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O událostech ve městě Čáslav

MOBILIÁŘ 
MĚSTSKÉHO 
MUZEA
JE KULTURNÍ 
PAMÁTKOU

Pravidelní dárci krve 
byli oceněni

Nové vedení města
se představuje

Dusíkovo divadlo zdobí
fotografie Gabiny Fárové

MĚSTO 
SE OBLÉKÁ 

DO SLAVNOSTNÍHO



 stránka 2 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2018   



dne 2. 12. 2018 

v 16 hodin 

na žižkove námestí

Rozsvícení 

vánočního stromu 

se zpíváním koled
s posíláním prání

pro Ježíška
A VYSTOUPENÍM MATEK S DETMI V ŠÁTKU 

Město Čáslav zve na

vánoční trh     

živý betlém

první adventní nedeli

KOLEDY ZAHRAJÍ 

STAROPRAŽŠTÍ

PARDÁLOVÉ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 421/2018 usnesením č. 427/2018

usnesením č. 423/2018 usnesením č. 428/2018

usnesením č. 429/2018
usnesením č. 424/2018

usnesením č. 430/2018

usnesením č. 431/2018
usnesením č. 425/2018

usnesením č. 432/2018

usnesením č. 433/2018

usnesením č. 426/2018
usnesením č. 434/2018

usnesením č. 435/2018

 schválila 1) provedení periodické inventarizace  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
veškerého majetku ke dni 31. 12. 2018; 2) složení ústřední inventarizační pozemcích p. č. 1203/2 a p. č. 1202/3, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k. ú. 
komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
usnesením č. 422/2018 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Cho- Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce 
tusická a Nad Budínem, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 
úplnou uzavírkou komunikace v ul. Chotusická a Nad Budínem z důvodu opravy 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr distribuční soustavy 
traťového úseku Kutná Hora - Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná 
zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. sazba DPH. 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul.  schválila uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského 
Zahradní 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou zařízení mezi městem Čáslav, jako pronajímatelem, a spol. GasNet, s.r.o., se 
uzavírkou komunikace v ul. Zahradní z důvodu opravy silnice v této ulici, za sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako nájemcem, na akci: 
podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou „Čáslav, lokalita Cihelna III“. 
trasou dle přiložené situace.  schválila přidělení bytu č. 48 v č. p. 440, ul. Boženy 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Němcové, Čáslav, a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1) R. B., Čáslav; 
Husova, schválila umístění zařízení staveniště (před č. p. 526/15) - na vozovce a 2) I. T., Čáslav; 3) K. V., Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
chodníku v ul. Husova, pro žadatele ZŠ Čáslav, příspěvková organizace, a to          schválila změnu Organizačního řádu Městské nemoc-
v období od 21. 1. 2019 do 28. 2. 2019, za podmínek stanovených v důvodové nice Čáslav, s účinností od 1. 11. 2018, dle důvodové zprávy. 
zprávě.  vyslovila souhlas s předloženou smlouvou „Návrh ar-

 schválila pronájem části pozemku p. č. 1212/1 o vý- chitektonických prací - REHABILITACE - Městská nemocnice Čáslav“. 
2měře 24 m , nacházející se v k. ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Ka-  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 

tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za pro Dům dětí a mládeže Čáslav, v celkové výši 10 000 Kč, pro taneční kroužky, 
umístění zahradního domku bez trvalého stavebního základu a zřízení malé za- dle důvodové zprávy. 

2  schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. hrádky, za cenu 5 Kč/m /rok a každoročně navýšená o inflaci, a to na dobu ne-
50/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci určitou, pro paní R. O., bytem Čáslav. 
„Rekonstrukce Dusíkova divadla“.  schválila pronájem části pozemku st. p. č. 165/3 o vý-

2  schválila prominutí části nájemného za měsíc říjen měře 1 m , nacházející se v k. ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Ka-
2018 v Divadelním klubu - restauraci v Dusíkově divadle, na adrese Masarykova tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za 

2 194 v Čáslavi, dle důvodové zprávy. účelem instalace dobíjecí stanice pro elektro automobily za cenu 5 Kč/ m , 
 schválila návrh Smlouvy o provozu a servisu webových každoročně navýšená o inflaci, a to na dobu neurčitou, pro společnost Olife 

stránek města Čáslavi. Energy, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2 - Nové Město, 120 00. 

Usnesení městské rady ze dne 22. 10. 2018 | Městská rada

usnesením č. 51/2018 usnesením č. 58/2018
usnesením č. 52/2018 usnesením č. 59/2018

usnesením č. 60/2018
usnesením č. 61/2018

usnesením č. 62/2018
usnesením č. 63/2018

usnesením č. 64/2018

usnesením č. 65/2018

usnesením č. 53/2018

usnesením č. 54/2018

usnesením č. 55/2018

usnesením č. 56/2018
usnesením č. 57/2018

schválilo hlasování pomocí elektronického systému.  schválilo volební řád pro volbu členů rady města. 
 schválilo program ustavujícího zasedání:  schválilo zvolení jednoho místostarosty 

1. Složení slibu nově zvolenými členy zastupitelstva města  schválilo zvolení sedmi členů rady města. 
2. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města  schválilo dva uvolněné členy zastupitelstva města - 
3. Volba volební komise, volba návrhové komise a zvolení ověřovatelů starostu a místostarostu. 
dnešního zápisu  schválilo na post starosty města JUDr. Vlastislava Málka. 
4. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty (-ů) a rady města  schválilo na post místostarosty města pana Martina 
5. Stanovení počtu místostarostů Horského. 
6. Stanovení počtu členů rady města  schválilo do funkce člena/členky rady města pana Jiřího 
7. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města Honzíčka, JUDr. Annu Krúpovou, MUDr. Michaelu Mandákovou, Mgr. Davida 
8. Volba starosty Tichého a Mgr. Filipa Velímského Ph.D. 
9. Volba místostarosty  schválilo výši měsíční odměny pro neuvolněné členy 
10. Volba členů rady města Zastupitelstva města Čáslavi takto: Neuvolnění členové zastupitelstva obce za 
11. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům výkon funkce člena rady 2 700 Kč, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise 
12. Souhrnná zpráva rady 2 200 Kč, člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 
Diskuze 1 800 Kč a člena zastupitelstva 900 Kč a stanoví, že odměny budou 

 schválilo ověřovatele zápisu MUDr. Michaelu neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností ode dne 
Mandákovou a JUDr. Annu Krúpovou. přijetí tohoto usnesení. V případě souběhu nároků z funkcí náleží členu 

 schválilo za členy návrhové komise Mgr. Daniela Mikše a zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U náhradníků 
MUDr. Jana Spáčila. za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil mandát, náleží 

 schválilo za členy volební komise Ing. Drahomíra Blažeje odměna ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
MBA - předseda, Mgr. Martina Jusko a Mgr. Jaroslava Vostrovského. jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

 schválilo volební řád pro volbu starosty. funkce. 
 schválilo volební řád pro volbu místostarosty. 

Usnesení městského zastupitelstva (ustavující zasedání) ze dne 1. 11. 2018 | Městské zastupitelstvo 

usnesením č. 436/2018

usnesením č. 437/2018

 schválila program zasedání. 
Program 1. Jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2019 2. Představení členů 
rady města s vedoucími odborů městského úřadu 3. Různé 

 určila do funkce mluvčího města Čáslavi Mgr. Filipa 
Velímského Ph.D. 

Usnesení městské rady ze dne 7. 11. 2018 | Městská rada 
Městský úřad Čáslav zve občany na 

veřejné zasedání městského zastupitelstva,
které se uskuteční 

dne 10. 12. od 17. hodiny
na Nové scéně Dusíkova divadla. 

Program bude zveřejněn jeden týden před konáním schůze
na úřední desce, webu města a na výlepových plochách. 
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usnesením č. 438/2018

usnesením č. 442/2018

usnesením č. 443/2018

usnesením č. 444/2018

usnesením č. 445/2018

usnesením č. 446/2018

usnesením č. 439/2018
usnesením č. 447/2018

usnesením č. 440/2018

usnesením č. 448/2018

usnesením č. 449/2018
usnesením č. 441/2018

usnesením č. 450/2018

 schválila program: platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení 
1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání RM, které se konalo dne 22. 10. 2018; uloženého v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1000 Kč + platná 
2. Vývoj hospodaření Města Čáslavi za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018; sazba DPH
3. Doporučení ZM -Územní plán Čáslav - změna č. 1  vyslovila souhlas s umístěním sídla příspěvkových 
4. Nakládání s nemovitým majetkem města: organizací - v ulici Nazaret 94, 286 01 Čáslav, v předmětné nemovitosti, v níž je 
- zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky p. č. 1744/69 a 1744/70   D  o m ov důchodců Čáslav, IČ: 486 77 787; - v ulici Jeníkovská 348/17, 286 01 
v k. ú. Čáslav Čáslav, v předmětné nemovitosti, v níž je Městská nemocnice Čáslav, IČ: 008 73 
5. Souhlas zřizovatele příspěvkových organizací s umístěním sídla 764 dle důvodové zprávy. 
6. Návrh na rozšíření stánkového prodeje v předvánočním období  schválila konání vánočních trhů od 1. 12. 2018  do 24. 
7. Doporučení ZM - Zrušení obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 4/2017 12. 2018, dle důvodové zprávy. 
8. Nakládání s nemovitým majetkem města: - uzavření Dodatku č. 1 - Smlouva o  doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující 
převodu vlastnictví bytových jednotek č. p. 1902 - 1905, Čáslav usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi, na základě ustanovení § 84 odst. 2 
9. Nakládání s nemovitým majetkem města: - uzavření smlouvy - Smlouva o písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým 
uzavření budoucích smluv o připojení odběr. elek. zařízení - „Výstavba byto- usnesením č. ………/2018 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 
vých domů B3, B4, B5, B6“, Čáslav 4/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 4/2017 o 
10. Žádost o vyhrazené parkovací místo místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
11. Projekt - Informační LED panely v čekárnách MN Čáslav využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12. Záměr výpůjčky části nemovitosti č. p. 6, Čáslav  schválila uzavření dodatku č. 1 „Smlouvy o převodu 
13. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, Ma- vlastnictví bytových jednotek“ mezi městem Čáslav a budoucími vlastníky by-
sarykova tových jednotek v domech č. p. 1902, č. p. 1903, č. p. 1904 a č. p. 1905, v areálu 
14. Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn z fondu investic Prokopa Holého v Čáslavi. 
ZUŠ, Čáslav  vyslovila souhlas se záměrem výpůjčky místnosti č. 
15. Poskytnutí individuální dotace na vydání CD nosiče s písní Čáslavská polka 1.14 v budově Městského úřadu v Čáslavi, na adrese Generála Eliáše 6, 
Různé: pozemek parcely č. st. 244/4 - zastavěná plocha a nádvoří, dle důvodové 

 schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání RM, které zprávy. 
se konalo dne 22. 10. 2018.  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit pro Základní školu Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, ve výši 51 000 Kč, 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. na nákup židlí do počítačové učebny, dle důvodové zprávy.  
…../2018 určuje člena zastupitelstva JUDr. Vlastislava Málka, který bude  schválila čerpání fondu odměn a fondu investic 
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 Územního plánu Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, dle důvodové zprávy.
města Čáslav.  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- města na vydání CD nosiče s písní Čáslavská polka ve výši 12.000 Kč, ve znění 
zemcích p.č. 1744/69, p.č. 1744/70, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. dle důvodové zprávy. 
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná  neschválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa       
Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem v ul. R. Těsnohlídka, u č. p. 1515 v Čáslavi, pro žadatelku paní V. Z. D. 
Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100  Kč + 

Usnesení městské rady ze dne 14. 11. 2018 | Městská rada 

19. 
PLES
MĚSTA ČÁSLAVI

11. 1. 2019
od 19:30 hod.

hotel Grand
hrají Starý klády 

Předprodej vstupenek v informačním 
centru bude zahájen 1. 12. 2018 

N   V   R   ČNÍ 

1. 1. 2019 od 18 hodin
Žižkovo náměstí

Město Čáslav zve všechny občany na slavnostní

   HŇ   STR   J
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Krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho dobrého 

do nadcházejícího roku
každému z čáslavských obyvatel 

i jejich rodinám přejí

Zároveň si dovolujeme poděkovat za Vámi 
projevenou důvěru a potvrdit odhodlání 
pokračovat i v příštím roce v práci pro město Čáslav...

Ing. Drahomír Blažej, MBA 
a Mgr. Tomáš Hasík

- zastupitelé, zvolení za ANO 2011



V letošních komunálních volbách získalo nejvíce 
mandátů sdružení Čáslav pro všechny, a to konkrét-
ně devět křesel. Toto číslo samo o sobě ještě nenese 
nadpoloviční většinu počtu zastupitelů našeho 
města, avšak uzavřením koalice s ODS a Šancí pro 
rodinu (o tomto kroku informovaly listopadové Čás-
lavské noviny) se již jedná o jedenáct zastupitelů. 
Uvedené uskupení tedy přirozeně navrhlo a v hlaso-
vání prosadilo své nominanty na posty starosty i 
místostarosty. Starostou Čáslavi na následující čtyř-
leté volební období bude JUDr. Vlastislav Málek. 
Sluší se tedy novému představiteli města poskyt-
nout prostor pro představení a nastínění cílů, ke 
kterým město v následujícím období povede. 

JUDr. Vlastislav Málek  

tom, co by chtěli ve městě změnit, na co by chtěli lů a o problémech, které před námi stojí, budeme 
mít ve městě vliv a na co by rádi působili. Vzhledem věcně jednat a budeme hlasovat nejen podle svého 
k tomu, že se toto společenství postupně rozrostlo a nejlepšího vědomí a svědomí, ale i ve prospěch 
jednalo se o velmi dělný kolektiv, zvážili jsme mož- občanů v rámci témat, která budou projednávána. 
nost kandidovat ve volbách jako občanské sdružení. Chtěl bych být i členem týmu čáslavské veřejnosti, a 
Výsledek nakonec předčil naše očekávání a cíl, který proto chceme být maximálně otevření a transpa-
jsme si stanovili. Naše představy se pohybovaly ko- rentní a chceme komunikovat s veřejností co nejšir-
lem zisku pěti až osmi zastupitelů, protože jsme si ším způsobem.     
uvědomovali, že jen v širším kolektivu a zastoupení Rád bych zároveň v tuto chvíli informoval obča-
bychom měli šanci dění ve městě reálně ovlivňovat. ny města o současné situaci, kdy jsme přišli na rad-
Když jsme tedy získali dokonce devět mandátů, zna- nici 2. listopadu a během první půlhodiny našeho 
menalo to pro nás výzvu a samozřejmě jsme to vní- působení ve vedení města jsme se od společnosti 
mali jako závazek pracovat s lidmi, kteří tuto situaci AVE dozvěděli, že je zde závažný problém s možným 
vnímají obdobně, a snažit se politiku utvářet způso- navážením nebezpečných kalů z lagun Ostramo. Od 
bem, který je nám vlastní a získal poměrně význam- tohoto okamžiku řešíme záležitosti kolem daného 
nou podporu občanů. Proto jsme uzavřeli koaliční problému jednáním se státním podnikem Diamo i 
smlouvu s partnery z ODS a Šance pro rodinu. AVE CZ odpadové hospodářství, na ministerstvu ži-

Za čtyři roky vidím Čáslav jako stabilizované votního prostředí (o čemž průběžně informujeme a 
město, které navazuje na vše pozitivní, co se zde za budeme informovat i nadále) s tím, že máme naději 
uplynulých dvacet let podařilo vybudovat. To samo- na to, že toto navážení nakonec realizováno nebu-
zřejmě chceme nadále rozvíjet a udržovat. Ani ono de. Ostatně z jednání vnímáme, že jak Diamo, tak 
udržování není rozhodně malý cíl, pokud vezmeme AVE CZ odpadové hospodářství prosazují stejný zá-
v úvahu to, jakým velkým úkolem na tomto úseku je měr, aby kaly na skládku v Čáslavi naváženy nebyly. 
jen udržení poskytování zdravotní péče v tom rozsa- Kdysi jsem napsal článek do Čáslavských novin 
hu, jaký dnes nabízí městská nemocnice, což je je- „Stavby a lidi“, v němž jsem uvažoval nad tím, zda 
den z prioritních úkolů naší koalice. Budeme rádi, nám v rámci informování o realizaci velkých staveb 
když zde i za čtyři roky bude funkční městská ne- a investičních akcích neunikají obyčejné lidské pří-
mocnice, která bude občanům poskytovat dostup- běhy lidí, kteří zde dlouhodobě každodenní prací 
nou zdravotní péči. Samozřejmě je zde také řada přispívají k chodu a rozkvětu města a my to vnímá-
dalších úkolů, které jsou již rozpracovány. Do této me jako samozřejmost. Myslím, že je dobré o nich 
kategorie jistě patří cíl uspokojování bytové výstav- vědět a ocenit je. Ať jde o učitele, lékaře či zdravotní 
by ve městě - zvláště s ohledem na to, že je zde již do  sestry, podnikatele, dělníky či prodavačky. Stejně 
značné míry vyčerpán prostor pro výstavbu rodin- důležité je připomínat i osobnosti, které se v dávné i 
ných domků neexistencí stavebních parcel slouží- nedávné historii významně zasloužily o stát, demo-
cích tomuto účelu. Jeví se proto jako vhodná forma kracii, jejich život a tvorba byly významným příno-
výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého. sem v oblasti sportu, kultury či vědy. Bezesporu je 
Naši předchůdci již připravili podklady pro tuto takových lidí, kteří zde žili, narodili se v Čáslavi nebo 
výstavbu, s níž se musíme podrobně seznámit a rea- je jejich život s naším městem spjat, celá řada.  Mo-

V Čáslavi žiji prakticky celý život, byť jsem se na- lizovat ji v rámci možností, které budeme mít nejen hu zmínit třeba generála Františka Moravce, z uměl-
rodil v Pardubicích, kde rodiče žili jen rok, aby se po- z pohledu rozpočtových zdrojů, ale i z pohledu za- ců Josefa Svobodu či Miloše Formana. Těší mě, že 
té vrátili do Čáslavi, která je od té doby až dodnes pojení občanů, kteří mají o uvedené byty zájem. zvláštní shodou okolností právě vnuk Josefa Svo-
mým bydlištěm. Vystudoval jsem čáslavské gymná- Třetím úkolem je zklidnění situace kolem sklád- body Jakub Hejna právě dotočil s Helenou Třeštíko-
zium a následně právnickou fakultu v Praze. Po ab- ky komunálního a nebezpečného odpadu ve vlast- vou dokumentární film o Miloši Formanovi a přislí-
solvování školy jsem třináct let působil jako podni- nictví společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. bil, že premiéra filmu mimo Prahu na jaře roku 2019 
kový právník v tehdejší společnosti Agropodnik Zde spatřujeme velké rezervy ve vzájemné otevře- by mohla být právě v Čáslavi s tím, že by se dostavili 
(dnešní Unikom, a.s.). Posléze jsem byl tři roky ve- né komunikaci a myslíme si, že je zde i značný po- oba tvůrci filmu a jsem v kontaktu i manželkou Mi-
doucím oddělení na úseku poskytování úvěrů sou- tenciál pro to, aby město alespoň finančně vytěžilo loše Formana Martinou, která se do Čáslavi na jaře 
kromým podnikatelům v Komerční bance, což bylo z ukládání odpadů mnohem více, než se nyní jeví, že příštího roku také znovu chystá přijet. 
v letech 1991 – 1993. Z banky jsem odešel do sou- město získává. 
kromého podnikání a od roku 1995 do současnosti Chtěl bych vést radnici, ať již v kolektivu rad- Na závěr si dovolím jednu osobní poznámku. 
jsem se věnoval advokátní praxi. Několik let jsem ních, nebo zaměstnanců městského úřadu, jako Navazujeme na vše, co na radnici bylo zavedeno, 
měl kancelář v Kutné Hoře a od roku 2010 jsem         tým. Vždy jsem se prezentoval jako týmový hráč a fungovalo a neděláme žádné kroky, které by zname-
v Čáslavi. Jsem ženatý, máme dvě dcery a tři vnuky. jsem rád, že rada města je sestavena z lidí, kteří sdílí naly „převrat“. V rovině personální ani organizační. 

Pokud jde o moji účast v Zastupitelstvu města stejný pohled a stejné hodnoty a chtějí takto fun- K jedné změně přeci jen došlo. Přesunul jsem kan-
Čáslavi, prvně jsem byl zvolen v roce 1998. To zna- govat. Projeví se to i v tom, že informace o dění na celář starosty do té, v které působili starostové mi-
mená, že v současné době začínám již šesté volební radnici, o úkolech, které rada řeší, budou veřejnosti mo období posledních osmi let. Vede mě k tomu ná-
období v nepřetržité řadě. V některých obdobích  zprostředkovány prostřednictví rubriky Informace vrat k tradici, který je umocněn i osobním vztahem. 
jsem byl členem městské rady a v tom předchozím o jednání rady.  Tímto bychom chtěli v Čáslavských Vzpomínám na to, že asi v těchto prostorách před 
jsem byl dva roky - až do své rezignace - místostaros- novinách nahradit bývalou pravidelnou rubriku Slo- devadesáti lety působil můj děda, pan Josef Oliva, 
tou města. Pokud jde o důvody, které mě vedly        vo starosty. který byl v letech 1929 - 1931 starostou města. Sta-
k další kandidatuře, jedná se o skutečnost, že jsem Týmovost vnímám v celé řadě úseků a oblastí. rostoval v nelehkém období krize první republiky a 
se stal členem spolku Čáslav pro všechny, sdružení Jednak se cítím jako člen týmu Čáslav pro všechny, myslím si, že obstál.  Cítím závazek nejen k nynější 
lidí, kteří viděli mnoho věcí stejně jako já, měli stej- dále jako člen týmu radních a chci, aby - přesto, že to čáslavské veřejnosti, ale i ke svým předkům, působit 
nou představu o vedení komunální politiky, a to sty- podle ustavujícího jednání zastupitelstva vyznělo zde tak, abych jejich štafetu převzal a spolu s týmem 
lem, který mi byl blízký. Velmi mě potěšilo, že je        jako rozdělení dvou táborů, a to koaličního a opozič- mých spolupracovníků ji nesl volebním obdobím ku 
v tomto kolektivu mnoho mladých lidí, kteří se zača- ního v poměru jedenáct ku deseti - že se nezakope- prospěchu města Čáslavi a jeho občanů.                       
li pravidelně scházet a formovali své představy o me v pomyslných zákopech, budeme tým zastupite-                                            JUDr. Vlastislav Málek 

ČÁSLAV MÁ NOVÉHO STAROSTU NA PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY
- PŘEDSTAVENÍ JUDr. VLASTISLAVA MÁLKA
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Stejně jako přišla po volbách změna na postu 
starosty města, má Čáslav i nového místostarostu. 
Je jím další z členů sdružení Čáslav pro všechny, pan 
Martin Horský, který se představí v následujícím 
medailonku. 

