. 2017 

HC Žabonosy - HC Čáslav23. 9. 2017

HC Poděbrady - HC Čáslav 

28. 9. 2017

30. 9. 2017

HC Čáslav - HC Rytíři Vlašim

HC Neratovice - HC Čáslav

PRVNÍ MISTROVSKÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

7. 10. 2017 HC Čáslav - PZ Kladno5. kolo

1. kolo 13. 8. 2017  FK Čáslav  - Pardubice B

2. kolo 19. 8. 2017 Kratonohy -  FK Čáslav

ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

2:1

3:1