Martin Horský

kde je ale vše potřebné k životu. Pro mě je také vel- dy velmi dobrý a kvalitní tým vstřícných a pracovi-
mi důležité to, že tady nemám strach o děti, když tých lidí. Kdykoliv jsem se na kohokoliv obrátil, vše 
jdou ven, což je velký rozdíl od větších měst nebo se děje okamžitě, daří se nastavovat pravidla a tak 
dokonce Prahy. Já osobně mohu porovnat Čáslav a dále. Vidím také, jak velký rozdíl je mezi prací v sou-
Kutnou Horu. Čáslav má to kouzlo, že tady najdeme kromé sféře a ve státní, která je logicky pomalejší, 
vše v rovině. Kutná Hora už není v tomto tak přívěti- protože je svázána všemi možnými zákony a pravi-
vá - má krásný historický střed, ale například nádraží dly.  První rok tedy předpokládám, že bude probíhat 
je hodně daleko. Jediné, co mě trochu mrzí, ale sa- jakýsi proces stabilizace jak v části pracovní a kolek-
mozřejmě s tím není možné nic udělat, je skuteč- tivní, tak v zapracování se do celého systému, abych 
nost, že v Čáslavi není tolik historických památek. věděl, co mohu a co ne. Nicméně podpora na úřadu 

Do veřejného života jsem vstoupil prakticky  j e  ve l ik á a vycházejí nám, jako novému vedení měs-
v sedmnácti letech, když jsem se shodou okolností ta, maximálně vstříc. 
ocitl v situaci, kdy jsem začal vést celý sportovní od- Pokud bych měl hovořit o prioritách, které vi-
díl. Já jsem vždy cítil velkou zodpovědnost vůči li- dím na následující roky - a tady jsem přesvědčen, že 
dem kolem sebe, vždy jsem svůj tým chránil a dělal budeme v souladu s panem starostou - nabízí se té-
jsem pro něj maximum, což je jedna z mých charak- ma skládky a možného navážení sedmdesáti tisíc 
terových vlastností, na kterou někdy doplácím. tun ostravských kalů a další řešení vývoje zvláště       
Začal jsem se tedy věnovat klubu a tuto činnost v informovanosti občanů města. Jde o to, aby sklád-
jsem upřednostnil před vlastní závodní dráhou. ka co nejméně ovlivňovala život obyvatel ve městě, 

Když jsem se přestěhoval do Čáslavi, sešly se aby orgány, které k tomu mají oprávnění jako mi-
zde náhodou judistické osobnosti ze všech koutů re- nisterstvo životního prostředí, důsledně monitoro-
publiky, jako je Michal Černý, Martin Krška, Zdeňka valy provoz na skládce, a aby došlo ke snížení pla-
Ďurinová, Jan Musil a další, což vedlo k založení teb, které město hradí  skládce za svoz odpadu. 
judistického oddílu, který dnes asi již všichni znají. Dalším bodem je jednoznačně nemocnice, jejíž 
Tím jsem tady vstoupil do povědomí veřejnosti a provoz je věc velmi složitá. Vzhledem k tomu, že je 
mělo to i další návaznost... V té době ve městě město jejím zřizovatelem, musíme společně s vede-
nebyla žádná sportovní komise a já jsem zjistil, že ním nemocnice udělat maximum pro to, abychom ji 
největší objem většiny městských dotací jde zejmé- co nejdelší dobu udrželi v současném stavu a rozsa-

Narodil jsem se v roce 1976 v Kutné Hoře, kde na do jednoho sportovního oddílu, s čímž jsem ne- hu péče. Vzhledem k navyšování platů zaměstnan-
jsem žil do svých dvaadvaceti let. Již ve čtrnácti le- souhlasil. Proto jsem vstoupil do komunální politi- ců nemocnice je také nezbytné zajistit dostatek fi-
tech jsem ale začal dojíždět do Čáslavi na střední ze- ky, abych pomohl vytvářet pro všechny sportovní nančních prostředků, protože nemocnice bude kaž-
mědělskou školu, kterou jsem ukončil v roce 1994. kluby vhodné podmínky k jejich rozvoji. dopádně v určité ztrátě.  
Během tohoto období jsem působil v národní do- Musím říci, že první dva roky mi trvalo, než jsem Dalším úkolem, který jsme si dali, je co nejširší 
rostenecké reprezentaci v judu. Také první moje za- se seznámil s podmínkami, které zde jsou. Chyběly informovanost obyvatel města s vědomím „rizika“, 
městnání je spojeno s Čáslaví, kdy jsem pracoval ve mi ale týmové porady, prezentace vlastních názorů že si uvědomujeme, že ne všechno se setká s klad-
zdejší „tabákovce“, ale brzy jsem začal podnikat a od a tento můj pocit eskaloval, až celá situace vyústila  nou odezvou. Musíme unést tíhu rozdílných názorů.
té doby jsem se živil sám a byl jsem společníkem v odtržení od ČSSD a následné založení spolku Čás- Mimo uvedené se nyní zapracováváme do pro-
několika firem, provozujících pohostinství, působili lav pro všechny. Tehdy jsem se rozhodl, že budu po- blematiky bytové výstavby, kde stále ještě nemá-
jsme v Praze, kde jsme měli hotelovou dopravu, měl kračovat v komunální politice pouze v tom případě, me jasnou představu o konečné ceně výstavby, o níž 
jsem i bezpečnostní agenturu a podobně. Dále jsem když tam budu s lidmi, kterým věřím a které mám musíme dále informovat zájemce. Potom bude nut-
si doplňoval také trenérské vzdělání. rád. Nakonec jsme po poradě se současným panem né uzavřít se zájemci smlouvu o smlouvě budou-cí a 

V současné době máme s manželkou, s níž jsme starostou založili spolek Čáslav pro všechny a od případném financování a tak dále. Výstavba se ne-
oslavili dvacetileté výročí svatby, osmnáctiletého toho se začaly odvíjet všechny historické kroky, týká jen areálu Prokopa Holého, ale také budování 
syna a devítiletou dceru. Syn se narodil ještě v které vedly až k současnému stavu.    malometrážních bytů v Masarykově ulici. Na po-
Kutné Hoře, následně jsme se přestěhovali do obce Práce ve vedení města mě v současné době vel- dobné projekty je pravděpodobnost získání dotace. 
Řeplice u Zbraslavic a potom jsme se rozhodovali o mi baví, ačkoliv jsem to dříve ani nepředpokládal a Osobně vidím jako důležité zajištění tak zvaných 
dalším bydlišti. Já jsem v té době chtěl na hory a překvapilo mě to. Je to ale práce velmi náročná, na- startovacích bytů pro mladé a potom i bytů pro se-
pracovat u horské služby, což byl vždy můj sen, ale víc dále vedu sportovní oddíly, ačkoliv jsem se snažil niory. Nechceme zapomenout ani na hledání dal-
manželce se ta představa nelíbila, a proto jsme se část tréninků delegovat na svého syna a další ších pozemků na výstavbu rodinných domků. Mohli 
rozhodovali o jiném místě a navštívili jsme město trenéry. Práci s dětmi ale rozhodně nechci opouštět bychom uvažovat například o pozemcích poblíž 
Čáslav. Ačkoliv pocházím z Kutné Hory, tak pro a vzhledem k tomu, že stále ještě učím na doprav- rybníku Homolka, ale to je vše věc jednání. 
Čáslav jednoznačně rozhodla ochota a vstřícnost ním učilišti, mám ještě další čtyři hodiny týdně Často se nás lidé ptají, jaké velké stavby (kromě 
úředníků. Dodnes rád vzpomínám na první setkání s výuky právě zde. Mimo jiné se účastním také sou- výstavby bytů) budeme budovat. Nyní ale musíme 
vedoucí odboru výstavby paní Obořilovou, protože středění nebo závodů se svými svěřenci. Je to tedy splatit úvěry na stavby, které jsou již realizované a fi-
se mi tehdy zdálo, že dělá „zázraky na počkání a časově velmi náročné a musím poděkovat své rodi- nancovat jejich provoz. Další velké stavby tedy          
nemožné do tří dnů“. V té chvíli se objevil k prodeji ně za podporu. Již v době, kdy jsme šli jako Čáslav v současné době neplánujeme. Vidím ale problém   
pozemek s domem u Podměstského rybníku, který pro všechny do voleb jsem říkal, že mi nejde o to v tom, že nemáme poblíž sportovního areálu 
nás okouzlil. Již v době, kdy jsme ještě uvažovali o dostat se na radnici, ale po volbách tato funkce  m  o ž n o st ubytování pro sportovce, kteří sem přijíž-
stěhování na hory, jsme chtěli vybudovat penzion, v rámci týmového rozhodování padla na mě. Roz- dějí na soustředění. Jako sportovec se také chci za-
respektive objekt, kde by bylo ve spodním podlaží hodla velká podpora celého týmu a samozřejmě ta- sadit o výchovu mladých sportovců, kteří by mohli 
ubytování a v horním patře naše bydlení. A protože ké souhlas rodiny, s níž jsem v současné době v kon- za několik let vytvořit například „A“ mužstvo hoke-
jsme to měli již takto vymyšlené, rozhodli jsme se, taktu převážně prostřednictvím moderních komu- jistů, složené z místních lidí. To se samozřejmě ale 
že tento nápad zrealizujeme tady v Čáslavi, ačkoliv nikačních zařízení. Přesto se snažíme využívat každé netýká jen hokeje...
se jednalo o projekt, který byl nakonec finančně volné chvilky ke společnému trávení času. Musím Úkolů je před námi více než dost a já doufám, že 
mnohem náročnější, než se zpočátku zdálo. říci, že velké břímě za mě převzal můj osmnáctiletý se nám v příštích letech podaří většinu z nich 

Začali jsme tedy v Čáslavi bydlet a toto město syn, který mě mile překvapil svojí zodpovědností. zvládnout bez větších problémů.      
jsme si zamilovali i proto, že se jedná o město malé, Za první týden na radnici jsem pochopil, že je ta-

 
Martin Horský

MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA JE NYNÍ PAN MARTIN HORSKÝ
- PŘEDSTAVENÍ MARTINA HORSKÉHO 
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Vážení spoluobčané, nově zvolené vedení města se, 
po diskuzi všech svých členů, dohodlo, že provede 
drobnou změnu v dosavadním způsobu poskytová-
ní zpráv veřejnosti na stránkách Čáslavských novin. 
Úvodní slovo starosty města, na které jste byli do- Jednání vedení města a vedení Městské nemoc- Den veteránů a den otevřených dveří na letecké 
posud zvyklí, nahradí kolektivněji pojatá rubrika nice Čáslav základně Čáslav 2019
Zpráv z rady města, ve které by Vám měly být jejími 
členy pravidelně podávány podrobnější informace 
k jinak obvykle stručnému výčtu učiněných rozhod-
nutí tohoto orgánu. Formát měsíčního periodika, 
na rozdíl od webových stránek, nebo facebookové-
ho účtu města, bohužel ne vždy umožňuje publiko-
vání nejnovějších informací, budeme se ale i tak 
snažit, aby se k Vám touto cestou dostával v maxi-
mální míře otevřený a pokud možno i komplexní 
přehled toho, co se v rámci uplynulého měsíce již 
odehrálo, nebo se dosud aktuálně děje na Vaší rad-
nici a ve Vašem městě. 

Informace k dění okolo skládky

Jednání o rozpočtu města na rok 2019

né stanovisko v této kauze, bude o tom veřejnost projít připomínkami a schvalovacím procesem 
neprodleně informovat prostřednictvím webu a fa- městského zastupitelstva, je prozatím koncipován 
cebookového účtu města. jako vyrovnaný.  

Ještě před první oficiální radou města, která se Dne 11.11.2018 se zúčastnil starosta města 
uskutečnila 14.11.2018, proběhla schůzka  nového spolu s představiteli dalších měst a obcí z našeho re-
vedení radnice s vedením Městské nemocnice Čás- gionu slavnostního shromáždění 21. základny tak-
lav. Jednání se konalo za přítomnosti starosty JUDr. tického letectva v Chotusicích při příležitosti oslav 
Vlastislava Málka, místostarosty města Martina dne veteránů. Při této příležitosti hosté uctili pa-
Horského, MUDr. Michaely Mandákové a Ing. mátku těch, kteří při službě naší vlasti položili své ži-
Zdeňka Zahradníka, MN Čáslav reprezentoval ředi- voty. Při neformálním setkání si představitelé měst 
tel MN Čáslav MUDr. Martin Novák a ekonomka ne- a obcí vyměnili informace o dosavadních zkušenos-
mocnice Ing. Eva Nováko-
vá.

V úvodu jednání in-
formoval ředitel nemoni-

V případech, kdy Vám ještě nebudeme moci ce o plánovaném navýše-
poskytnout finální závěry z probíhajících jednání, ní mezd zaměstnanců ne-
pokusíme se Vás alespoň seznámit s již učiněnými mocnice, které vychází      
kroky a dalším plánovaným postupem. Jsme realis- z celostátně plánovaného 
té, a proto netvrdíme, že náš úhel pohledu se bude požadavku na navýšení 
vždy shodovat s míněním všech občanů města. Ne- mezd pracovníků ve zdra-
znamená to ale, že odlišné názory, komentáře i pří- votnictví a ve směnném 
padnou kritiku nevyslechneme. provozu v roce 2019.  

Částka, o kterou by se mě-
lo jednat, se pohybuje ko-

První dva týdny působení nového vedení města lem 21 milionů korun. Dle 
byly hektické, kromě přípravy městského rozpočtu sdělení ředitele nemocni-
na rok 2019, byly značně poznamenány především ce část tohoto navýšení 
situací spojenou s obdrženou informací od zástup- pokryje MN z vlastních 

tech i plánech možné budoucí spolupráce s AČR. ců společnosti AVE CZ z 2.11.2018 o tom, že v termí- zdrojů na základě navýšení plateb od zdravotních 
Velitel 21. základny taktického letectva pan plk. Petr nu po 15. 11. 2018 hrozí nebezpečí zahájení naváže- pojišťoven, je však jisté, že v zájmu zachování do-
Tománek při té příležitosti zúčastněné zastupitele a ní 70 000 tun nebezpečného odpadu - kalů z lagun savadního rozsahu poskytovaných služeb v MN Čás-
jejich prostřednictvím i veřejnost informoval o tom, OSTRAMO do Čáslavi. Průběžně jsme informovali o lav bude, na rozdíl od předchozích let, nutné i navý-
že se v květnu roku 2019 uskuteční další „Den otev-všech jednáních, která vedla rada města a následně šení příspěvku zřizovatele na provoz.
řených dveří na letecké základně Čáslav“. Diváci se absolvovali především starosta, místostarosta a ta- Přítomní byli ekonomkou Ing. Novákovou se-
budou moci opět těšit na atraktivní letové a statické jemník města. Po úvodních jednáních s představite- známeni s jednotlivými položkami na příjmové i vý-
ukázky strojů nejen z výzbroje AČR, ale i přehlídku li společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., dajové stránce rozpočtu MN Čáslav. Měli dotazy      
používané pozemní techniky. Akce, u které rok od Ing. Radkem Doležalem, ředitelem provozovny Čás- k jednotlivým položkám - některé z nich byly zod-
roku roste nejen počet účastníků, ale i návštěvníků, lav a Ing. Radkem Halbichem, vedoucím střediska povězeny na místě, podrobnější rozbor ostatních 
je Armádou ČR, zahraničními hosty i veřejností vel-sanací společnosti AVE CZ, který působí přímo v are- bude předmětem dalšího sezení, které by se mělo 
mi kladně hodnocena. Pan starosta přislíbil, že stej-álu OSTRAMO a ředitelem státního podniku DIA- uskutečnit ještě před schválením městského roz-
ně jako v předchozích letech město rádo pomůže MO, Ing. Tomášem Rychtaříkem to bylo tento týden počtu na rok 2019.
při organizačních přípravách této akce, která je vní-další jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR Výsledkem jednání bylo ujištění vedení města, 
mána nejen jako propagace vzdušných sil Armády v Praze s Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstky- že má enormní zájem na fungování Městské ne-
ČR, ale i města Čáslav.ní sekce technické ochrany životního prostředí. Je- mocnice Čáslav. Vzhledem k ne zcela předvídatel-

S radostí jsme přijali informaci, že při příležitosti jím prostřednictvím sdělené stanovisko MŽP bylo ným příjmům od zdravotních pojišťoven nelze z roz-
oslav 28. října, Dne vzniku Československa, by v jednoznačné a byli jsme ujištěni, že ministerstvo počtu města predikovat celkovou částku na provoz 
roce 2019 mělo dojít k slavnostnímu nástupu svůj dosavadní postoj v této otázce nikterak nemě- na celý rok 2019. Tato částka bude vždy zohledňová-
příslušníků letecké základny na náměstí Jana Žižky   ní. Navážení kalů i hlinek na skládku nebezpečných na v jednotlivých rozpočtových opatřeních dle ak-
z Trocnova. Čáslav byla vždy městem, v němž půso-odpadů společnosti AVE CZ v Čáslavi MŽP nepodpo- tuálního vývoje, o kterém bude vedení nemocnice 
bilo hned několik vojenských posádek, konaly se ruje, protože ho neshledává jako variantu, která by informovat vedení města přímo na dohodnutých 
zde pravidelně vojenské přísahy a sepětí města s ar-byla ekonomická a ekologická. V úterý 13. 11. 2018 schůzkách či prostřednictvím radní pro zdravotnic-
mádou bylo vždy silné. Dnes lze s potěšením sle-byl starosta města v opětovném telefonickém kon- tví MUDr. Michaely Mandákové.
dovat, jak roste respekt veřejnosti k vojákům, k je-taktu s ředitelem státního podniku DIAMO Ing. To-
jich službě vlasti, při které pokládají i své životy. Ve-mášem Rychtaříkem, který ho informoval o jednání 
řejnost možná v této souvislosti překvapí skuteč-vedeném na Ministerstvu financí ČR s tím, že záleži- Rada města se společně s tajemníkem města 
nost, že 30% příslušníků 21. základny taktického le-tost je stále v řešení a nedostalo se nám informace, opakovaně sešla také ve věci projednání jednotli-
tectva má aktuálně statut novodobých válečných že by bezprostředně hrozilo navážení kalů na sklád- vých kapitol městského rozpočtu na rok 2019, který 
veteránů za účast na zahraničních misích, kterých ku do Čáslavi. Žádné nové informace o posunu  b y l  p ře d p řipraven předchozím vedením města a fi-
se naše země zúčastnila po roce 1989. První tako-v jednání pak bohužel nemohl do uzávěrky sdělit nalizován Ing. Zdeňkem Zahradníkem, vedoucím fi-
vou misí bylo vyslání protichemické jednotky do ani Ing. Radek Doležal ze společnosti AVE CZ. Příz- nančního odboru MÚ. V návaznosti na tato jednání 
Perského zálivu v roce 1990 pod hlavičkou OSN, dal-nivá očekávání naznačují pak i opakované informa- se jednotliví členové rady průběžně také sešli s ve-
ší mise byly v zemích bývalé Jugoslávie, Iráku, Koso-ce z kuloárových jednání, o kterých informují na we- doucími jednotlivých odborů MÚ, kvůli vyjasnění a 
vu či Afganistánu.bu města zastupitelé města Ing. Urban či Ing. Str- konkretizaci některých požadavků. Návrh rozpočtu 

nad. Ihned, jak město Čáslav obdrží oficiální koneč- města na rok 2019, který samozřejmě musí nejprve  Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí města

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
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V předvolebním období a bohužel i po jeho skonče-
ní, je jedním z nejožehavějších témat ve městě pro-
blematika zdejší skládky a možného navážení kalů    
z lagun Ostramo. V této souvislosti byly mezi obyva-
teli města bohužel často šířeny zcela nepravdivé a 
nepodložené zprávy o tom, že snad (dnes již bývalé) 
vedení města neposkytuje Čáslavákům všechny zís-
kané informace nebo že dokonce spolupracuji buď 
já osobně nebo i další členové městské rady se spo-
lečností AVE - samozřejmě za patřičnou úplatu. 
Stejně jako v minulosti, i nyní všechny podobné spe-
kulace odmítám a jsem velmi rád, že ke stejnému 
názoru došli i členové komise pro nakládání s odpa-
dy. Konkrétně o tomto tématu hovořil na tiskové 
konferenci, svolané novou městskou radou, pan 
magistr David Tichý. 

Po zhlédnutí videozáznamu zmiňovaného set-
kání členů městské rady s novináři a občany města 
jsem s potěšením přivítal informaci, která zazněla 
ve třiačtyřicáté minutě záznamu v odpovědi na do-
taz bývalého tajemníka MěÚ Ing. Josefa Rumla. Ten 
se zajímal o skutečnost, že vedení skládky požado-
valo po členech komise pro nakládání s odpady 
podpis smlouvy o mlčenlivosti s velmi vysokou 
sankcí v případě jejího nedodržení. Tázal se také na 
to, jestli s takovou praxí předchozí vedení města 
souhlasilo. 

Mgr. Tichý ve své odpovědi jednoznačně uvedl, 
že: „je pravdou, že při jednání, které proběhlo až asi 
tři měsíce poté, co komise vznikla, jsem dostal 
smlouvu o mlčenlivosti a přesně v ten moment 
skončila jakákoliv moje aktivita a působnost, proto-
že jsem se zeptal na to samé, tedy jestli představite-
lé města mají něco podobného. Bylo mi řečeno, že 
nikoliv, že jen já díky tomu dokumentu bych se měl 
dostávat k podstatně jiným dokumentům, než se 
dostávají zastupitelé, případně vedení města, což 
mi přišlo absurdní, protože bych vám ty informace 
bez souhlasu AVE nemohl zprostředkovat.“

Výše uvedená slova magistra Tichého tak jasně 
a bez jakýchkoliv pochyb potvrzují naše předchozí 
vyjádření v tom smyslu, že bývalé vedení města ne-
mělo se společností AVE uzavřeny žádné ústní ani 
písemné dohody, protože v momentě, kdy by členo-
vé komise na nabízenou domluvu přistoupili, dosta-
li by se, jak konstatoval Mgr. Tichý „k podstatně ji-
ným dokumentům, než se dostávají zastupitelé, pří-
padně vedení města“. Je tedy zřejmé, že ani vedení 
města nebyly poskytovány širší informace než ty, 
které byly dále zveřejňovány a prostřednictvím mé-
dií poskytovány obyvatelům města. 

Ačkoliv téma skládky rozhodně nechceme a ne-
můžeme posouvat do roviny osobní, jsem v tuto 
chvíli potěšen skutečností, že uvedené konstatová-
ní nade vší pochybnost očistilo bývalé vedení města 
od v úvodu článku zmiňovaných nařčení. 

V závěru tohoto svého vyjádření chci všechny 
občany města ubezpečit, že spolu s dalšími zastupi-
teli i nadále podnikám všechny možné kroky k to-
mu, aby na čáslavskou skládku kaly z Ostravy navá-
ženy nebyly. Důkazem může být například jednání    
s náměstkyní ministryně průmyslu a obchodu paní 
Alexandrou Rudyšarovou, které jsem absolvoval 
spolu s Ing. Milanem Urbanem.         Jaromír Strnad

NÁZOR ZASTUPITELE
Ing. Jaromíra Strnada
- OHLÉDNUTÍ ZA 
TISKOVOU KONFERENCÍ

Dne 6. listopadu nikdo z žáků a klientů Diakonie ne-
tušil, že v tento den proběhne evakuační cvičení. A 
tak je to správné - na mimořádné události se musí-
me připravovat předem, abychom přesně věděli, 
jak se máme zachovat například při požáru budovy.

mají shromáždit. Pracovníci, kteří zodpovídají za žá-
ky a klienty Diakonie vedou své svěřence do za-
hrady, stále je přepočítávají a hlídají. Máme připra-
vené postupy, jak zacházet  při evakuaci s imobilní-
mi žáky a klienty a situaci trénujeme s velkou zod-
povědností“, podotkla ředitelka školy Květuše Ma-
šínová. 

Zároveň děkuje za součinnost všem aktérům - 
bezpečnostním technikům panu Jaroslavu Dolejší-
mu a panu Radku Muhlovi a Hasičskému záchran-
nému sboru Středočeského kraje  v Čáslavi a veliteli 
zásahu panu Miroslavu Potměšilovi.

 
 

Budova Diakonie na Komenského náměstí je 
třípatrová, uvnitř členitá a denně se v ní pohybuje 
více než 100 osob - žáků školy, klientů střediska so-
ciálních služeb, učitelů a všech dalších pracovníků. 
„I když to zpočátku vždy, při zvolání HOŘÍ, vypadá 
jako velký zmatek a hemžení, všichni už vědí, kde se  

Středisko Diakonie a speciální škola srdečně 
zvou čáslavskou veřejnost na tradiční Vánoční 
prodejní výstavu děl klientů Diakonie s návštěvou 
kavárny a vánočním punčem od 17. do 22. prosince 
a společnou bohoslužbu v evangelickém kostele, 
která se uskuteční ve středu 19. prosince od 13,00 
hodin.                                                                         TZ

I V DIAKONII SE PŘIPRAVUJÍ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Ve středu 7. 11. uspořádal Oblastní spolek ČČK Kut-
ná Hora slavnostní akci, při níž byli za přítomnosti 
místostarosty města Martina Horského, zástupců 
nemocnice a zdravotních pojišťoven, oceněni pravi-
delní dárci krve. Úvod svým vystoupením zpestřili 
žáci ZUŠ Čáslav.

Nositelé „STŘÍBRNÉ“ medaile prof. J. Janského 
Nositelé Zlatého kříže 3.třídy za 80 odběrů krve: za 20 odběrů krve: 

Nositelé „ZLATÉ“ medaile prof. J. Janského za 40 
odběrů krve:

nad Sázavou, Skokan Karel - Seč, Kareta Miloš - Sem-
těš, Král Jiří - Vrdy, Foff Roman - Zruč nad Sázavou, 
Sova Lukáš - Žehušice, Vaňhát Michal - Třemošnice, 
Ing. Vrba Jiří - Hlízov, Cihlář Jiří - Kutná Hora, Teřlová 
Martina - Třemošnice, Toman Lukáš - Vrdy, Kožený 
Tomáš - Čáslav

Hobza Petr - Chotusice, Luňák 
Nový Karel - Vlačice, Radovnický Jiří - Čáslav, Pospíšil Tomáš - Třebešice, Calík Marian - Vrdy, Fofoňka 
Jiří - Slavošov, Průša Jaromír - Chotěboř, Bareš Pavel Lukáš - Vrdy, Koten Michal - Kněž, Janatová Simona - 
- Radvanice, Habětín Josef - Žehušice, Volf Zdeněk - Zbraslavice, Peukert Jiří - Zruč/Sázavou, Hudec 
Horky Milan - Bratčice, Žilka Lubomír - Čáslav, Chromý 

Zdeněk - Chotěboř, Liška Jiří - Golčův Jeníkov, Žák 
 Hendrych Milan - Kutná Hora, Kuthan Jaroslav - Havl. Brod, Svoboda Ladislav - Kluky, 

Miroslav - Zruč nad Sázavou, Cajzl Josef - Čáslav, Za- Borovec David - Kutná Hora, Volenec Milan - Ronov 
jíc Pavel - Gol. Jeníkov, Doudová Soňa - Kutná Hora, nad Doubravou, Vild Josef - Močovice, Charvátová 
Mikeš Karel - Tupadly, Forman Jiří - Zruč/Sázavou, Veronika - Žehušice, Bílek Daniel - Kněžice, Kareš Jiří 
Janeček Zdeněk - Neškaredice, Peca Jan - Nová Ves - Kutná Hora, Prchal Petr - Zehuby                            TZ

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
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1. adventní neděle 2. prosince 15-18 hodin 

V neděli 23. prosince od 9 hodin

V neděli 23. prosince od 19 hodin

2. adventní neděle 9. prosince od 16 hodin

ŠTĚDRÝ VEČER 24.12. ve 22 hodin

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25.12. v 9 hodin
Ve středu 19. prosince ve 13 hodin

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné prožití 
vánočních svátků a hojnost požehnání v novém roce 
2019. 

V pátek 20. prosince od 9-11 hodin

(Evangelická fara - Komenského síň)

(Komenského síň)

(Komenského síň)

(Evangelický kostel)

(Evangelický kostel)

(Komenského síň)
(Evangelický kostel)

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH

VÁNOČNÍ SLAVNOST 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ADVENTNÍ KONCERT

ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ 

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I 
VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE ČÁSLAV DOSPĚLÉ 

VÁNOČNÍ KAVÁRNIČKA

 - s možností zakoupit 
výrobky ze zemí třetího světa (fair trade kafe, čaj, 
kakao, čokolády, fair trade rukodělné výrobky aj.), z 
Diakonie Čáslav (keramické svícny, květináče aj.) a 
výrobky Dobročinného spolku Marta (povidla, pro malé i velké s vánočním 
ořechy, zástěry, křížaly aj.). Bude to vhodná divadlem dětí a mládeže.
příležitost nakoupit svým blízkým dárky a zároveň 
podpořit dobrou věc.

tradiční  evangelické 
MLÁDEŽE s filmem

Účinkuje: Pěvecký sbor Gratia cantantes pod 
vedením Moniky Drdové. Program: J. J. Ryba: ČESKÁ v kostele při svitu 
MŠE VÁNOČNÍ Úvodní slovo: evangelický farář svíček, zpěvu a poezii.
z Opatovic Benjamin Kučera

Vánoční divadlo klientů sociálně-terapeutické dílny 
střediska Diakonie v Čáslavi a vánoční zpívání 
Speciální školy Diakonie u vánočního stromku. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
 v Kavárně Diakonie s pun- v Čáslavi, ulice Jana Karafiáta č.p. 159. 

čem a vánočním zpíváním. http://caslav.evangnet.cz/

NA VÁNOCE DO KOSTELA



Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

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

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

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

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

činí 21. 840

25.400

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

Neznámý pachatel vystupující pod jménem "Roušal" v době od 12. září 2018 do 
20. září 2018, lstí vylákal z poškozené v místě jejího bydliště v Čáslavi, pod zá-
minkou finanční tísně, finanční hotovost a platební kartu s přiloženým PIN ko-
dem, ze které následně provedl výběr. Tuto platební kartu následně vrátil do 
poštovní schránky v místě trvalého bydliště poškozené.

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

kh.podatelna@pcr.cz

VYLÁKÁNÍ FINANČNÍ HOTOVOSTI - Další podvod na seniorovi.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

FYZICKÉ NAPADENÍ

ZLODĚJI ODCIZENÝCH KOL Z OSOBNÍHO AUTOMOBILU DOPADENI

 K fyzickému napadení došlo před jedním z čáslavských ba-
rů. Podle napadeného se celý incident odehrál tak, že u vstupu do baru byl oslo-
ven skupinou čtyř nebo pěti lidí, se kterými prohodil pár slov a poté ho jeden      
z mužů povalil na zem a druhý ho praštil pěstí do obličeje. Napadenému muži 
byly vyraženy tři zuby a naražena žebra. Dvě osoby z celé skupiny poté odešly 
přes pěší zónu směrem k obchodnímu domu Penny, další nasedly do vozidla a 
odjely z náměstí směrem do ulice Dusíkova. Dotyčný odmítl převoz do nemoc-
nice se slovy, že se do ní dopraví sám a strážníci začali pátrat po pachateli.

O deset minut později byli spatřeni dva podezřelí muži. Jeden z nich hlídce 
sdělil, že se procházejí, v inkriminovaném baru nebyli, a že nyní pro ně jede man-
želka, která je zaveze domů. Vzhledem k jejich zmatečné výpovědi a zjištěným 
okolnostem, strážníci pojali podezření, že dvojice je součástí party, která byla    
u napadení, a proto se ji rozhodli sledovat.

Hlídka byla zavedena do ulice Chotusická, kde u odbočky do zahrádkářské 
kolonie stálo zaparkované vozidlo, ve kterém seděla řidička a dva muži. Na ru-
kách jednoho z nich byla viditelná krev. Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné 
podezření, že se jedná o pachatele, kteří způsobili jinému člověku újmu na zdra-
ví, byli zadrženi. Podezřelí se nakonec přiznali.  

 Dne 9. 11. 
byla městská policie požádána Útvarem speciálních činností o součinnost při 
řešení jednoho z případů. U obchodního domu Billa mělo dojít k předání odci-
zených kol z osobního motorového vozidla značky Subaru. Ke krádeži došlo v 
jedné z čáslavských ulic v noci ze dne 7. na 8. 11. Při zadržení pachatelů asisto-
vali dva strážníci.

V 21:05 byli zadrženi dva pachatelé, se kterými přijely také dvě ženy.           
U obou mužů byl proveden test na detekci návykových látek. Oba testy byly po-
zitivní na THC a amfetamin. Jeden dále na metafetamin.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

JAK SPRÁVNĚ JEZDIT V SILNÉM VĚTRU? 

Jízda za jiným autem: 

Předjíždění:

Pozor na mostech! 

Jiná nebezpečí:

Jízda v silné vichřici klade na řidiče a 
především jeho techniku zvýšené nároky. Pro řidiče jsou takové podmínky mno-
hem náročnější. Přesto lidé do práce musí. Jak jezdit v silném větru a na co se 
připravit? Odkud fouká? Hodně záleží na tom, odkud vítr fouká, ale obecně je 
nejnáročnější jízda se silným bočním větrem. Vždy je lepší jet proti větru nebo 
po něm, než nechat vítr zuřit do boku vašeho auta. To platí hlavně pro řidiče 
dodávek, nákladních vozidel a aut s přívěsem, se kterým dokáže silná vichřice 
pěkně zamávat

Když jedete za jiným autem, schováte se do tzv. vzdu-
chového pytle. Poznáte to tím, že najednou poklesne odpor vzduchu, jako bys-
te začali jet z kopce. Za kamionem nebo autobusem to ale může vlivem víření 
vzduchu dost házet (hranatý tvar zadní části vozu je z hlediska aerodynamiky 
horší než splývající záď auta), takže udržujte větší vzdálenost. Poznáte to hlav-
ně v malém lehkém autě.

 Při předjíždění se připravte na hned tři změny proudu vzdu-
chu, které s vaším autem pěkně zacvičí. Znát je to hlavně na dálnici při předjíž-
dění kamionů a autobusů. Nejnebezpečnější je silný boční vítr zprava. Jak jede-
te, korigujete řízením trochu doprava proti větru, abyste kompenzovali silný 
odpor vzduchu tlačící vás doleva. Jakmile se ale dostanete na zadní úroveň 
předjížděného auta, začne působit jako štít a proud větru náhle ustane, takže 
vaše auto má tendenci se stočit vpravo. Musíte narovnat řízení, ale připravte se 
na to, že když auto předjedete a vyjedete z jeho zákrytu, znovu se ocitnete vy-
staveni živlům a tentokrát vás vítr začne tlačit doleva. K podobnému jevu do-
chází také u protihlukových stěn.

Na mostech dochází k dost nepříjemnému střihu větru, 
zvláště pokud se jedná o vysoké stavby, protože několik desítek metrů nad zemí 
mohou panovat úplně jiné podmínky než na zemi. Nebojte se plynu a udržujte 
konstantní rychlost. Nedržte ale křečovitě volant a nechte si pohybem auta na-
povědět, odkud fouká. Pak jemně a plynule korigujte proti větru, stejně jako při 
předjíždění. Dost napoví i chování ostatních aut před vámi, a když vidíte, že 
všechna auta na mostě „tancují“, připravte se na silný poryv větru. Na mostě 
nepředjíždějte kamion, protože poryv větru může jeho návěs převrátit nebo 
výrazně vychýlit. Vyhněte se alejím stromů. Vzrostlé starší stromy skýtají velké 
nebezpečí a nikdo nechce, aby mu na autě přistála tunová větev. Jestli můžete, 
najděte si jinou trasu a pokud venku panuje opravdu silná vichřice, raději nevy-
jíždějte. Když už musíte, snažte se jet prostředkem silnice, co nejdál od nejmo-
hutnějších kmenů a větví. Kdyby došlo, jako ve filmu, k ulomení větve přímo 
před vámi, spíše vjedete do slabších částí a nemělo by se stát nic vážného.

 Vítr na silnici nafouká spoustu nepořádku – od ulámaných 
větví po dopravní značky, části budov, ale i třeba neopatrného chodce nebo 
jiného účastníka provozu. Především se snažte hodně předvídat, zvolte si bez-
pečnější trasu a koukejte daleko dopředu. Poslouchejte také v rádiu dopravní 
hlášení, protože se dá očekávat, že dojde k uzavírkám silnic nebo k nehodám.

Zdroj: www.autoweb.cz, https://auto.idnes.cz

PŘÍPAD S DOBRÝM KONCEM

ŽENĚ JIŽ NEBYLO POMOCI

 Městská policie zasahovala u případu, kdy žena 
informovala PČR o tom, že její třiaosmdesátiletá sousedka, která jí svěřila klíče 
od domu, nereaguje na zvonek a zevnitř ve dveřích má pravděpodobně zasunu-
tý klíč, protože se jí nedaří dveře odemknout. Oznamovatelka dostala strach, že 
je její sousedka v ohrožení života.

Po příjezdu hlídky na místo byla před domem připravena rychlá záchranná 
služba i hasičská záchranná služba, které se podařilo otevřít okno, kterým se 
záchranáři i policie mohli dostat do domu. V obývacím pokoji na zemi ležela při 
vědomí zraněná žena. Uvedla, že při cestě z toalety se jí zamotala hlava, upadla 
a pravděpodobně si zlomila nohu. Žena byla ihned převezena na ošetření do 
městské nemocnice.   

 Ne všechny zásahy záchranných složek dopadnou 
dobře tak, jako v předešlém případě. Na Městskou policii Čáslav bylo oznáme-
no, že v sousedním bytě zřejmě zemřela žena, se kterou je doma její manžel. 
Před vchodem hlídky do bytu manžel uvedl, že jeho žena sedí v křesle a přijde 
mu, že je studená. 

Osmašedesátiletá žena seděla v noční košili v křesle v nehybném stavu bez 
známek života. Ačkoliv se strážníci pokoušeli o obnovu životních funkcí, přivola-
ný lékař konstatoval smrt.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



Vůně je jedním z vjemů (prožitků), které ovlivňují 
náš život více, než si často připouštíme. Ať už se jed-
ná o vjemy příjemné nebo méně příjemné, dokres-
lují náš pohled na svět a pomáhají nám utvořit si cel-
kový obraz o daném prostředí, o dané situaci, o člo-
věku, o místě. Je dokázáno, že si známou vůni vyba-
vujeme i mnoho let po prožitku... Doslova vykouzlit 
příjemnou vůni, ale není nic jednoduchého - své o 
tom ví i jedna ze spolumajitelek společnosti Zenit, 
paní Ing. Kamila Řezníčková. Jak tedy vůně, které si 
můžeme přinést i domů, vlastně vznikají?  Jak vybíráte jednotlivé parfémy?  

Základ tedy chápu jako tekutinu s určitými žá-
danými vlastnostmi, kterou je třeba teprve náležitě 
„dochutit“ příjemnou vůní... 

a vývoj výrobku se po té koriguje i na základě jejich 
připomínek a podnětů,  protože každý názor může 
napomoci k docílení ještě dokonalejšího finálního 
produktu. Před samotným uvedením nového kos-
metického výrobku na trh  musíme tyto výrobky za-
slat také k dermatologickému testování. Co se týče 
tak zvaných stabilit, my jako výrobce musíme zajis-
tit, aby po celou dobu použitelnosti měl náš pro-
dukt stejné vlastnosti a charakter, jako je uvedeno rozpoznatelné, jiné ponechávají více prostoru fan-
na etiketě.“ tazii každého z nás. 

Pokud hovoříme o parfemaci výrobků, je určitě 
„Při vytváření nového konceptu parfemace „To není jednoduchá záležitost, protože každý zajímavé, že obliba jednotlivých vůní podléhá určité 

konkrétního výrobku musíme nejprve namíchat je- parfém se skládá minimálně ze dvou set složek a módě a mění se nejen v čase, ale  je také  závislá  na  
ho základ, který určí vlastnosti a charakter výrobku každá z nich ovlivňuje výsledný dojem z parfému. zvyklostech v regionu. Jestliže jsou například v Ně-
a ten může mít různou podobu. V Zenitu v současné Kromě toho, že samozřejmě nějak voní, musí být mecku  nyní u mužů nejoblíbenější lesní vůně, v Če-
době u mýdel používáme základ nezakalený, prů- stabilní, nesmí ovlivňovat barvu,  užitné vlastnosti chách je spíše trendem fresh vůně. 
zračný, který  symbolizuje  čistotu, návrat k přírodě výrobku a musí být dermatologicky přijatelné. Par- Stejně jako vůně podléhá módě také barevnost 
a jednoduchosti. U mycích prostředků kde si jeho fémy vybíráme u velkých firem od Německa až po - zvláště pak u čisticích prostředků. Letošním tren-
charakter nebo zákazník žádá jinou než průzračnou Anglii a vždy si nadefinujeme, do kterého výrobku dem je  jednoznačně fialová barva, ke které se váže 
podobu striktně dodržujeme používání certifikova- parfém potřebujeme, jaké parametry musí splňo- vůně levandule nebo jiná svěží květinová vůně. No-
ných surovin od světových výrobců kteří nám garan- vat. Firma nám následně zašle nabídku včetně tak vinku, kterou jsme  v Zenitu letos zakomponovali do 
tují kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.“ zvaných vonných pyramid, kde jsou uvedeny zá- našich výrobků, je schopnost pohlcování pachů. 

kladní charakteristiky každé vůně. My si z nabídky Obracíme se tím nejen k rodinám, které chovají do-
vybereme základní parfémy a jejich následným mí- mácí mazlíčky. Po nich je samozřejmě nezbytné 
cháním vytvoříme vůni, o níž jsme přesvědčeni, že účinně uklízet a naše výrobky tomu napomohou. 

„Ano, do tohoto základu potom přidáváme vy- bude nejlépe vyhovovat našim zákazníkům. Zajíma- Důležitým momentem je neustálý vývoj novi-
brané parfémy a směs musí následně projít důklad- vostí pro mnoho lidí může být skutečnost, že název nek a zdokonalování nabízeného zboží, propracova-
nými testy stability v extrémních podmínkách, které konečné vůně často definujeme až po jejím namí- ná vývojová, ale i obchodní strategie. Je také nutné 
simulují užitné a skladovací podmínky po celou do- chání. Přiřazení názvu parfemace je často velmi pracovat s radostí a vidinou využití vloženého úsilí 
bu záruky ve zkráceném termínu. Experimenty do- subjektivní, již jen vzhledem k zmiňovanému velké- které, jako jednotlivý střípek, do mozaiky přidal kaž-
provází také praktické testování, což si můžeme mu počtu složek. Každý tedy může výslednou vůni dý z pracovníků Zenitu. Za jejich práci a pomoc bych 
představit jako běžné využívání v domácnosti. Naše vnímat trochu jinak. Důležité ale je, aby byla pro jim a našim zákazníkům chtěla popřát krásné 
nově  vyvíjené produkty, které prošly laboratorními většinu z nás a hlavně zákazníků příjemná. Některé spokojené Vánoce a mnoho dobrého do dalšího 
zkouškami testují naši zaměstnanci Zenitu  doma,   p arfémy jsou přitom jasněji definované a snadněji roku.                                                                             zn

KOUZLENÍ S VŮNÍ

 stránka 11 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2018   



V Čáslavi pod Oblastní charitou Kutná Hora působí 
dvě střediska, která budou jistě známá především 
rodinám nejen s malými dětmi. Jedná se o centrum 
Domek a rodinné centrum Kopretina, do kterých 
jsme se vydali a pohovořili s vedoucími obou středi-
sek o jejich práci. Nejprve naše kroky vedly do cent- Co si můžeme představit pod pojmem ambu-
ra Domek v čele s paní Radmilou Fedora, DiS., půso- lantní aktivizace?
bící hned vedle střediska Diakonie a poté jsme si 
povídali s Bc. Terezií Tichou, DiS. z RC Kopretina na 
Kostelním náměstí. 

Jaké služby nabízí centrum Domek?

Když si představíme rodinu, která žije ve špatné 
finanční situaci, protože rodiče nemají žádné pra-

Můžete nám konkrétněji představit činnost Mohou se na vás obrátit i dospělí jednotlivci? covní návyky a druhou rodinu, která se do finanč-
předškolního klubu? ních problémů dostala ze dne na den, s kterými lid-

mi je práce nejsložitější?

Co obnáší  práce v terénu?

Co je pro lidi nejtěžší při odrazu ode dna?

Zmiňovala jste také nízkoprahové 
zařízení...

děti z rodin v tíživé sociální situaci. Do klubu pravi- 13:00 do 14:30 zde žákům pomůžeme s úkoly a poté 
delně dochází děti od tří let do předškolního věku a zde mají do 16: 00 k dispozici počítač, xbox, výtvar-
to od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12: 00. Hodiny né potřeby nebo si sem dětí chodí jen odpočinout.   
jsou takto omezeny vzhledem k tomu, že nemáme 
kuchyň a jídelnu. 

Ambulantní aktivizace je poradenství pro rodi-
če z Čáslavi a okolí, kteří řeší nejrůznější sociální pro-
blémy. Nejčastěji nás vyhledávají rodiny, které řeší 
dluhy, tíživou bytovou situaci, potřebují například 

Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny doprovodit k lékaři a na další nejrůznější instituce. 
s dětmi do osmnácti let, do kterých spadá předškol- Stává se třeba, že přijde rodina ve špatné fi-
ní klub, takzvaná ambulantní aktivizace rodin a prá- nanční situaci a my rodiče učíme vařit tak, aby ušet-
ce v terénu. Naše centrum nabízí také nízkoprahové řili, protože zjistíme, že nepřiměřené výdaje utrácí 
zařízení pro děti a mládež.     za jídlo. 

Tato služba má taková specifika, že z naší pomo-
O předškolním klubu můžeme hovořit jako o ci musí vždy profitovat dítě. Pomáháme tedy lidem 

alternativě mateřské školy, kterou mohou využívat s dětmi do osmnácti let. Když přijdou rodiče s tím, Nejtěžší je to určitě s lidmi, kteří nemají pracov-
že chtějí pomoci najít bydlení, dítě po- ní návyky a vyrůstali v rodině, kde se také nikdy ne-
chopitelně musí bydlet s nimi a ne  p ra c o va l o.  Tam je to běh na dlouhou trať, často s cí-
u prarodičů. lem v nedohlednu. I když musím říci, že za námi ne-

dávno přišla paní z takové rodiny, která nás před 
Do terénu nejčastěji vyrážíme na časem požádala o pomoc a sdělila nám, že nyní pra-

základě žádosti sociálního odboru.  cu je  a  je  s po kojená. Za to jsem vždy velmi ráda. 
V těchto případech docházíme přímo 
do domů k rodinám, které učíme uklíze- Víte, sociální práce je o spolupráci sociálního 
t, jak si efektivně uspořádat domácnost pracovníka a lidí, kteří potřebují pomoc. Bohužel se 
nebo jak se postarat o děti. ale stává, že přijdou rodiče, kteří tohle nevědí nebo 

nechtějí vědět a čekají, že návštěva u nás vyřeší vše 
bez jejich přičinění. Paradoxně je tedy pro lidi nej-

Toto zařízení je otevřeno pro děti, těžší skutečně chtít, chtít spolupracovat při cestě 
které dochází do základní školy. Od zpět nahoru. 

Domek pořádá také různé výlety a další akce. 
Které jsou ty nejzásadnější?

Pořádáme výlety a v letních měsících pořádáme 
minimálně týdenní příměstský tábor, během něhož 
absolvujeme nejrůznější výlety s dětmi ve věku 4 až 
14 let z Čáslavska. S touto akcí nám pomáhá také 
odbor školství, kultury a památkové péče.

Pořádáme ale také různé besídky, halloween, 
čarodějnice a další. Také každý rok pořádáme tříkrá-
lovou sbírku, která letos proběhne už po páté v naší 
režii.

CHARITNÍ CENTRUM DOMEK A RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA 

Paní Tichá, co může lidem z Čáslavi a okolí nabíd-
nout RC Kopretina? 

Kopretina pořádá také spoustu akcí  pro dospě-
lé...

O sociální aktivizaci jsme si povídali s paní Fedo-
rou z Domku. Řekněte nám prosím něco konkrétní-
ho o službách spadajících pod rodinné centrum.

Čím si vysvětlujete, že doprovázení dětí na 
kroužky nebo pomoc s úkoly je rodiči tolik vyhledá-
vána? 

ho telefonu, dají přednost docházení dítěte do RC, níž se spontánně vytvořila skupinka žen, které se 
kde se pod dohledem pracovnice připravuje na vyu- schází každý čtvrtek v dopoledních hodinách a snaží 

Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi, přede- čování. se mezi s sebou komunikovat v angličtině.   
vším pro rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené, 
rodičům s dětmi předškolního a školního věku. Ty-
to, ale i další činnosti nabízíme v rámci rodinného Ano, velmi oblíbené je takzvané rodičovské ran-
centra. de, které proběhne v pátek 14. prosince od 16:00 

Poté máme také službu sociální aktivizace pro do 20:00. Akce je pořádána pro rodiče, kteří si chtějí 
rodiny s dětmi do 15 let, stejně jako Centrum Do- udělat čas sami na sebe. Rodiče musí děti přivést 
mek, se kterým spolupracujeme. společně a společně si je také vyzvednout. Jeden      

z manželských párů nám při minulé akci sdělil, že 
prožijí společnou večeři ve dvou po 7 letech. 

Dále se jedná o různé kurzy a workshopy. V sou-
V rodinném centru se schází rodiče s dětmi růz- časnosti jsou to například kurzy angličtiny pro do-

ného věku a z různých sociálních vrstev. V současné spělé, které máme naplá-
době spolupracujeme s více než 130 rodinami. Nabí- novány v brzkých ranních           
zíme prostor pro setkávání rodin a řadu aktivit: her- hodinách vyhovujících jak 
nu pro děti, krátkodobou péči o děti, doprovázení zaměstnaným rodičům, 
na kroužky, z družiny, sociální poradenství, před- tak matkám pečujícím o 
nášky, besedy, pravidelné i jednorázové akce (Sva- malé děti. Tento měsíc 
tomartinský lampionový průvod, Den dětí, Vynáše- také proběhla přednáška  
ní Morany), Týdny prázdninových aktivit. Pomáhá- s názvem Finanční gra-
me rodinám v řešení problémových situací a záro- motnost pro dospělé ve 
veň sloužíme jako centrum osvěty. spolupráci s Hotelem 

Grand.
Ráda bych ještě zmíni-

la, že je skvělé, že mamin-
Je to různé, někteří rodiče jsou natolik profesně ky si kolikrát vytvoří své 

zaměstnaní, že jim bohužel na tyto činnosti nezbývá vlastní pravidelné aktivity. 
příliš času. Setkáváme se také s názory rodičů, že Dochází sem jedna ma-
než aby jejich dítě sedělo u počítače nebo mobilní- minka z Lotyšska, okolo 

Jaké problémy řešíte v rámci sociální aktivizace 
nejčastěji?

Nejčastěji se setkáváme s rodinami, které se 
ocitly v tíživé životní situaci. Ať se jedná o rozchod, 
problémy s výchovou dítěte, specifické potřeby dítě-
te (hyperaktivní děti, děti s poruchou pozornosti, 
aj.), pěstounské rodiny. Řekla bych, že jedním z fak-
torů, které mohou za tyto problémy, jsou vysoké 
společenské nároky na rodinu. Zvládnout toto tem-
po nemusí být pro mnohé rodiny snadné.                                    

               JN
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FESTIVAL GRAND FEST TLUČE NA DVEŘE

Dechová kapela Věnovanka v letošním roce přivezla 
zlaté pásmo s vyznamenáním z Vejvodovi Zbraslavi 
a v prosinci vystoupí v Dusíkově divadle s Jiřím Škvá-
rou. Historie kapely také v příštím roce zaznamená 
velký mezník, kterým je vydání nového alba.  

 zpěvákem a mistrem české dechovky, kterého mno- klidné vánoční svátky spolu s pěknou písničkou.” 
zí znají i z TV Šlágr.”

„Děkujeme za podporu všem rodičům naší 
kapely, dále pak městu Čáslav a ZUŠ, bez kterých by 
se jen těžko mohl realizovat žánr dechovka.”

Kapela se v září 2018 zúčastnila festivalu Vejvo- Kapelník čáslavské dechové kapely také 
dova Zbraslav a získala zlaté pásmo s vyznamená- upřesnil informace o 
ním i cenu poroty za sólový výkon. očekávaném albu, kte-

 Je krásné vidět, ré vyjde příští rok a po-
kolik elánu dávají do dechovky“ dodává   přál posluchačům klid-
k účasti na festivalu kapelník Václav Musílek. né svátky: „Album ofi-

Pro závěr letošního roku Věnovanka plánuje ciálně pokřtíme na fes-
vánoční koncert v čáslavském divadle. „Dne 9. 12. tivalu dechovek v Dusí-
od 17 hod. vystoupíme s panem Jiřím Škvárou v Du- kově divadle 7. dubna 
síkově divadle. Zazní skladby od českých i morav- spolu s dalšími dvěma 
ských autorů, vánoční koledy a i písně, které jsme kapelami.
připravili na nové CD”, přiblížil podrobnosti o kon-  se v ro-
certě pro čáslavské publikum Václav Musílek, který ce 2019 mají na co těšit. 
na otázku, proč si pro spolupráci vybrali zrovna pan Našim poslucha-
Škváru, odpovídá,: „Je to jednoduché – posluchači čům bych rád popřál 
ho milují a je pro nás čest zahrát si s profesionálním hlavně pevné zdraví a 

Do konce roku Věnovanka potěší také poslucha-
če v Pečkách a Habrech, kde zazní jak jinak než de-
chovka spolu s vánočními koledami.

 „Reprezentace 
Čáslavi a okolí nás nesmírně baví.

mladí lidé 

 Myslím, že 
naši posluchači

              JN

VĚNOVANKA ÚSPĚŠNÝ ROK ZAKONČÍ VÁNOČNÍM KONCERTEM 

Grand Fest nabídne  pro- AKUSTICKÉ PÓDIUM
gram nabitý čáslavskými jistotami, které se postaví MEME
na hlavní pódium, i méně známými interprety před-
stavujícími žhavá želízka v ohni na mladé hudební 
scéně, kterým bude patřit akustická stage. Akustic-
kou scénu by posluchači na letošním ročníku neměli 
minout také proto, že na ní zahraje kapela, jejíž jmé- Big S
no nebude cizí spoustě hudebních fanouškům po 
celé České republice. Na akustickém pódiu se před-
staví také projekt, který mají na svědomí členové 
skupiny hrající  z nejposlouchanějších českých rádi-
ích i hudebních televizích.

Imodium
HLAVNÍ PÓDIUM

Civilní obrana

ATD

Fabian Berka
Nanosféra

Jon Wate

v sobotu 15. 12. od 18:00 ních změnách sebrat všechny síly a vyšplhat se zpět. 
Nanosféra, díky písni Naivní z koncepčního alba Po-
hledno (2017) inspirovaného díly Alenka v říši divů a Matyáš Vorda (bicí) a František Bořík (klávesy), 
Malý princ, na kterém můžeme slyšet také mluvené jména, která musí být dobře známá především skal-
slovo známého herce a dabéra Alexeje Pyška, letos ním fanynkám kapely Mandrage. Dvojice muzikan-
absolvovala turné s Michalem Hrůzou. tů ze zmiňované kapely dala dohromady projekt      

s názvem MEME, který prezentují takto: „My jsme 
Kapela Big S v létě vyhrála TPCA Beat Festival a vznikli v září 2017 jako předkapela Tomáše Kluse. 

díky výhře 50 000 Kč se fanoušci mohou brzy těšit Horkou jehlou jsme během měsíce ušili dvacet mi-
na první album. Přestože se jedná o partu muzikan- nut folkové hudby. Nekvalitní pěvecké a hráčské 
tů, která spolu hraje relativně krátce, přesněji od výkony maskujeme velkým falešným klavírem a ža-
konce roku 2016 a vystoupení v Grandu bude patřit kety z půjčovny na Barrandově.”
k těm prvním, nejedná se o nováčky seznamující se 
s hrou na hudební nástroje. Čáslavskou bandu totiž Nejzvučnějším jménem letošního ročníku jsou 

 tvoří bývalí muzikanti, kteří mají zkušenosti s hra- bezesporu Imodium, kteří dokazují, že energické 
Civilní obranu čáslavským fanouškům pravdě- ním v kapelách jako Žádnej Stres, Nonsens, ale také rockové vystoupení lze předvést i se španělkami. 

podobně není potřeba více představovat. Zdejší třeba Věnovanka. Kdo byl v roce 2015 v čáslavském Herna Baru, jistě ví 
tříčlenná pop-punk-rocková kapela hraje od roku o čem hovoříme. Broumovská čtyřčlenná parta pat-
2005. Marek Calík (kytara, zpěv), Pepa Semerád Benešovští ATD slaví deset let své existence. ří mezi stálice české klubové scény a má za sebou  
(byskytara) a Pavel Neumann (bicí) jsou organizáto- Kulaté výročí oslaví v osmi městech, mezi kterými předskakování zpěvačce Avril Lavigne nebo kapele 
ry celého festivalu, který letos proběhne již po dva- nechybí ani Čáslav. Melodičtí punk-rockeři mají na Simple Plan.     
nácté. kontě více než 350 koncertů. ATD hrají v nezměně-

né sestavě Matěj Mareš, Váša Nikrmajer, František Písničkář Fabian Berka se od dětství věnoval hře 
Pro čáslavskou elektro-rock-popovou Nanosfé- Chotovinský, Jan Moravec, Tomáš Moravec od roku na klavír a navštěvoval pěvecký sbor. Písničkář za-

ru s charismatickou zpěvačkou Žanet Vargovou byl 2008. Kapela však byla založena již v roce 2007 spo- ujme podmanivým hlasem podkresleným akustic-
letošní rok zlomový. Přestože se skupina ocitla na lužáky gymnázia. kou kytarou. Jeho youtube kanál obsahuje spoustu 
pokraji rozpadu,  podařilo se jí po jistých personál- jeho vlastních písní a speciálních coververzí českých 

i zahraničních hitů. Jeho píseň s názvem Zůstaň má 
si pustilo okolo 24 000 posluchačů. Převzatá píseň 
Boky jako skříň má v podání Fabiana Berky 91 000 
zhlédnutí a série zahraničních písní, kde zpěvák       
z Jindřichova Hradce ukazuje, jak by zněly v češtině 
má téměř 59 000 zhlédnutí.   

Osmnáctiletý Jon Wate, vlastním jménem Jan 
Chudan z Benešova vydal několik videoklipů, z toho 
dva s kapelou Noc. Muzice se věnuje od dětství a jak 
sám říká, hudba je jeho život. 

                                

V Čáslavi vystoupí na 
rozdíl od jiných koncertů ve speciální kapelní sesta-
vě, složené čistě pro Grand Fest a své písně zahraje   
v akustické úpravě. 

 

I přes své umělecké jméno, kte-
ré by mohlo evokovat anglicky zpívajícího muzikan-
ta, jsou jeho písně v češtině. JN
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Pedagogové VOŠ, SPŠ a OA Čáslav pokračují v účasti 
v mezinárodním projektu ERASMUS+KA2. Tento 
projekt s názvem „Cultural knowledge and langu-
age competences as a means to develop the 21st 
century skills“ je primárně zaměřen na vzdělávání 
dospělých. Důraz je kladen zejména na umožnění 
přístupu k jazykovému vzdělávání a počítačové gra-
motnosti  dospělých, a zejména lidem s určitým 
handicapem vyloučených ze společenského života. 
Tím projekt cílí na seniory, matky na mateřské dovo-
lené, obyvatele odlehlých oblastí se špatnou do-
pravní dostupností, nezaměstnané či jinak znevý-
hodněné členy naší společnosti. Rozvoj jazykových 
dovedností, komunikace v cizím jazyce a zdokona-
lení v práci s počítačem na základě výsledků tohoto 
projektu jsou jedněmi z možností pro poznání  oby-
vatel Evropské unie z trochu jiné stránky, cestou       
k odbourávání předsudků a prostředkem kvalitněj-
šího začlenění do občanské společnosti.

Proto se 17. října sešlo 13 pedagogů z různých 
škol Evropy v Lotyšsku. Na univerzitě Turiba v Rize 
se uskutečnilo zahajovací setkání neboli „kick- off 
meeting“ tohoto projektu. Na místě byli a „výkopu“ 
se zúčastnili i dva zástupci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, 
Mgr. Hana Kosíková a Mgr. Rudolf Kalivoda. Meziná-
rodní projekt se nese v duchu hesla „Naše dědictví 
propojuje naši minulost a budoucnost“. Rok 2018 je 
nejen rokem 100. výročí vzniku republiky, ale také 
rokem evropského kulturního dědictví. Ústředním 
tématem projektu je nemateriální kulturní dědic-

prezentací výsledků a průběžným vyhodnocením tví, tedy tradice, zvyky, tance, řemesla a jiné. Kon-
dosavadní práce na projektu je naplánováno na krétní podobu tohoto nehmotného dědictví, typic-
duben v chorvatském Dubrovníku.kého pro danou účastnickou zemi, využije projekt 

jako prostředku rozvoje jazykové, komunikační a 
počítačové gramotnosti. Výsledkem dvouleté spo-
lupráce zástupců škol z Lotyšska, Polska, Rumun-
ska, Slovinska, Chorvatska a České republiky bude 
webová učební platforma využitelná pro výuku 10 
evropských jazyků a pro rozvoj dovedností v oblasti 
informačních technologií. 

Na tomto úvodním setkání si účastníci projektu 
stanovili strukturu a koncepci projektu, jeho časový 
harmonogram a metodiku. Součástí setkání byl i 
velmi zdařilý workshop věnovaný kreativním meto-
dám a tvůrčímu myšlení ve výuce. Příští setkání s 

                 Mgr. Rudolf Kalivoda

VÝKOP MEZINÁRODNÍHO 
PROJEKTU K2 SE ODEHRÁL V RIZE

I v letošním roce se VOŠ, SPŠ a OA 
Čáslav podařilo vyslat přes program 
Erasmus+ šestnáct studentek 3. roč-
níku oborů Obchodní akademie a 
Ekonomického lycea do země sv. 
Patrika s cílem sbírat pracovní zkuše-
nosti. Jejich novým domovem se na 
14 dní stalo město Tralee, kde v míst-
ních rodinách našly „náhradní“ mam-
ky, které se o ně dobře staraly.

Každé ráno se po dobré snídani a 
s několika sendviči k obědu v kapse 
vydávaly pěšky, na kole či autobu-
sem do firem, aby jejich zaměstnan-
cům pomohly s běžnou kancelář-
skou agendou. Pomocí excelových 
tabulek vedly záznamy o objednáv-

jící, že ve škole získané odborné a jazykové znalosti kách, evidovaly faktury a daňové doklady, vkládaly 
dokáží skutečně využít, a to kdekoliv na světě.  produkty firmy na webové stránky, vyhledávaly 

Studentky mají krásné vzpomínky nejen na své kontakty na potenciální klienty nebo pro ně připra-
stáže ve firmách,  ale i na volná odpoledne, kdy si vovaly brožury. Možná si řeknete, že to není nic 
mohly s kamarádkami projít památky i obchody      moc složitého, spíš nuda a rutina. Zkuste si ale plnit 
v Tralee a pak si dát pořádnou večeři od náhradní tyto pracovní úkoly daleko od domova a v pracov-
mámy. O víkendu se vydávaly na výlety v perma-ním kolektivu, s kterým můžete komunikovat pou-
nentně ubrečeném irském počasí do Oceanworld ze anglicky! To je velká výzva a velmi kladná hodno-
Aquarium Dingle a přírodního parku Killarney s vo-cení irských zaměstnavatelů ukazují, že ji tyto stu-
dopádem, jezerem Muckross a zříceninou kláštera dentky dokázaly zvládnout. Věříme, že tento fakt 
Muckross Abbey. Tuto zkušenost budoucí zaměst-jednou ocení i jejich budoucí zaměstnavatelé, až 
navatel asi neocení, ale je to zážitek, na který bu-jim dívky společně s životopisem předloží i v Irsku 
dou se spolužačkami celý život vzpomínat. potvrzený Europass mobility. To je doklad potvrzu-

                                            Mgr. Pavel Kluh
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STUDENTI ČÁSLAVSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE OPĚT V IRSKU

Tento projekt je 
financován Evropskou 

komisí. Tento 
příspěvek vyjadřuje 

pouze názory autora 
a Komise nenese 

žádnou zodpovědnost 
za jakékoliv využití 

informací obsažených 
v tomto textu.

NOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE V ČÁSLAVI



Co bývá denně na očích, lidé příliš nevidí. Nějak si 
zvyknou, začnou mnohé vnímat jen okrajově a ob-
vykle si svoji nevšímavost uvědomí až ve chvíli, kdy 
to, co lhostejně míjeli, zmizí. Totéž se stalo i mě. 

značná rozmanitost. návštěvě mě něco překvapilo. Nemocnice, která si 
Před několika lety jsem se už jako starší důchod- nejen oblékla nový kabát, ale stala se mladou, mo-

ce odstěhoval k dceři do Hradce Králové. S Čáslaví, derní a přívětivou k pacientům i uvnitř, nové a stále 
jako místem většiny mého života, jsem ale stále rostoucí sídliště, moderní přístavba divadla, celé 

Dokud jsem žil v Čáslavi, a žil jsem tam hodně udržoval občasný kontakt. Tu a tam jsem zajel na- nové čtvrti na okrajích města, nad jejichž celkovým 
dlouho, bral jsem většinu věcí, které mě obklopova- vštívit staré známé, popovídat si s přáteli, zavzpomí- vybavením a úpravou jsem při procházkách skoro 
ly, jako samozřejmost. Všechno bylo, jak to jen říci, nat. A najednou, po zkušenostech z jiného města, žasl, úpravy ulic... A sportoviště v parku nedaleko 
prostě - „normální“. Vše bylo na dosah, vše fungo- jsem začal vnímat své někdejší bydliště úplně jinak. mého někdejšího bydliště v Družstevní ulici a nový 
valo, vše se jaksi samo nabízelo. Pro malé děti tu by- Uvědomil jsem si, co všechno svým občanům dává, zimní stadion a hotel Grand, který se v nedávných 
lo několik mateřských školek a dětská hřiště, pro ty jak se rozvíjí. Co všechno tu přibývá. A také, že se to letech málem stal jakousi nevábnou tržnicí... Byl 
větší tři školy základní, z toho jedna svítila novotou, všechno nerodí samo. Že musí být lidé, kteří se sta- jsem se tam letos v létě najíst a musím říci, že tak 
ani kulturu nebylo třeba hledat, neboť ji bohatě rají. A že jedním z nich, který pro mnohé z toho, co vkusně provedený hotel se vidí opravdu málokde. 
poskytovala řada zařízení - divadlo, knihovna, mu- jsem tu zmínil, udělal opravdu hodně, je dnes již Kdysi jsem tu přívětivou tvář Čáslavi považoval 
zeum, výstavní síň, umělecká škola, kino, galerie a bývalý starosta, pan Jaromír Strnad. za samozřejmost: je snad v lidské povaze, že pokud 
vlastně i květinami zdobené náměstí, ulice se zele- Nezastírám, že mě s panem Strnadem, čili má něco stále na očích, nevidí to. Proto jsem jako 
nými pásy keřů a stromků a snaha mít tato místa „Mírou“, jak jsme mu říkali, pojí přátelský vztah. člověk, jemuž osud dal možnost pohledu zblízka i z 
uklizená. Protože i pořádek a čistota patří ke Kdysi nás sblížil především fotbal, jemuž jsme oba odstupu, napsal za pomoci dcery toto poděkování. 
kultuře. Nemocní tu měli na dosah nemocnici, věnovali hodně sil a času. A právě proto, že Míru Možná tak učinil už někdo jiný a tento můj dopis 
starší lidé klub důchodců a domov pro seniory, velmi dobře znám a tedy vím, jakým je člověkem, si zveřejněn nebude. Nebude mě to mrzet. Naopak. 
začínající rodiny parcely ke stavbě rodinných myslím, že nyní, kdy ze své funkce starosty města Poděkovat za práci, starost a vykonané dílo je správ-
domků a nebo bytů v rozrůstajícím se sídlišti. Pro odešel, bylo by dobré a slušné mu za jeho práci pro né. Budu jen rád, že vykonanou práci pro město 
mě, jako člověka bytostně spjatého se sportem, město poděkovat. Nevím úplně přesně, jak dlouho ocenili jiní.                  
jemuž jsem věnoval značnou část svého života, pak starostoval, asi to byla dvě volební období, ale za tu 
byla důležitá i četná sportoviště a jejich opravdu dobu se toho v Čáslavi objevilo hodně. Při každé mé 

                                                          Miroslav Bíla,
                                                       Hradec Králové

V pátek 9. listopadu proběhla na Nové scéně čás-
lavského Dusíkova divadla několikrát odložená ver-
nisáž výstavy významné české fotografky Gabiny Fá-
rové. Jedná se o historicky druhou výstavu této 
autorky v našem městě - ta první, rozsahem mno-
hem skromnější, se konala přesně před třiceti lety   
v místním muzeu. V celém prostoru divadla je pre-
zentováno téměř osmdesát fotografií, mnohdy vel-
koformátových, které představují průřez autorči-
nou tvorbou za několik desítek let. 

obrazy." slav Moucha (jehož díla byla v Dusíkově divadle vy-
Petr Svoboda se také postaral o jedno z překva- stavena v loňském roce), výtvarnice Kamila Ženatá, 

pení vernisáže, protože se ujal i přípravy občerstve- fotografka Ida Saudková, bývalý dlouholetý ředitel 
ní; jeho francouzské menu se setkalo s mimořád- muzea v Chomutově Stanislav Děd, fotograf Ota 
ným úspěchem, jak o tom svědčí i rychlost, s jakou si Palán a další. 
hosté pochutnali na několika kilogramech pařížské Výstavu fotografií Gabiny Fárové nazvanou 
čokoládové pěny. ŽENA-OBRAZ-AKT si mohou návštěvníci čáslavské-

Vernisáže se vedle autorky samotné, senátora ho divadla prohlédnout do konce ledna příštího 
Jaromíra Strnada, který celé akci poskytl oficiální roku. Před jejím ukončením bude vydán i obsáhlý 
záštitu a nového čáslavského starosty Vlastislava katalog; jeho oficiální prezentace se na přání paní 
Málka zúčastnila i řada dalších významných či zají- Fárové uskuteční v prostorách čáslavského divadla. 
mavých osobností - například archeolog Jan Klápš-
tě, etnografka Kateřina Klápšťová, výtvarník Milo-

Vernisáž zahájilo již tradiční hudební vystoupe-
ní žáků čáslavské Základní umělecké školy Ingrid 
Tillmannové, Oldřicha Šmída, Markéty Šmídové, 
Adély Závůrkové a Veroniky Hájkové, za klavírního 
doprovodu učitelky Ivy Jeriové. Úvodní slovo poté 
pronesl senátor Jaromír Strnad, který mimo jiné 
uvedl: "Dnešní vernisáž je pro mě dalším dokladem 
toho, že i v Čáslavi je možné pořádat výstavy, za 
které by se nemusely stydět ani mnohé galerie ve 
velkých městech. Jsem rád, že se organizátorům 
daří udržet vysokou úroveň těchto akcí a že tím 
přispívají k šíření dobrého jména našeho města. 
Doufám, že zatím nedlouhá tradice výstav v Dusíko-
vě divadle bude pokračovat a že se Čáslav seznámí  
v příštích letech s tvorbou dalších vynikajících 
českých výtvarníků." S hlavním projevem vystoupil 
poté kurátor výstavy Petr Svoboda, který o autorce 
a její tvorbě například prohlásil, že "překračuje 
pouhý optický záznam empiricky vnímaného světa 
a svá zátiší s lidskou figurou komponuje tak, že 
otevírá nový svět, ve kterém se její fotografie stávají 

David Novák 
spolek Třiatřicet

SLUŠÍ SE PODĚKOVAT

GABINA FÁROVÁ ZAPLNILA SVÝMI FOTKAMI DUSÍKOVO DIVADLO 
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Pořádá: Farní sbor ČCE, 2018 ve vstupní hale stře-
Dobročinný spolek Marta a dočeské DIAKONIE v Čáslavi 
Diakonie Střední Čechy každý všední den od 8 do 15 

hodin (Komenského nám. 
 Obstarej si prázdnou 140)

krabici od bot.  Rozhodni NEBO na FAŘE ČCE v Čás-
se, pro koho bude určena - lavi a to v neděli 2.12. od 
pro chlapce nebo pro dívku, 10:30 do 11:30 a 9.12. od 14-
a také v jakém věku. Stáří a 16 hodin (Jana Karafiáta 
pohlaví pak nadepiš na ští- 159).
tek. Např. Chlapec, 9 - 11 let. 

 Naplň postupně krabici 
věcmi, které by i tobě udě-
laly radost - pastelkami, se-  
šity, hračkami, hezkým tričkem, knížkou, šampó- Rádi bychom vybrali méně krabic, ale opravdu s 
nem, bonbóny apod. Navrch můžeš přidat svou fo- pěknými dárky pro děti. V Čáslavi potřebujeme vy-
tografii a třeba i vánoční pozdrav.  Až bude krabice brat 500 dárků, potom se sběrné místo uzavře, více 
plná, hezky ji zabal, nalep na ni štítek a dones na informací najdete na
sběrné místo. Pomohou ti případně rodiče nebo https://www.facebook.com/diakonie.stred 
učitelé ve škole.  Tvou krabici dostane k Vánocům Vaše krabice letos poputují za dětmi do Centra 
chudé dítě, kterému jistě udělá obrovskou radost. Domek v Čáslavi, do Pobytového střediska v Kostelci 

nad Orlicí, do Prostor plus v Kolíně a do dalších zaří-Každoročně chybí nejvíce krabic pro děti od 12 
zení, která pečují o potřebné děti.do 18 let. Pokud máte možnost, prosíme, podpořte i 

tuto věkovou kategorii! Děkujeme :-)

Sběr krabic probíhá od první adventní neděle 2. 
prosince do druhé adventní neděle 9. prosince 

Jak na to?

Letošní motto akce zní: 
Místo dvojnásobku krabic 
chceme dětem udělat dvak-
rát větší radost!

www.diakonie-stred.cz www.caslav.evagnet.cz
www.krabiceodbot.cz 

ZA VŠECHNY DĚTI MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

1.
2.

3.

4.

5.

KRABICE OD BOT



Ve velkých městech bylo o letošním létě horko. Víc 
než na venkově, neboť tam nebývá tolik sálavého 
asfaltu, horkého betonu a rozpálených střech. Na 
venkově ale lidé měli krom vedra ještě něco navíc. 
Sucho. Protože ve městě obvykle stačí otočit ko-
houtkem a voda teče. Někde jezdí po ulicích i kropicí 
vozy. V obchodech je ovoce i zelenina. Výjimkou ne-
bývá ani zavlažování parků. Ale na venkově, když 
neprší, vysychají studny, potoky i říčky. Usychají po-
le, louky, sady i lesy. Není krmení pro zvířata, není 
seno na zimu, ovoce neroste a padá, zrno je vyschlé 
a malé, brambory drobné. Že mají i na venkově vo-
dovod? Inu, jak kde. A pokud je napojen na místní 
zdroje, což je časté, nedává záhy také nic.

Z popsaného je patrno, že už tenkrát si počasí 
dělalo, co chtělo. Tu bylo tisíc let chladno a sucho, tu 
zase tři tisíce let hezky, pak zase až moc horko a 
vlhko...

ostružiny, lísky, bez... Také se tam ráda chodila na- vala také Indie (vpád Árjů) a Čína. Tyto nájezdy a 
pást zvěř a tak se tam dobře lovilo. následné obsazení dobytých území se podle 

Tak nějak kolem roku 5 000 před Kristem se u archeologických nálezů jeví jako nesmírně agresivní 
nás objevily první zemědělské osady a díky obdělá- a brutální. Muselo se jich účastnit ohromné množ-
vání půdy mohla země uživit více lidí. Jejich počet se ství lidí, když podlehly velmi vyspělé civilizace s vy-
opravdu zvětšoval a člověk svou činností poprvé  c v i č enými a dobře organizovanými armádami. 
v dějinách planety začal trošičku ovlivňovat krajinu. Útočníci ve východním Středomoří jsou dnes nazý-
Dlužno říci, že na středním východě to bylo asi o   v á n i  „mořskými národy“, což je ovšem termín 
4 000 let dříve. V Čechách v tu dobu vládlo velice značně zavádějící, neboť mnohé z těchto kmenů 
pěkné počasí - průměrná teplota asi o 3,5°C vyšší neměly s mořem nic společného. Někdy je tato do-
než dnes a srážek spadlo víc až o 70%. Je pravda, že ba označována jako první stěhování národů.
někteří autoři uvádějí zvýšení vztažené k součas- Na tragických dopadech špatné klimatické 
nosti o +2°C a o +50%, to ale nic nemění na tom, že situace se tehdy ve východním Středomoří podepi-
bylo opravdu horko a vlhko. Umíte si představit, jak sovala i zemědělská činnost. Typickou ukázkou 

Kdysi se podobná nepřízeň počasí, jakou jsme musely růst houby? může být třeba Řecko, kde odlesnění při získávání 
zažívali v tomto roce, obvykle měnila v hladomor. A dalších polí, navíc podpořené pastevectvím, 
protože zlo převážně plodí jiné zlo, sklízela v tako- umožnilo suchu, větru či občasným přívalovým 
vých časech smrt svou úrodu i z dalších stromů dešťům odnášet půdu natolik, že tehdejší zeměděl-
lidského zoufalství - z následných krvavých střetů, ci museli časem nahradit obilí rostlinami, které byly 
přerůstajících ve války, drancování, vybíjení celých Někdy mezi roky 1 200 až 1 000 před Kristem se schopné v sušším podnebí na zbývající slabé vrstvě 
národů. ale odehrálo cosi zvláštního. Dnes se tomu říká „lu- zeminy obstát - ponejvíce olivami a vinnou révou. 

Žel, těchto hrůz se nezbavila ani doba moderní. žická ekologická katastrofa“ podle tak zvané lužické Obilí se pak za ně dováželo. Možno dodat, že 
Sucho tak nejen bylo, ale stále je a zřejmě ještě kultury, rozšířené tehdy nejen na území současné zakládání řeckých osad v Malé Asii, v Itálii a jinde 
dlouho bude jedním z fenoménů ovlivňujících veš- České republiky, ale i na území Slovenska, Polska, (zhruba po osmém století před Kristem) nebylo       
keré bytí. Život prostě, jako všechno na tomto světě, východní části Německa a západní části Ukrajiny. v podstatě ničím jiným, než také hledáním půdy a 
potřebuje rovnováhu, ať se týká čehokoli. Jednodu- Podle většiny archeologických i jiných výzkumů šlo tedy obživy.
še - vše musí mít svoji míru a ničeho nesmí být ani zjevně o značně náhlou a velmi dramatickou změnu V Čechách se toto suché a chladné období 
málo, ani moc. Extrémy bývají smrtící. Povodeň životního prostředí, která drasticky zasáhla přírodu kupodivu projevilo poněkud překvapivě. Osídlené 
stejně jako sucho, třeskutý mráz stejně jako sluneč- i lidi. Dle nynějšího stavu poznání je obraz tehdejší- území se rozšířilo, osad lužické kultury přibylo, 
ní výheň, fanatická nenávist stejně jako slepá láska. ho počasí následující - velmi teplá a suchá léta a populace o něco vzrostla. Jak je to možné? Inu, 
Jakmile se objeví nějaká nerovnováha, bývá zle. značně studené a rovněž suché zimy. Není divu, že nepříznivé počasí silně omezilo úrodnost polí, a tak 

Rozkolísané počasí a pohromy z rukou lidských, lidé přecházeli k pastevectví. A to se dalo provozo-
jejichž rozsah bývá děsivý, až příliš často chodívají vat nejen v úrodných nížinách, ale i v polohách 
spolu. Nahlédněme na chvíli pod příkrov času, který podstatně vyšších. Takže se vsi a hradiště objevily i   
skrývá varování minulosti. v místech dosud lidskou rukou nepoznamenaných.

Sucho trápilo pozemský život od nepaměti. Po- Teď jen pár hodně stručných vysvětlení: Říše 
miňme doby skutečně dávné a zalistujme stručně Chetitů vznikla někdy kolem roku 1600 před 
časem zhruba od konce (zatím) posledního zaled- Kristem a časem zaujala značnou část dnešního 
nění. Turecka. Říše Mykénská (1 600 až 1 000 před 

Počátek nynějšího podnebí lze zařadit do časů Kristem) ovládala převážně jižní Řecko, Krétu a 
zhruba před 16 000 lety, kdy se dal na pozvolný Iónské ostrovy. Zničil ji nápor mořských národů, 
ústup evropský ledovec. Nebylo to rychlé ani plynu- konkrétně kmen Dórů. Ugarit (asi 2 000 až 1 185 
lé, nicméně asi 3 000 let poté už průměrné teploty   před Kristem) byl městský stát na dnešním středo-
v budoucích Čechách dosahovaly téměř současné- mořském pobřeží Sýrie. Arzava byl také městský 
ho stavu. Pak se během několika málo desítek let stát jihozápadně od říše Chetitů, obdobně jako 
prudce ochladilo až na průměrnou teplotu pouhých Karchemiš, který se ale nacházel na dnešní hranici 

se krajina výrazně odlesnila a mnoho bylin zmizelo. 4°C a v důsledku toho se změnila na 800 až 1000 let mezi Sýrií a Tureckem. Kilikie je území na tureckém 
V řekách dokonce téměř nebyla voda. Nepříznivé již bohatě zalesněná česká krajina znovu na jakousi pobřeží Středozemního moře západně od Iskende-
klima ale postihlo nejen střední Evropu; zasáhlo i studenou step či tundru se skupinkami zakrslých runského zálivu. Alašia je dnešní Kypr. Mimocho-
velká území směrem na východ. A s ním přišel hlad a borovic a bříz. Vládlo chladno a sucho. Někdy kolem dem - na tomto ostrově bylo velké naleziště mědi a 
do pohybu se dalo mnoho kmenů, hledajících kra-roku 8 000 před Kristem se ale začalo zase poma- současné jméno ostrovu dali Římané právě podle 
jinu, která by je uživila. To následně zničilo všechny loučku oteplovat, trvalo ale skoro dalších tisíc let, názvu mědi „cuprum“.
tehdejší civilizace kolem východního středomoří. než se opět rozrostly lesy a krom zmíněných borovic Následující období, zhruba až do roku 775 před 
Pod náporem nouzí hnaných lidí zanikly, s výjimkou a bříz se u potoků a řek objevovaly i vrby, osiky, olše. Kristem, byly příděly vláhy celkem normální. Někdy 
Egypta, veškeré kultury této oblasti - říše Chetitů, Mezi roky 7 000 až 5 500 už bylo docela hezky, po uvedeném roce však nastalo sice krátké (přibliž-
Mykény, řada drobnějších království a městských možná i tepleji než dnes, nicméně srážek o něco ně 15 let), nicméně velmi extrémní sucho, časově 
států - kupříkladu Ugarit, Arzava, možná Karchemiš méně. Přesto bylo vody dost, aby se krajina naší odpovídající souběžnému utlumení sluneční 
a města oblasti zvané Kilikie. Rozvrácena byla Alaši-vlasti nádherně zalesnila. Pokud by se někdo zkusil aktivity, které je nazýváno „Homérské minimum“. 
ja a další. Pád říše Chetitů a zdrcující oslabení prodírat tehdejším lesem, uviděl by krom již uvede- Další výrazně suché období vymezily roky 650 až 
Egypta, dvou nejmocnějších států té doby, byly pro ných druhů i jilmy, duby, javory, jasany... Občas i 540 před Kristem. Silné sucho nastalo i mezi roky 
ostatní zmíněné civilizace, ale i pro mnohé další, smrk. Z hlediska archeologického šlo převážně o do- 490 až 480 před Kristem. Poté bylo počasí, co se 
ohromným šokem. Nepříznivé počasí, spolu s útoky bu dnes zvanou mezolit, kdy naše krajina byla osí- deště týká obstojné (s výjimkou sucha kolem r. 400 
vyhladovělých kmenů a národů, tak vyvolaly počá-dlena velice řídce a lidé se živili sběrem lesních př. Kr.) a to zhruba do roku 170 před Kristem, kdy asi 
tek historické etapy, která je dnes při líčení dějin plodů a lovem drobnější zvěře. Však také toulat se 20 let vládlo opět sucho. Obdobná situace se 
Starého Řecka, označována termínem „temné ob-těmi houštinami a sehnat v nich něco k jídlu nebyla opakovala mezi léty 80 až 50 před Kristem. Rovněž 
dobí“. Konkrétně v Řecku šlo o vpád Dórů. Stejný žádná legrace. Zdá se ale, že si už tenkrát lidé doká- uvedená suchá období lze poměrně dobře propojit 
název by se ale vlastně mohl použít i pro celé zali situaci o něco ulehčit. Prostě les zapálili a na s různými migračními vlnami, které se tehdy 
východní Středomoří. Něco podobného však zaží-vzniklých světlinách jim pak vyrostly maliny, odehrály. Tak třeba s prvním zmíněným suchem 
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zřejmě souvisí začátek tak zvané „Velké řecké nicméně přibližně lze uvažovat o době od uvedené-
kolonizace“, tedy zakládání řeckých osad zejména   h o roku 750 až do roku 1250. Bylo tehdy tak teplo, 
v Itálii. Záhy po začátku druhého uvedeného sucha že se Vikingové usadili na Islandu a v jižní části 
(650 - 540 př. Kr.) se dal do pohybu kmen Kimmeriů, Grónska, které r. 928 pojmenovali Grønland, což 
kteří někdy po roce 650 př. Kristem vyplenili řecká znamená „Zelená země“. V Anglii se začalo pěstovat 
města v Malé Asii. Kimmeriové původně obývali víno, ve Skotsku a Norsku obilí a dokonce je               
severní pobřeží Černého moře, odkud byli zase v některých publikacích uváděno, že v důsledku tání 
vytlačeni Skyty. Suchu mezi roky 490 až 480 př. ledu byla hladina světového oceánu kolem roku 
Kristem odpovídá tlak Keltů směřující na jih (poráž- 1200 o několik cm výš než dnes. Lidí v Evropě 
ka Etrusků u Ticina) a hladomor v Římě. A tak přibývalo, což v závěru této části historie podpořilo i 
bychom mohli pokračovat. vznik a rozvoj měst. Dlužno ovšem poznamenat, že 

Překročme ale rok 0 a vejděme do časů po pohromy byly také. Včetně let suchých. Dokonce 
tedy za vlády Karla IV. (vládl 1346 až 1378) tu vznikl Kristově narození. hladomorů. Neboť v tehdejší době, při nevelké 
jakýsi ostrůvek relativně klidnějšího života. Ani Období zhruba od roku 70 před Kristem až do zemědělské produkci a nemožnosti zásoby dlouho-
několik dalších morových vln nebylo v naší zemi roku 60 po Kristu nebylo počasí celkem nijak době uchovat, stačil jeden dva neúrodné roky, aby 
apokalyptických. Pravá morová hrůza do Čech přišla dramatické. Přibližně mezi roky 40 až 70 bylo zavládla bída s nouzí. Příkladem mohou být třeba 
až roku 1380 a trvala do r. 1382. Druhá zajímavost: dokonce vláhy docela dost. Poté sice srážek ubýva- hladomory v roce 1043 nebo v letech 1281 a 1282.  
Když si v italském Janově uvědomili, že černou smrt lo, ale sušší, asi čtyřicetiletá epizoda, vymezená léty Z tohoto období pochází i první písemný záznam o 
přináší námořníci, musela každá loď čekat na moři 80 až 120 nevyzněla nijak hrozivě. Po roce 150 ale suchu v Čechách, který je obsažen v díle velmi 
před přístavem čtyřicet dnů. Pokud na lodi za tu nastal doslova sešup; sucho v letech 170 až 200 bylo věrohodném - v Kosmově kronice. Zní: „Roku od 
dobu nikdo neumřel, mohla do přístavu. A tak          skutečně katastrofální. Nicméně ani poté se situace narození Páně 1121 se osení špatně urodilo pro 
z italského výrazu quarante (čtyřicet) vzniklo slovo nevylepšila a lze bez nadsázky říci, že přišel čas veliká sucha, která trvala tři měsíce...“. Je tu i 
karanténa.vskutku děsivý a krutý. Sucho trvalo až do roku 450! stručný zápis o právě zmíněném roku 1043, který 

Je snad jasné, že i tato malá doba ledová vnesla Krátké vylepšení srážek mezi roky 450 až 490 toho praví, že: „Roku od narození páně 1043 v Čechách 
do společnosti značný neklid. Souvisí s ní nárůst ale moc nezachránilo, takže další sucho od roku 490 byl takový hlad, že třetina lidí jím zahynula“. Nicmé-
konfliktů; snad nejznámějšími z nich je stoletá válka do roku 625 katastrofu jen dovršilo. Navíc se od ně celkově to bylo období, v němž se Evropa 
ve Francii (1337 - 1453) a husitské války, odehrávají-roku 350 až do roku 700 výrazně ochladilo a počasí částečně vzpamatovala z předchozího pádu.
cí se v letech 1419 až 1434.pak bylo téměř trvale pod vlivem studeného Poté ale přišla změna. A nepříjemná. Teploty 

Jak už bylo řečeno, tento chmurný čas po severního proudění, což přineslo mnoho dlouhých začaly klesat a po roce 1300 znovu nastaly zlé časy, 
polovině patnáctého století vystřídalo počasí a mrazivých zim a chladná léta. jejichž současné označení je dostatečně výstižné     
poměrně teplé. Úrody byly obvykle dobré, venkov Uvedená klimatická pohroma měla samozřej- k tomu, aby vytvořilo názornou představu o 
bohatl, obyvatelstva přibývalo. V Čechách jde o mě tragickou odezvu v tehdejší společnosti. Bída, tehdejším počasí. Říká se mu „Malá doba ledová“. 
dobu mezi vládou Vladislava Jagelonského (král hlad a zoufalství začaly opět vyhánět z domovů Přišly velice dlouhé a mrazivé zimy a lidé se obvykle 
český od r. 1471) a Rudolfa II. (českým králem ohromné množství lidí a časem nastal v Evropě moc neohřáli ani za letních měsíců. Sucho nebylo, 
korunován 1575, poté císařem římským, zemřel chaotický boj všech proti všem. Tato doba je dnes naopak, většina roků oplývala až přílišnou vlhkostí. 
1612). Čechy se zotavily. Zakládalo se mnoho označována jako druhé stěhování národů a vlastně Podmočená půda ale úrodě také nesvědčí.
rybníků (právě v této době žil pověstný Jakub Krčín), do ní spadá i příchod prvních Slovanů do naší země. Právě uvedený popis ale neplatí pro celou 
vinic a v nižších polohách, třeba na Kolínsku, se Nemilosrdná epocha o sobě ale dala vědět Evropu; spíše pro její střední a severní část. Jižní 
pěstovaly i melouny. Některá léta, zejména po roce mnohem dříve. Už ve druhém století po Kristu začal oblasti však na tom nebyly o mnoho lépe, lidi tam 
1550 však byla horká až moc a často i značně suchá. mít Řím značné problémy se zásobováním potravi- zase sužovalo prudké a pro zemědělství značně 
Je ironií, že právě v tomto období se několikrát za nami. Zabezpečoval proto dovoz obilí z tehdy ještě neblahé střídání dlouhých a ničivých suchých roků a 
sebou objevilo sucho tak intenzivní, že je zazname-úrodného středomořského pobřeží severní Afriky, pak zase dlouhá období až zkázonosných dešťů. 
náno v kronikách snad celé Evropy. Mezi roky 1531 které bylo součástí Římské říše. Jenže sucho po roce Extrémní změny se ale občas objevovaly i v centru 
až 1540 se opakovalo sedmkrát. Nejhorší byl rok 150 začalo z úrodného afrického pobřeží ukrajovat. Evropy, tedy i v našich krajích. Nadměrné srážky a 
1540. Už na podzim roku 1539 skoro nepršelo a Poušť byla na postupu, takže už ve čtvrtém století chlad byly tu a tam znenadání vystřídány třeba 
zima vše jen zhoršila - žádný sníh, dokonce ani led a tento zdroj vyschnul. A to doslova. Nízké sklizně ročním, či několik roků trvajícím suchem, objevova-
neobvyklé teplo. Únor byl rovněž bez jediné kapky byly i v Hispánii (dnes Španělsko a Portugalsko) a na ly se i značně horké letní měsíce. Celkově však platí 
deště. V některých oblastech pak nepršelo až do Sicílii, odkud se do Říma obilí rovněž dodávalo. výše zmíněná charakteristika – zima, chlad, vlhko.
září. V kronice Hanse Salata ze Švýcarska je záznam, Krom toho vzrůstající četnost útoků vyhládlých Malá doba ledová je, co se týká času, různými 
že: „v říčním korytu není ani kapka vody půldruhého kmenů vyvolávala stále vyšší nároky armády, což se autory vymezována odlišně. Někteří ji ohraničují 
metru pod zemí“. Řeky Rýn i Labe šlo bez problémů s řadou dalších vlivů projevilo v rostoucím ekono- roky 1300 až 1897. Nicméně pravdou je, že toto 
přebrodit. Čechy byly bez deště 11 měsíců! Další mickém napětí. Objevil se mor (165 až 180), který velice dlouhé a nepříznivé období bylo asi na 150 let 
sucho bylo r. 1590.zasáhl celou říši a měl na svědomí kolem 5 milionů přerušeno podnebím až neobvykle příjemným. 

V závěru 16. století ale nečekaně přišly dlouhé životů. Špatné počasí, neúroda, války a mor rodily Dnes je označováno jako „Malé klimatické opti-
zimy s velikým množstvím sněhu a zhruba mezi roky sklíčenou náladu a vizi konce světa. mum“ a klade se do let 1466 až 1618. Poté se malá 
1605 až 1620 se počasí silně rozkolísalo - horká léta Podobným klimatickým nesnázím čelili i lidé  d o b a ledová vrátila v podobě ještě krutější.
a mrazivé zimy a také naopak, teplé zimy a studená v Asii, kteří také začali hledat příznivější místa     Zů s ta ň m e  ale ještě u studených časů mezi roky 
a deštivá léta - což vyvolalo značně nestabilní úrody k životu. Pro Evropu byl smrtelným ortelem nájezd 1300 až 1466. Hned na počátku citelně ovlivnilo 
a záhy i nesnáze v zásobování potravinami. V roce Hunů ze středoasijských stepí, před nimiž se život sedm výrazně studených a doslova mokrých 
1616 se v Čechách připojilo i výrazné sucho a podle směrem na jih a západ daly nejprve na útěk ger- let (1315 až 1322), jejichž výsledkem byly špatné 
záznamů nepršelo od 3. dubna až do konce červen-mánské kmeny (Gótové r. 375), které tak spustily úrody, nedostatek krmení pro dobytek a velice 
ce. Někde i déle. Daniel Basilius (1585 - 1628, od boje na celém kontinentě. Antická kultura byla rychle i hladomor, který v různé intenzitě kosil 
roku 1615 profesor fyziky, matematiky a astrono-zničena. Evropa se utopila v krvi. životy v celé Evropě od roku 1316 až do roku 1322. A 
mie na pražské univerzitě) v jedné ze svých knih Trvalo řadu staletí, než se troskách starověku aby toho nebylo málo, zasáhl Evropu i skutečný 
napsal: „Rok 1616 byl horký, země jako vypečena, znovu obnovila civilizace. Náš světadíl byl natolik mor. Nejprve se r. 1347 objevil v Cařihradě (dnes 
řeky vysušeny, což i Vltava naše, k smradlavosti rozvrácen, že ani teplotně nadprůměrné a na vláhu Istanbul) a už koncem téhož roku ho měli v italském 
jsouc přivedena, očitě dosvědčila...“. V dalším roce bohaté období, které nastalo zhruba po roce 750, Janově. Netřeba tuto tragedii popisovat, snad stačí 
byla země na kraji hladomoru.jeho znovuzrození neurychlilo. Šlo zhruba o čtyři říci, že vymřela třetina evropské populace, odha-

Pak nastal mrazivý sešup. Doslova. Kruté zimy a staletí příjemného počasí, označovaná dnes jako dem 25 milionů lidí. Snad jen dvě zajímavosti: Čechy 
krátká deštivá léta, občas naopak prokládaná „středověké klimatické optimum“. Jeho časové v té době byly oblastí mimo hlavní obchodní trasy, 
dlouhým suchem. Nastala druhá část již zmíněné vymezení se u různých autorů o desítky let liší, takže je první morová vlna nijak výrazně nezasáhla a 
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malé doby ledové. V některých letech zamrzalo jáchymovský lékárník Jiří Agricola, lidé jim však malé doby ledové.
Baltské moře, led se tu a tam objevil i na severu nedůvěřovali. Z počátku je ochutnávala jen šlechta. Což ovšem vůbec neznamená, že by už počasí 
moře Jaderského. Ano - v místech, kam dnes Změnu přineslo až zoufalství právě zmíněného roku bylo jen a jen přívětivé. První sucho 20. století přišlo 
jezdíme za teplem. Začaly růst skandinávské i alpské 1770. Skvěle to popisuje jedna z českých kronik: už roku 1904; z tohoto času pochází i jeden z tak 
ledovce. Tato opravdu dramatická změna počasí má „Velká bída byla v Čechách v roce 1770. Mrazy trvaly zvaných „hladových kamenů“, který se u Děčína 
jednu zajímavost - ve značné části střední Evropy až do Velikonoc. Ptactvo zmořené zimou a hladem vynořuje z Labe, pokud hladina řeky opravdu 
začaly pro nepřízeň počasí mizet vinice a oblíbené létalo do stavení. Ozimy vymrzly. Na jaře se nedalo výrazně klesne. Kámen nese příznačný nápis: 
víno bylo nahrazováno pivem. síti, pole byla podmáčena, někde vyrážely prameny. „Spatříš-li mne, plač“, psaný v němčině. Za skuteč-

Jako první byly samozřejmě postiženy země na Dobytek padal hlady, lidé jedli otruby, lebedu i maso ně dramatický příklad nepřízně počasí je možno 
severu. Což bývá mnohými historiky spojováno se chcíplého dobytka. Řádily nemoci, mnoho lidí ve vsi uvést i zimu z přelomu let 1928/29, v níž po celkem 
snahou Švédů získat nová území, jinak řečeno - zemřelo. Od té doby se začaly pěstovat brambory.“ vlídném prosinci přišly takové mrazy a přívaly 
zdroje potravin - a jejich útoky na okolní země. Chladné a suché roky přinášelo i 19. století. O sněhu, že byl v naší zemi život téměř ochromen. 
Evropu tak spolu s krušným počasím začala opět těch jsou už informace dosti podrobné a bylo by Nejezdily vlaky, hynula zvěř a ptactvo (uvádí se až 
ničit i válka, dnes známá pod názvem „třicetiletá“. tedy možno o nich napsat hodně. Takže, obdobně 70%), vymrzlo mnoho stromů, kvůli intenzivnímu 
Ta bývá nejčastěji popisována jako střet mezi jako v textu předchozím, bude zmíněno jen něco. topení zuřily četné požáry, které nebylo čím hasit,   
katolíky a protestanty, nicméně drsné klima se na První rok, který by se mohl připomenout, je v jižních Čechách naměřili mráz -42,2°C. Podlehlo i 
jejím průběhu podílelo velmi výrazně. Švédové, datován letopočtem 1816. Tehdy vůbec nenastalo mnoho lidí; krom toho jich tisíce mělo omrzliny. 
zvyklí na tvrdé severní podnebí (a tak pro ochranu léto. Příčina tohoto výkyvu je dnes známa - šlo o Márnice byly přeplněné, neboť zmrzlá půda 
před zimou náležitě oblečení a vybavení) byli ohromný výbuch sopky Tambora v Indonésii (ostrov neumožňovala pohřby. V Čáslavi bylo například 11. 
zpočátku oproti vojákům ze střední Evropy ve Sumbawa), který sice nastal v dubnu 1815, ale února naměřeno -37,8°C. Ještě v polovině dubna 
značné výhodě. A tak znovu nastal známý a  o vli vn il   kl im a   až   ro ku  následujícího. Mnohým ležely na Čáslavsku zbytky sněhu a úleva nastala až  
v dějinách se opakující scénář - zlé počasí a zlo války zemím planety tehdy přineslo počasí doslova šoky. v jeho závěru. Zima ale trápila i krajiny jižně od nás. 
se spojily a smrt měla své žně. Přišlo drancování, Třeba v červnu zažívala Anglie sněhové bouře,  T a k  tř eb a  -  zamrzly kanály v Benátkách, metr sněhu 
vraždění, loupení. Jen v Čechách bylo údajně v některých státech USA napadlo v tomtéž měsíci až byl v Cařihradu (dnes Istanbul) a bílé vločky sužova-
vypáleno a zničeno na 80 měst a 813 vsí, na Moravě 40 cm sněhu, v Evropě tu a tam sněžilo až do srpna, ly i severní Afriku. Zajímavé je, že navzdory tomu 
22 měst a 332 vsí. Zahynulo skoro 750 000 obyvatel teploty se měnily během několika hodin až o 30°C. všemu tání povodně nepřineslo.
v Čechách a na Moravě asi 300 000. Ještě děsivější Úroda skoro nebyla. Jen pro zajímavost - rok 1815 je Poslední dobou bývá také hodně připomínán 
byly ztráty v Německu. dobou, kdy Napoleon prohrál bitvu u Waterloo. suchý rok 1947. O jeho útrapách bylo ale v nedáv-

Jakoby toto vše nestačilo, začali lidé hledat Téměř katastrofické sucho nastalo roku 1842. ných měsících často psáno, protože byl srovnáván   
viníky. Někoho, kdo může za neúrody, kruté zimy, Řeky Vltava i Morava byly téměř bez vody. Panovaly s problémy letošními. Takže jeho dramatický 
hlad, sucho... Kdo to může být? Přece hříšníci. i velmi vysoké teploty, dosahující k 35°C, což značně průběh je znám. Snad se jen méně ví, že Čechy v té 
Pradávná víra ve zlé duchy, démony a jiné temné ovlivnilo úrodu. Stejně horký a suchý byl i rok 1848  době neměly dostatek potřebné vláhy až do jara 
síly ožila v nové podobě - v honu na čarodějnice. v němž, podle různých písemných záznamů, bylo roku 1954.
Dlužno říci, že v českých zemích toto běsnění údajně ještě v prosinci teplo jako v létě. Naopak Tolik kratičký výlet do historie, který je samo-
nedosáhlo davové hysterie, jaká panovala v Němec- roku 1845 zasáhla Čechy ohromná povodeň. zřejmě značně neúplný a na mnoha místech jen 
ku, i když v Sudetech bylo obětí dost. Děsivé množ- Někteří historikové dávají tyto klimatické výkyvy do naznačuje poněkud rozmlžené obrysy někdejších 
ství těchto bestiálních vražd se odehrálo i ve Skot- souvislosti se společenským neklidem, který posedl dějů. I z těchto několika řádků je však zřejmé, že 
sku a Francii. Největší vlna nastala hlavně v druhé Evropu právě roku 1848. počasí si prostě dělá co chce a nic mu v tom neza-
polovině 17. století, kdy se spojilo chladné počasí     Další pozoruhodné jevy souvisí s šedesátými brání. Zlé je, že jeho občasná krutost probouzí i 
s poválečnou bídou. lety 19. století, kdy postihla naši zemi řada povodní. hrůzy další, jejichž rozsah bývá pro lidskou mysl až 

Záznamy kronik a jiných listin prozradily i roky Lze uvést povodeň roku 1862, která nastala za nepředstavitelný. Bez obav lze říci - neúnosný. Snad 
nejstudenější. První krutá zima 17. století byla v ro- neobvykle mírné zimy 1862/63, dále povodně roků proto o nich jaksi... moc neuvažuje. Děje dávné a 
ce 1620/1621, následovala zima 1634/35 a pak 1864, 1865, 1867 a 1868. Kupodivu nelze toto zapomenuté, skryté v záznamech kronik a v různých 
období let 1655 až 1665, stejně jako čas mezi roky období označit za vlhké, neboť velmi často býval jiných historických listinách, stejně jako jejich otisky 
1687 až 1697. Jedno pozitivum však tyto nevlídné konec léta a podzim poznamenán dosti dlouhým v archeologických nálezech, letokruzích stromů či 
časy přece jen přinesly - změnu vytápění obytných suchem. Proto, navzdory několika zimám bohatým grónských ledovcích, však o nich nemlčí. Proto není 
místností. Jednak se přišlo na to, že menší světnice na sníh, vody v řekách ubývalo. Značné škody na škodu si jejich varování, stejně jako moc a sílu 
se lépe vyhřeje, jednak se začaly v městských napáchaly i velmi silné vichřice v letech 1868 a přírody, občas připomenout a alespoň trochu s tím 
domech objevovat kamna či krby, což byla před tím 1870. Vedro a sucho přinesly i roky 1892 a 1893. vším počítat. I když v klamném bezpečí měst voda   
spíše výsada sídel šlechty. Ve venkovských stave- Poté se začalo plynule oteplovat a proto je rok 1897 z kohoutku teče, vana je plná, klimatizace funguje a 
ních to byly pece. S obojím pak souvisel vývoj téměř ve všech publikacích označován jako konec radiátory hřejí.                   
komínů, které postupně nahradily předchozí 
dýmníky. Pro představu - dýmník byl jakýsi nálevko-
vitý útvar nad otevřeným ohněm v místnosti, 
odvádějící kouř zprvu na půdu, později nad střechu.

Útrapy malé doby ledové neskončily ani ve 
století osmnáctém. Naštěstí citelnou úlevu dalo 
lidem dvacet sedm let vymezených roky 1698 až 
1725. Záhy, a to roku 1739, nastala jedna z nejstu-
denějších zim, o nichž jsou k dispozici záznamy. 
Udeřila už počátkem září 1739 a skončila až v dubnu 
1740. Další hrůzné období nastalo spojením tak 
zvané „sedmileté války“ (1756 - 1763) a velmi 
studeného počasí v letech 1763 až 1771, které 
vyvrcholilo v roce 1770 a 1771 vražednou kombina-
cí extrémních srážek a následného velkého sucha. 
Následky byly děsivé a ještě zesílené epidemií tyfu. 
V Čechách zahynulo až 15% lidí. Záchrana přišla        
v podobě dobré úrody v roce 1772. A také v podobě 
brambor. Jen tak na okraj - brambory se v naší zemi 
objevily asi roku 1628, kdy je měl údajně přivézt 

Vladimír Hořejší
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...Učitelstvo má chrániti památky a starožitné 
nálezy…

...Nadace K. Zástěry…

...Ochrana matek a kojenců založena…

...Platy a mzdy zvýšeny…

...Projev ve schůzi obecního zastupitelstva…

...Národní výbory zrušeny…

...Nouze o byty…

...Drdek Ant. vrchním oficiálem, Č. Havrda 
oficiálem…

...Čestní měšťané jmenováni…

...Statky konfiskované městu vrátiti žádáno… ...Spořitelna oslavila své 20-leté trvání…

...Schůze učitelská, slib složen…

...Půjčka města "Národní svobody" nepřiděle-
na…

...Ryby zabaveny pro aprovisaci…

...Dary města pozůstalým po legionářích, na 
zahradnickou školu, obchodní školu…

...Wagner Bedřich okresní veterinář…

městské rady, aby v městě zřízena byla dvoutřídní 
obchodní škola pro hochy a dívky, a aby veškeré        
s tím spojené náklady, pokud školním platem a přís- Význam zemské školní rady (ze dne 16. 11. 
pěvky jednotlivců nebo subvencemi nebudou uhra- 1918) znovu důtklivě uloženo učitelstvu, aby ochot-
zeny, kryty byly z běžných příjmů obce. ně a horlivě podporovalo práci archeologů a zachra-

ňovalo všecky památky i nálezy starožitností. Výzva 
   ta měla zajisté důležitý význam pro naše město i 

Dále schváleno přijmouti následující dar: Karel okolí, protože práce jednotlivce na zdejší archeolo-
Zástěra, techn. lučebník a majitel domu v Čáslavi, gické bohatství naprosto nestačí, a tak často mnohé 
věnoval na paměť neblahé světové války 10 000 K nálezy i pro vědu cenné přicházejí na zmar a mnoho 
na založení nadace ve prospěch chudých král. bylo do ciziny odváženo.
města Čáslavě a ustanovil, že úroky z tohoto vkladu 
mají se tak dlouho připisovati, dokud nedostoupí  
částky 50 000 K, načež vstoupí v život nadace dle V zájmu zajištění zdravého dorostu byl dne 8. 
bližších, v listině obsažených ustanovení. prosince založen zde spolek "Ochrana matek a ko-

jenců." Činnost spolku zahájena přednáškou redak-
tora A Veselého z Prahy ve schůzi, jíž předsedal 

Z návrhu městské rady ze dne 6. prosince t.r. MUDr. Jar. Věšín. Předsedou spolku zvolen jeho 
poskytnuty úředníkům, zřízencům a pensistům zvý- hlavní původce MUDr. Kahn, místopředsedou 
šené drahotní přídavky ke služnému a dělnictvu MUDr. Rychetský a MUDr. Filip z Tupadel, jednatel-
zvýšena denní mzda. Úřednictvu zvýšen válečný pří- kou slečna Brajdičová, pokladníkem Dr. Lochner, za-
davek na 100 % základního služného, zřízencům na pisovatelkou sleč. Čadková. V poradním sboru byli 
80 %, pensistům na 50 % až 100 %. Dělnictvu při- lékaři Kahn, Rychetský, Filip a dámy Brabcová, Fri-
dáno denně o 40 hal. více. čová a Lustigová. Ustanoveny také odbory finanční 

 a aprovisační a usneseno pořádati kurs o ošetřování 
Obecní zastupitelstvo konalo dne 6. prosince a péči o kojence. Město a okresní výbor přistoupily 

t.r. dvacátou řádnou schůzi za dobu své působnosti, za zakládající členy s příspěvkem 1000 K. Činnost 
kterážto schůze byla nyní jako první v naší samo- spolku podporovalo mnoho dobročinných přízniv-
statnosti. Předseda Dr. Jan Zimmer zahájil tuto ců. 
schůzi následovně: „Přátelé! Poprvé se scházíme za 
změněných poměrů, poprvé zasedáme po usta-  
vení samostatného státu. To, po čem jsme toužili Dne 8. prosince prohlásila ministerská rada 
lidské věky, jest splněno, ba splnilo se více, než jsme úkoly národních výborů za uskutečněné. Na místě 
sami očekávali. Jsme povinni a zajisté ze srdce rádi národních výborů, jejichž kompetence přidělena 
tak činíme, abychom všem těm mužům, kteří jak jednotlivým ministerstvům, úřadovaly nyní okresní 
doma, tak i v cizině neúmornou prací a sebeoběto- politické správy. 
váním svobodu nám vybojovali, vzdali naše díky 
nejupřímnější a náš hluboký hold.“  

Po tomto projevu členové zastupitelstva po- Bytová nouze známá již před válkou, trvala dále 
vstali ze svých míst a doprovázeli proslov častými a zvětšovala se. Ačkoliv obyvatelů nepřibývalo, pře-
projevy souhlasu i voláním „Na zdar!“  ce byla veliká nouze o byty, protože zámožní rozšiřo-

Ant. Drdek jmenován vrchním oficiálem, Čeněk vali svoje byty, zabírali více místností a chudší ne-
 Havrda oficiálem městského úřadu. mohli byt získati. 

V dalším projevu sdělil starosta, že zastupitel-
stvo ve svých funkcích setrvalo, aby vyčkalo nového  
volebního řádu a správu obce předalo pak přímo a Rovněž byl schválen návrh Dr. K. Tesaře, aby  Správní výbor Spořitelny města Čáslavě osla-
definitivně do rukou nově zvolených zástupců.  o b ec  d o m á hala se vrácení všech po bitvě bělohor- voval dne 13. prosince dvacetileté trvání ústavu. 
V témže zasedání byli za jednomyslného souhlasu ské obci konfiskovaných statků. Městský archivář Předseda výboru Dr. Jan Zimmer v delším proslovu 
jmenováni čestnými měšťany Dr. T. G. Masaryk, pre- Jos. Dlabáček vyhotovil k tomu pamětní spis s pat- se zmínil o založení ústavu, o zásluhách předsedy 
sident Československé republiky, Dr. K. Kramář, pře- řičnými doklady, který zaslán vládě. ředitelství Karla Zástěry, který byl původcem zákla-
dseda vlády, Dr. Beneš, zahraniční ministr, dále mi- du a stálým předsedou. 
nistři Haberman, Klofáč, Štefánik, Staněk a vrchní Peněžní obrat činil t.r. 74 945 691 K, ale zisk 
velitel československého pluku Dr. Scheiner.  Dne 7. prosince 1918 byla konána mimořádná pouze 5 691 K, protože vynucenými záložními půjč-

okresní porada učitelská školního okresu čáslavské- kami, nyní již vyprodanými, byly způsobeny značné 
ho za přítomnosti 220 učitelů a čtyř zástupců okres- ztráty. Po převratě na konci války nastal nápadný 

 ního národního výboru. Předseda okres. nár. výbo- vzestup vkladů, čítajících nyní již 16 446 266 K.
Na půjčku Národní svobody upsalo město dne ru Václav Havelka přednesl prohlášení nového mi-

6. prosince 100 000 K. (Půjčka se ale neuskutečnila, nisterstva k učitelstvu a to složilo slib v ruce před-  
protože stát ji městu nepřidělil). sedy okresní školní rady K. Vojáčka. V téže poradě Pro městskou aprovisaci byly zabaveny ryby      

promluvil učitel Jan Pilný o významu osvobození z Podměstského rybníka a prodávány po 5,50 K za 
českého národa pro naši školu a zdůrazňoval, že ki-logram na legitimaci nejvýše do 5 kg váhy.

 naše škola musí býti demokratická, zbavená vlivu 
Fondu pozůstalým po padlých legionářích každého klerikarismu, v úplné svobodě náboženské  

věnováno 3000 K a na budoucí zřízení zahradnické a musí vychovávati k poctivému přesvědčení, úctě  Bývalý asistent na vysoké zvěrolékařské škole ve 
školy v Čáslavi 100 000 K. Současně schválen návrh k práci, lásce a svornosti k prospěchu celku. 

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

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

PROSINEC
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Vídni, potom zvěrolékař v Přelouči, později v Kralu- v krátké době dopadnouti několik zlodějských sku-
pech, Bedřich Wagner, byl jmenován okresním zvě- pin, provozujících krádeže uhlí, strojních řemenů, 
rolékařem pro politický okres čáslavský. drůbeže atd. Sokolské stráže nádražní zachránily 

veliké jmění svojí ostražitostí a prohlídkou zavaza-
 del na dráze, když bylo odtud potajmu odváženo 

Dlouholetý předseda hospodářského spolku, mnoho potravin a různých potřeb. Mnozí odváželi 
horlivý činitel ve veřejnosti, nájemce velkostatku maso do Vídně a vyhnuli se prohlídce tím, že jim 
Krchleby František Výborný zemřel 10. prosince ve někdo za úplatek tajně přes plot u nástupiště balíky 
věku 80 let, dočkav se toužené svobody naší vlasti. podával. Podloudná doprava věcí trvala dlouho, 

zvláště po dráze směrem od Německého Brodu do 
rováno 169 kg, 50 dkg mouky, 61,5 kg cukru, 116 va- severních zněmčených Čech.
jec, 15 litrů mléka, ovoce, stromek vánoční, cukroví, Spolek Sázavan pořádal v prosinci cyklus 
oděvní částky atd. Obdarováno bylo 413 dítek.lidových přednášek vysokých škol pražských (řada 

 III.)  
 Radostnou událostí v celém národě byl trium-

Výsledek hospodaření obce za rok 1918 byl fi- fální vjezd do Prahy našeho prvního presidenta Čes-
nančně dosti příznivý. Avšak nové povinnosti, zvý-Vojenské velitelství nařídilo k žádosti obce, aby koslovenské republiky T. G. Masaryka. Slavnostního 
šení platů zaměstnancům, drahotné poměry vůbec byla vyklizena dívčí škola a obecní chudinské dom- uvítání presidenta v Praze dne 20. prosince 1918 
jevily nápadně svůj účinek v některých potřebách ky, v níž byly vojenské nemocnice v době války. zúčastnily se z Čáslavě deputace státoprávní de-
města při rozpočtu na rok 1919. Správa obce, vyža-mokracie, strany sociální, okresního a obecního vý-
dující v roce 1918 potřebu 42 691 K vykazovala pro  boru, akademického spolku Sázavan, Jednoty Sokol 
rok 1919 potřebu  126 852 K. Komunikace vyžado-Komitét pro vybírání "národní daně" ukončil v kroji a množství obecenstva. 
vala v roce 1918 částku 5 470 K, na rok 1919 již       svou akci. Celkem vybráno v čáslavském okrese 198 
28 157 K. Osvětlování města stouplo z 11 000 K na 781 K 13 h a 200 K v VIII. válečné půjčce. Na úrocích  
56 000 K a to ještě při omezeném světle, jinak by přibylo 1 161K 97 h. Z celkové částky připadlo na Město Čáslav bylo toho dne slavnostně vyzdo-
stálo mnohem více. Na obecní budovy bylo dříve město Čáslav vybraných 58 384 K. Výtěžek národní beno, v kavárnách přednášel o významu doby a o 
potřebné 15 566 K, nyní 59 318 K. Školství zvýšilo daně byl takto rozdělen: Národnímu divadlu v Brně presidentu Masarykovi praporník Kříž a místní hu-
potřebu z 18 722 K na 48 907 K. Toto abnormální 50 000 K, ostatek odevzdán Ústřednímu komitétu   d ební kapela procházela městem. 
zvýšení výdajů bylo i v ostatních potřebách a povin-v Praze za účelem dalšího rozdělování. 
nostech obce, ale příjmy tomu neodpovídaly, zvláš- 
tě když na příklad dávka z piva klesla proti dřívějším   S reformou státních poměrů souvisely a také se 
42 500K na 17 000K. Bylo potom nutno na úhradu Kulturní spolky rozvinuly v této době svou čin- počínaly upravovati poměry církevní. Evangelíci vy-
rozpočtových schodků zvýšiti obecní přirážky k dani nost nejen vzdělávací, ale i zábavnou. Krajinský spo- znání helvetského  a augsburského spojili se v jednu 
činžovní na 96% a k ostatním přímým daním, po-lek Sázavan pořádal dne 11. prosince t.r. koncert církev zvanou Českobratrskou podle usnesení na 
zemkové, důchodové, výdělkové atd. na 440%. Českého kvarteta, v němž účinkovali K Hoffmann, J. generálním sněmu českých evangelíků, konaném    
Okolnosti a rozvoj poměrů vůbec ukazovaly, že bu-Suk, J. Herold a L. Zelenka. Jednota Sokol pořádala v Praze. Společně přijato vyznání České z roku 1575 
doucí výdaje na potřeby města budou ještě mno-dne 14. prosince pěvecký koncert Emy Destinové a a Bratrské z roku 1662, jakožto výraz historické a du-
hem vyšší. Mar. Romana. chovní spojitosti s českou reformací. 

   
Všechny dluhy obce t.č. činily 1 477 899 K. Kon-Osvědčený herec, divadelní ochotník, Hynek Augsburská modlitebna v ulici Dra. Jablonského 

cem r. 1918 byl podán výkaz dodávky ovoce z měst-Janda pořídil si loutkové divadlo v sále hotelu „U bí- byla potom zrušena. 
ských sadů pro aprovisaci. Toho roku bylo dodáno:  lého koníčka“, kde bavil obecenstvo zdařilými pro-
4 913 kg jablek, 590 kg hrušek, 242 kg švestek vše    dukcemi. Na čas si také zašel se svým divadlem i do 
v ceně 22 146 K, zúčtovaných v městském důchodě. okolních obcí a všude získal dobrého úspěchu. Dobročinné projevy skutkem činily v tom směru 

 známé spolky, pořádajíce Vánoční nadílky. Spolek 
 Marta uspořádal na paměť svého třicetiletého trvá-

Primář okresní veřejné nemocnice MUDr. Karel Ředitel měšťanské školy v.v. František Skočdo- ní Vánoční bazar s tombolou ve prospěch chudých  
Schnurpfeil vydal zprávu za léta 1916 až 1918, v níž pole přednášel ve schůzi muzejního spolku „Včely“ v městě i okolí. Četní příznivci přispěli jako vždycky 
mimo jiné podrobné výkazy o různých nemocech a o konfiskacích statků na Čáslavsku. částkami peněžními, dárky do buffetu i do tomboly. 
lékařské činnosti byl uveden počet operací číslem Dobročinné sdružení žen čáslavských pořádalo dne 
1926 a z nich pouze 44 úmrtí. Práce v nemocnici  22. prosince v Sokolovně při bezplatné vojenské 
byla vůbec velmi obtížná pro nedostatek obvazů a Obec se pečlivě starala, aby veřejná čítárna po hudbě pod protektorátem E. Vojáčkové Vánoční ba-
podvýživu. V jedné době zbýval v nemocnici pouze více než čtyřleté přestávce byla opět znovu otevře- zar za hojné účasti dárců i návštěvníků. Čistý zisk vě-
druhý primář MUDr. Bohumil Rychetský, sám jediný na co možno nejdříve v malém sále Čtenářské Bese- nován na nákup k nadílce čáslavským dětem. 
lékař a přece byly obětavě překonávány všecky ob-dy. Provedení nebylo možno rychle vykonati a čin- Ženský pomocný spolek Červeného kříže vyko-
tíže. Nejvíce úmrtí vyžadovaly střevní tyf, úplavice, nost veřejné knihovny počala až počátkem příštího nal dne 24. prosince Vánoční nadílku nemocným a 
tuberkulosa. roku. zraněným vojínům v záložní nemocnici. Poděleno 

bylo 230 vojínů večeří, vánočkami, cigaretami a pi-
vem. K nadílce přispěli mnozí dobrodinci, mezi nimi 

Do památek čáslavských, upomínajících na do- Pánský pomocný spolek Červeného kříže 500 K, 
bu Žižkovu, přibyla fotografická kopie obrazu Jana právovárečné měšťanstvo 50 litrů piva, J. Milner       
Žižky z obrazárny Schwarzenberské v Českém Krum- z Golčova Jeníkova 150 litrů piva, štábní lékař Dr. 
lově. Fotografii obstaral ochotně tamní řídící učitel Urban za nemocniční správu 150 kg mouky. 
Jakub Anderle. Organizace Čsl. strany socialistické uspořádala dne 

22. prosince Vánoční nadílku v hostinci u Lišků. 
 

U mnohých lidí se objevil sklon k zločinům ná-  
sledkem zničení mravního základu dlouhou dobou Záložna věnovala 4001 K pro chudé, obecní 
válečnou. Četnictvo a vojenské stráže Národní úřad přispěl 50 K i jinými dary jednotlivců získáno 

Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918obrany vyvinovaly horlivou činnost a podařilo se jim celkem 4 805 K pro chudou mládež. Kromě toho da-

...Výborný František zemřel…

...Lidové přednášky…

...Příjezd prezidentův do Prahy, účast při uvítání 
také z Čáslavě…

...Obecní hospodářství…

...Škola dívčí uvolněna…

...Národní daň ukončena a rozdělena…

...Oslava příjezdu prezidenta…

...Evangelické církve se spojily…
...Koncerty…

...Výkaz dodávky ovoce…...Loutkové divadlo H. Jandy… ...Modlitebna augsburská zrušena…

...Vánoční nadílky dobročinných spolků…

...Výkaz o činnosti v městské nemocnici…...Přednáška…

...Čítárna veřejná bude znovu otevřena…

...Žižkův obraz, fotografie z Českého Krumlova…

...Zločinnost stíhána…
...Dary pro chudou mládež…

...Rok 1918, který od základů změnil situaci na 
území našeho státu, skončil, a jen máloco zůstalo 
stejné, jako na jeho počátku.... Děkujeme kronikáři  
panu Emanuelu Chramostovi za jeho pečlivost, díky 
níž jsme mohli po celý rok nahlížet do života, 
starostí, ale i radostí našich předků, kteří bojovali a 
vybojovali svobodu a samostatnost našeho státu. 

1918             2018
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Na svatého Martina 11. 11. se v Čáslavi konal již třetí 
ročník závodu Toi Toi Cup, kterého se zúčastnilo 220 
závodníků. Přestože plány na letošní rok  směřovaly 
k zařazení kategorie C2, která by na trať do lesopar-
ku Vodranty přilákala i zahraniční závodníky z elit-
ních kategorií, i tento rok se jednalo o takzvaný ma-
lý Toi Toi Cup. Do celkové soutěže byly tedy započí-
távány výsledky pouze mládežnickým kategoriím. 
Na to, proč tomu tak bylo, jsme se zeptali jednoho   
z pořadatelů Ivana Sovy. 

Můžeme jmenovat nějaké zvučná 
jména českého cyklokrosu z kterékoliv 
kategorie, která si 11. 11. čáslavskou 
trať projela?

Pane Sovo, na čem ztroskotal původní záměr o 
zařazení do C2? 

Jaké jsou vaše plány pro příští roč-
ník čáslavského závodu?

Pokud se nepletu, tak pro letošek jste se také 
původně snažili prosadit start a cíl na silnici. Na co 
narazil tento scénář?

Kolik metrů letos měřila trať? Prošla trať oproti 
loňsku výraznějšími změnami?

Na startu vloženého závodu Elite 
žen a mužů jsme mohli vidět především 
Janu Czecinkarovou, která na mistrov-
ství Evropy před týdnem v kategorii žen 
do 23 let dojela na čtvrté pozici, a Josefa 
Jelínka, který obsadil třetí příčku v závo-
dě C1 Toi Toi Cup ve Slaném. Obě jména 
jsou velkým příslibem českého cyklo-

Jednalo se o rozhodnutí hlavního organizátora krosu.
celého seriálu Toi Toi Cup. Nás pořadatelů jednotli-
vých závodů celého seriálu je hodně. Každý si musí-
me počkat na ten správný okamžik. Pro příští rok získat pořadatelství     

Pro rok 2019 již příslib organizace závodu C2 v kategorii C2 a společně s městem 
máme, ale i tentokrát není nic rozhodnuto. Nyní Čáslav se tohoto závazku zhostit na jed-
bude záležet například na tom, jak dopadne jednání ničku.
s vedením města Čáslav. Doufáme, že do sebe vše 
zapadne tak jak má a v příštím roce v čáslavském V kategorii Starší žáci na první pozici 
lesoparku uvidíme i početné mezinárodní pole  d o je l  EL B ADRI Jakub z klubu IVAR CS - 
v elitních kategoriích žen a mužů. AUTHOR TEAM. Kadetkám vévodila 

NOVOTNÁ Aneta (ADASTRA SOKOL VEL-
TĚŽ). FIALA Matyáš (ČEZ CYKLO TEAM 
TÁBOR) získal zlato v kategorii Kadeti. 

V podstatě šlo o to, že z již popsaných důvodů Kategorii Junioři vyhrál ŤOUPALÍK Jakub 
závod nebyl zařazen do kategorie C2 a tak jsme zů- (CYCLING ACADEMY TÁBOR).
stali u starého modelu i v tomto ohledu. Podrobnější výsledky čáslavského 

závodu i celé soutěže Toi Toi Cup najde-
te na www.cyklokros.cz Poslední z dva-

Letošní trať měřila 3 200 metrů a přibyly dvě nácti závodů Toi Toi Cupu se bude konat 
sekce tak, aby diváci z prostoru startu a cíle závodní- 12. ledna 2019 v obci Holé Vrchy. 
ky viděli vícekrát.                                                           JN

Ve dnech 20. - 21. 10. 2018 proběhl Přebor ČR mlad-
šího a staršího žactva v judu. Pořadatelem republi-
kových závodů byl 1. Judo Club Baník Ostrava z.s.. 
Jednalo se o uzavřenou soutěž judistů, kteří se no-
minovali díky svým výkonům na vybraných závo-
dech v průběhu roku. V sobotu se do Ostravy vypra-
vilo bojovat v kategorii mladších žáků a žákyň cel-
kem 368 závodníků ze 106 klubů. Čáslavský oddíl    
v této kategorii reprezentovali Rudolf Špačinský, 
Matěj Adámek, Vít Praus, Oliver Huber a Žofie Sos-
novcová. Sosnovcová vybojovala ve své váhové ka-
tegorii skvělé 5. místo. Kluci se ve svých váhových 
kategoriích neprosadili.

rem vybojovat minimálně bronz. Budeme držet 
palce!

V neděli se konaly závody starších žáků a žákyň. 
V ostravské hale se pralo celkem 241 judistů z 87 
klubů. Čáslav reprezentovali Andrea Prausová a 
Karel Sechovec. Ke svým starším svěřencům se vyjá-
dřil trenér Martin Horský: "Kájovi se ve váze do 46 
kg nezdařil první zápas, kde podlehl v přechodu ne-
waza závodníkovi Čapkovi, který jej následně nevy-
táhl do oprav. Ája nastoupila ve váze do 48 kg. Na 
tuto váhu si teprve zvykáme po přechodu z váhovky 
44 kg. Ája byla skvělá, probojovala se do finále." Po 
urputném boji ve finále podlehla soupeřce Dudové. 
"Dostavilo se pro nás v tu chvíli zklamání a nějakou 
dobu nám trvalo než jsme ho překonali a vytyčili si 
další cíl", uvedl Horský. Prausová má tento rok zla-
tou republikovou medaili z družstev, nyní stříbrnou 
v jednotlivcích v kategorii U15 a čeká ji ještě repub-
likový závod dorostenek, kde touží se svým trené-

O víkendu 3. 11. vyrazili svěřenci čáslavského 
judistického oddílu na Mistrovství ČR dorostenců, 
které se konalo v Brně. Honza Tobiška s Terezou Svo-
bodovou dosáhli výborného výsledku i vzhledem    
k první sezóně v U18. Oba na republikových závo-
dech dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli, což stačilo 
shodně na 9. příčku. Jirka Nováček jednou prohrál a 
jednou vyhrál - bez umístění. Nadějná Andrea Prau-
sová měla "naplánovaný cíl" - bronzovou medaili, 
přestože se jednalo o její start ve starší kategorii. 
Vysněný bronz jí o kousek utekl. Skončila na krás-
ném 5. místě. I tak dokázala, že o ní ještě uslyšíme. 

nostní soutěž malinkých svěřenců v kategorii U9. 
Poté se začalo na třech tatami pod dohledem 12 
rozhodčích zápasit. 

Kategorie U11 
mláďata - chlapci: do 38 kg - 2. místo Felipe Huber, 
do 46 kg - 3. Lukáš Sechovec, do 50 kg - 2. Michal 
Malina, nad 55 kg - 2. Jakub Váňa. 

Kategorie U11 mláďata - dívky: do 32 kg - 2. mís-
to Anička Horská, do 40 kg - 2. Pilcová Johana, do 44 
kg 1. Anička Vodrážková, 2. Kristýna Bělohoubková, 
nad 52 kg 2. Vendula Lonská. 

Kategorie U13 - mladší žáci: do 34 kg - 3. Oliver 
Huber, do 46 kg - 1. Ruda Špačinský, 3. Honza Hruš-
ka a Víťa Praus, do 50 kg - 3. Kuba Krsička, nad 60 kg 

V sobotu 10.11.2018 reprezentovali judisté - 3. Milan Dlouhý. 
svůj čáslavský oddíl za hranicemi České republiky.    Kategorie U13 - mladší žákyně: do 32 kg - 1. mís-
V polském Bytomu se konal 5. Memoriál Józefa Wiś- to Žofie Sosnovcová, do 52 kg - 2. Anna Zrucká. 
niewského - mezinárodní turnaj juniorů a juniorek. Kategorie U15 - starší žáci: do 46 kg - 2. Karel 
V kategorii do 66 kg bojovali 3 čáslavští borci - Jirka Sechovec, do 66 kg - 3. Filip Cimburek. 
Nováček (0 výher/1 prohra), Honza Tobiška (2/2) a Kategorie U15 - starší žákyně: do 48 kg - 1. An-
Jarda Tobiška (1/1). Něžné pohlaví v kategorii do 48 drea Prausová. 
kg reprezentovala Andrea Prausová (0/1). Obrov- Po 5. kole je v Polabské lize čáslavský oddíl na 2. 
ský úspěch si na své konto připsala Terka Svobodo- příčce. 
vá. V kategorii do 57 kg čtyřikrát vyhrála a jednou Na závodech si mohli závodníci i jejich dopro-
prohrála, což pro ni ve výsledku znamenalo pře- vod zakoupit dobroty, které napekly maminky 
krásné 2. místo. Srdečně gratulujeme! čáslavských judistů. Výtěžek z tohoto prodeje byl 

V sobotu 17. listopadu hostil čáslavský judistic- určen pro malou Elišku z Pardubic, která trpí vzác-
ký oddíl ZŠ Sadová ve své domovské tělocvičně  n ý m    genetickým onemocněním doprovázeným 
5. kolo Polabské ligy, kterého se účastnilo 246 zá- každodenními epileptickými záchvaty atd. Elišči-
vodníků ze 32 oddílů. Soutěž odstartovala doved- ným rodičům bylo předáno 16. 000 Kč!                   

Výsledky čáslavských judistů: 

TZ

LESOPARKEM VODRANTY PROJEL TŘETÍ ROČNÍK TOI TOI CUPU

INFORMACE Z ČÁSLAVSKÉHO JUDISTICKÉHO ODDÍLU
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Tak jako vlny k pobřeží se ženou, 
minuty naše k svému konci jdou:

derou se vpřed a silou nezmenšenou
valí se, valí jedna přes druhou. 

Nebeským světlem Zrození nám září, 
však Čas, ten musí všecko pokazit:
z děcka je muž a už ho souží stáří,

co čas kdy dal mu, to mu hodlá vzít. 
Čas kopím protne křehkou krásu mládí

a ostrým hrotem vrásky vryje,
svou kosou plení, pustoší a řádí,
a každý před ním bez obrany je.

Můj verš však času odolá - to vím:
až v chválu na tebe jej proměním.
(William Shakespeare - Sonet 60)

Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
tím hůře mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy

Sbohem a šáteček Vyplň se osude!
(Vítězslav Nezval, Sbohem a šáteček)

věk mezi ním a námi, jeho bývalými studenty, ne- manžela a alespoň v myšlenkách mohli být s Vámi a 
hrál již tak velkou roli, ale tehdy to byl velký rozdíl ve prostřednictvím naší sounáležitosti pomoci zmírnit 
vzdělání a v životních zkušenostech. Váš žal. 

Bylo to v první polovině roku 1967, kdy musel,        
z titulu třídního učitele, psát pracovní posudky. 
Nezabýval se tím, jak tomu bylo dosud zvykem, 
klást velký důraz na zapojení rodičů a jejich angažo-
vání při budování socialismu. Soustředil se přede-
vším na vlastnosti studenta a jeho schopnosti pro 
praktický život a nikoliv na jeho politické a pracovní 
hodnocení na pozadí třídní ideologie. 

Nezapomenutelným zážitkem nás všech byla 
návštěva, v rámci školního roku, SZTŠ v Čáslavi dne 
23. června 1967, kdy nám předával maturitní vy-
svědčení. Poslední část jeho závěrečného projevu, 
opírajícího se o naši budoucnost, tvořila závěrečná 
sloka básně, uvedené v úvodu soustrastného 
vyjádření. V paměti vyvstává hlas a obraz přednáše-
jícího, kdy držel v ruce šáteček a mával s ním za 
současného recitování uvedené básně. Opakovaně 
se mnohým z nás vybavuje tato scéna. Závěrečným 
hluboce procítěným projevem nabitým nesmírnou 
energií uhodil na citlivou strunu nacházející se         
v nás, až v té nejvzdálenější mysli. To vedlo v očích 
děvčat k slzám. Ani  chlapci nezůstali bez hluboké-
ho zásahu v duši. Takový závěrečný proslov na konci 
našich středoškolských studií byl schopen vytvořit 
jen člověk velkého duchovního rozměru. Tím byl 
Váš manžel. Tímto dnem skončila jedna etapa naše-
ho života. 

Postoupili jsme do další části života. Někteří do Vážená paní Smejkalová, 
zemědělské praxe, jiní na vysokou školu a později přijměte od nás, bývalých studentů SZTŠ v Čás-
též vstupem do praktického života, abychom lavi, hlubokou účast nad ztrátou Vašeho manžela, 
uplatnili vědomosti darované nám školou. Čas ply-středoškolského profesora Ing. Čeňka Smejkala. 
nul dál. Vzpomínky na střední školu v nás vyvolávaly Seznámili jsme se s ním na začátku školního ro-
touhu se občas setkat a pohovořit tak o chvílích ku 1966/1967. Představil se nám jako náš třídní 
studia na SZTŠ v Čáslavi, o nových událostech a pro-pedagog, na němž bylo vidět, že je odborníkem pro 
žitcích, jak se v nás postupně hromadily. Vždy jsme daný předmět a snaží se své poznatky předat tou 
se na našich srazech setkávali s Vaším manželem, nejpřístupnější formou, v níž bylo vidět, že předmět 
abychom se s ním podělili a on s námi o události učí s nadšením a nikoliv jako nutnou, povinnou prá-
procházející našimi životy. Byl tím, kdo našim ci. Při výkladu nového učiva často používal názorné 
setkáním dodával sílu něčeho, co v nás vytvářelo pomůcky, aby se téma co nejvíce přiblížilo zeměděl-
spříznění na pozadí historického prožitku. Tou byla ské praxi. Vedl nás k účelnému a zcela novému 
společná cesta směřující k úspěšnému ukončení přístupu psaní poznámek, abychom měli o proble-
maturitního ročníku. matice co nejlepší přehled a snadno jsme si ji mohli 

Dnes je naše kniha života, v té nejproduktivnější osvojit. 
části, napsaná. V myšlenkách se tak můžeme vrátit Nebyl pro nás jen vzorem po stránce pedagogic-
na počátek dnů, jimž dominuje předání maturitních ké, ale i lidské, což mělo v našem věku na počátku 
vysvědčení naším třídním profesorem, jako důkaz dospělosti velký význam. Vždy na nás dobře působil 
naší zralosti, až do dnešních dnů. Jaká byla ta naše svým upraveným zevnějškem a decentním chová-
cesta životem až k ukončení aktivní pracovní čin-ním. Dovedl chápat i naše potřeby a vcítit se do na-
nosti? Jak byla splněna naše očekávání? Využili šeho myšlení. Neměl k nám vztah středoškolského 
jsme všech možností, které nám byly nabízeny? učitele a žáka, nýbrž ve zcela jiné kvalitě, kdy nás 
Mohli jsme dělat něco lépe nebo jinak? Jak se na bral v rámci pedagogického vztahu za sobě rovné, 
tom podílel náš třídní profesor? Tak jako odpovědi to znamená jako na vysoké škole. Jeho přístup          
na tyto otázky, tak i vzpomínky na našeho třídního k nám nepůsobil dojmem nadřazenosti, ale přátel-
profesora nás budou provázet až do konce života. ství. Připravovali jsme se na vstup do samostatného 
Důkazem, že je na co vzpomínat, je výročí 50 let od života, kde škola má nezastupitelnou úlohu v podo-
naší maturity, kterého jsme se dožili společně s tím, bě šíření znalostí prostřednictvím vyučujících. Těch 
kdo nám tehdy na další životní cestu mával šáteč-vyučujících, pohybujících se v denní pracovní realitě 
kem. se všemi klady a zápory, které jsme u nich tehdy ne-

Vážená paní Smejkalová, dovolte, abychom se vnímali, a proto jsme je nebyli schopni ani pochopit. 
zařadili mezi ty truchlící nad odchodem Vašeho Viděli jsme jen naše problémy. V pozdějších letech 

Za studenty maturitního ročníku 1967 - roč. II.N 
(Dvouleté nástavbové studium a tříletý učební 
poměr) MUDr. Milan Sedmihradský   

Ing. Jaromír Horníček, ředitel SZeŠ Čáslav

Pana inženýra Smejkala jsem poznal jak z pozice 
jeho studenta, tak později i kolegy, když jsem se po 
několika letech od maturity na školu vrátil jako pe-
dagog. Vždy jsem si jej vážil jako člověka, který byl 
pevný ve svých názorech, měl velmi dobrý vztah ke 
svým studentům a byl pedagogem na svém místě. 
Ve své době byl inženýr Čeněk Smejkal jedním z nej-
kvalitnějších členů pedagogického sboru. 

Bylo mi potěšením pana inženýra Smejkala  
poznat a spolupracovat s ním. Spolu se mnou na něj 
jistě vzpomínají i mnozí další studenti a kolegové. 

OPUSTIL NÁS MILOVANÝ ČLOVĚK 
A UČITEL NEBÝVALÉHO FORMÁTU
aneb středoškolský profesor Ing. Čeněk Smejkal v očích svých studentů
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Dne 21. 11. 2018
zemřel 

v nedožitých 87 letech 

čestný občan Čáslavi, 
bývalý trenér atletiky

 
   

K jeho životu a práci se vrátíme 
v medailonku v příštím 

vydání Čáslavských novin.

pan Ing. Miroslav Kváč



V říjnu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 44 dětí,           
z toho 9 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 9 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA PROSINEC

Dne 14. 12. 2018 uplyne smutných 7 let 
ode dne, kdy jsme se rozloučili 

s naším drahým manželem, 
tatínkem, synem a bratrem, 

panem 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

manželka Dagmar, 
synové Pavlíček a Davídek, 

rodiče, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Pavlem Lebedou

Dne 21. 11. by oslavil 45. narozeniny 
náš milovaný syn a bratr

Miroslav Šupler
z Čáslavi

Dne 28. 11. uplynulo 40 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil. 

Stále vzpomínají rodiče a sestra.

Dne 25. 12. 2018 by se dožil 90 let
pan 

Josef Perner
z Čáslavi

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, dcera s manželem a vnuk s rodinou. 

Již není mezi námi, již není slyšet jeho známý hlas,
zůstalo nám jen vzpomínání na toho,

kdo rád žil a měl nás moc rád. 

2. prosince uplyne 15 let od chvíle, 
co nás navždy opustila manželka a maminka,

paní

Jitka Poláková

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 12. uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, bratr a strýc

Ing. Lumír Hubík
S láskou a velikou bolestí v srdci 

stále vzpomínají 
manželka Jarmila, syn Štěpán, 

sestra Eliška, bratr Vladimír a ostatní příbuzní.

Dne 6. prosince 2018
uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil 

pan
 

Josef Šindelář

S láskou vzpomínají manželka,
syn Josef s rodinou, syn Miloš.

Dne 3. prosince uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka,
paní

S láskou vzpomínají
syn Míra s manželkou.

Eva Horáková

Dne 13. prosince uplyne 10 let, 
kdy nás náhle v 55 letech
opustil tatínek a dědeček,

pan

Václav Volenec
Kdo jste ho znali, 

vzpomínejte s námi.
Dcera s rodinou

 V tomto roce uplynulo 10 let, 
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička, 
paní 

Karla Spěváková 
z Čáslavi 

S láskou v srdci stále vzpomíná 
syn s rodinou. 

Dne 14. 12. uplyne pět let 
od náhlého odchodu

pana 

Karla Šafáře

Vzpomínají přátelé.

Dne 20. 12. 2018 by oslavila 80. narozeniny 
manželka, maminka a milovaná babička, 

paní 

Blahoslava Janouchová 
Stále vzpomínáme s bolestí v srdcích. 

Manžel a dcery s rodinami.

Dne 17. 12. by oslavila 90. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička,

prababička a praprababička,
paní

Božena Vokálová
z Bojman

S láskou stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou dcery,

vnoučata, pravnoučata a prapravnučky.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

PROSINEC

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

1. 12. 2018 od 15 hodin - KONCERT

 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Od 3. 12. 2018 do 6. 1. 2019 - VÝSTAVA

„MALOVANÉ NA SKLE“

Muzeum ve výstavní síni na náměstí připravilo výstavu lidových podmaleb 
Malované na skle. Co nás vedlo k jejímu uspořádání ve vánočním čase? 

10. 12. od 17:00 - POVÍDÁNÍ

„VÁNOCE S TCHYNĚMI“

kostelík svatého Bonifáce v Lochách
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve širokou veřejnost na

vystoupí  ŽÁCI ZUŠ J. L. DUSÍKA V ČÁSLAVI
Sváteční slovo pronese Alexandr Štěpánovský, vedoucí Křesťanského 
společenství Kutná Hora. Vstupné dobrovolné.

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s ČMS vás zve na vánoční 
výstavu  (výstava lidových podmaleb)
Vernisáž výstavy: 3.12. 2018 v 17 hodin 
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Vánoce jsou svátky především křesťanské a tyto podmalby si lidé pořizovali 
nejčastěji z náboženských důvodů. Ve světnici měly místo v tzv. svatém koutě, 
který byl centrem rodinného života, kde byly zavěšené pod stropem v rohu nad 
stolem. Nejčastěji zachycovaly motivy ze života Ježíše Krista, ale zobrazovaly i 
Pannu Marii, Nejsvětější Trojici a světce - patrony křestní a zemské, patrony 
různých zaměstnání a řemesel, ochránce rodiny, zdraví a majetku. 

v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí
Veselé povídání spisovatelky Martiny Bittnerové 
Autorka humorné knihy Moje milované tchyně a já ve svém programu 
povypráví s osobitým humorem nejen o sobě, svých tchyních, ale také přečte 
ukázky z vybraných povídek a premiérově představí nový příběh "Petruška."

Výstava 
mohla být realizována díky spolupráci s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře, 
které je vlastníkem rozsáhlé sbírky podmaleb. Bude zahájena vernisáží v pon-
dělí 3. 12. 2018 v 17:00 a potrvá do 6. 1. 2019. Součástí doprovodného progra-
mu budou dílny pro děti. Více na www.muzeumcaslav.cz a facebookovém pro-
filu muzea.

8. 12. 2018 VESELÍ ANDÍLCI 

9. 12. 2018 ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

14.12.2018 VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

15. 12. 2018 VÝLET NA ČOKOFEST DO PARDUBIC

- výroba vánočních dekorací - sobota- určeno pro 
děti od 1. tříd - od 9:00 do 11:00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášky 
spolu s poplatkem odevzdejte do 5. 12. 2018 v kanceláři DDM Čáslav. 

 - neděle - od 15:00 hodin Divadélko Koloběžka 
- O veselém vánočním stromečku - od 15:45 hodin dílničky - v 17:00 hodin an-
dělský průvod večerním městem - z důvodu omezené kapacity je třeba vy-
zvednout si vstupenky pro děti i rodiče   v kanceláři DDM od 19. 11. 2018 - 
Vstupenky dětí a dospělých, kteří přijdou v andělském kostýmu budou 
slosovány o hezké vánoční dárky.

, výroba dárečků na poslední chvíli  - pátek -    
určeno pro děti od 1. tříd - od 14:00 hodin do 16:30 hodin - použité techniky - 
papírová krajka, drátování, decupage) - účastnický poplatek 150 Kč - přihlášky 
spolu s poplatkem odevzdejte do 7. 12. 2018 v kanceláři DDM Čáslav. 

, spojeno s prohlídkou města - 
sobota - určeno pro děti od 3. tříd - sraz v 7:30 hodin na vlak. nádraží, pravdě-
podobný návrat ve 15:35 hodin - účastnický poplatek 130 Kč / jízdné + vstupné 
na festival/ Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 10. 12. 2018 v kanceláři 
DDM Čáslav.

Foyer divadla: Gabriela Fárová ŽENA - OBRAZ - AKT

Úterý 4. 12. v 19:00 - TCHÝNĚ NA ZABITÍ / Fanny agentura Dany Homolové

Neděle 9. 12 v 17:00 - VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY S JIŘÍM ŠKVÁROU

Čtvrtek 13. 12. v 19:00 / náhradní termín - VZHŮRU DO DIVOČINY / Studio DVA 
divadlo

Neděle 16. 12. v 15:00 - DVA SNĚHULÁCI / Liduščino divadlo Roztoky u Prahy

Úterý 18. 12. v 19:00 DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ / Pantheon production

Středa 19. 12. v 19:00 VÁNOČNÍ SEŠLOST/ Orchestr Jaroslava Ježka 

Vstupné: 390, 350, 320, 300 Kč. Abonentní představení pro dospělého diváka.

Vstupné: 200, 180 Kč

Hrají: Jana Krausová, Karel Roden a Kristýna Nováková. Vstupné: 490, 450, 420, 
400 Kč. Představení není součástí divadelního abonmá.

Vstupné: 100 Kč. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Vstupné: 420, 390, 370, 340 Kč. Abonentní představení pro dospělého diváka.

Vstupné: 220, 200, 180 Kč
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ADVENTNÍ KONCERT 
s připomenutím kulatého výročí narození a úmrtí 

čáslavského kantora a varhaníka Jana Josefa Dusíka (1738-1818). 
Středa 19. prosince 2018 od 17 hodin, kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi. 

Účinkují žáci ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi.



KINO MILOŠE FORMANA PROSINEC

1.- 2. ČERTÍ BRKO 14. - 16. AQUAMAN

15. - 16. VÁNOCE A SPOL.

1. -2. NA STOJÁKA V KINĚ

18. - 19. SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 3D

4. - 5. VDOVY

20. - 21. BUMBLEBEE

22. ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

6. - 7. DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH 

26. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D

8. - 9. MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA

8. - 9. VE SPÁRECH ĎÁBLA 27. - 28. MARY POPPINS SE VRACÍ

11. BLACK SABBATH: THE END OF THE END 

29. - 30. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL

12. - 13. SMRTELNÉ STROJE
29. - 30. ZNOVU VE HŘE

Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní, kteří tu žijí běžným životem Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ 
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlanti-
nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy dy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skuteč-
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však nosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… krá-
přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího lem. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.
brka trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý 
čert otrkal ve světě... Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. 
Mládeži přístupno. Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo! A co 

hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi 
lidi. Jediné, co může zachránit Vánoc, je vitamín C pro všechny skřítky. Záchran-

Nejzábavnější současná nabídka kin proběhne Na Stojáka a v úplně novém ex- ná mise ale nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo. Vstupné: 120 Kč. 
klusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravi- Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.
la jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabi-
tý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin jako Na Stojáka 
v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příle- Phil Lord a Chris Miller spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud 
žitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komiků s rychlostí nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spi-
blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy. Vstupné: 120 der-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese 
Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné. Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden mas-

kovaný hrdina. Vstupné: 150, mládež 130 Kč. V úterý promítáme od 20 a ve stře-
du od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Dnešní Chicago, město špinavé brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři oz-
brojení zločinci jsou policií nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně 
velkého balíku peněz. Skoro nic po nich nezůstane, jen jejich vdovy, kterým za- Charlie je čerstvých osmnáct a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, 
nechají hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto dluhy, vztek kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale 
a zármutek náhle osamělé ženy spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval 
za jeden provaz, dokáží všechno. Promění se na velmi schopnou údernou jed- před světem. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
notku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních rukou. Vstupné: 120 Kč. Promí-
táme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, 
aby někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky 

Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává společně se 
jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden den o malé dítě dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého drui-
a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do his- da, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru. 
torie až do doby první republiky. O dávném tajemství beskydských lesů dnes už Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.
ví jen málokdo a na povrch se dostane teprve nálezem podivuhodně malé 
kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách rozruch, ještě větší pozdvi-
žení ale vyvolá představa, že do řešení se vrhnul strážmistr Topinka a doktor 

Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí 
Martin, který si připravil nejedno překvapení. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 

Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindel-
20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné. 

wald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své 
stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit 
vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze 

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál získá svého bývalého studenta 
otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, 
dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 17.30 jakému nebezpečí se tím vystavuje... Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 17.30 
hodin. Mládeži přístupno. hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně a 
O několik měsíců později má Megan Reedová službu v noci v pitevně, kam při- předlohou mu bylo dalších sedm knih od P. L. Travers. Ve filmu jsou děti známé z 
vezou znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních původního filmu, Michal a Jana, už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svý-
chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé mi třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, 
nemilosrdnou démonickou sílou. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci 
Mládeži do 15 let nepřístupno. veselého lampáře Jacka a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže 

rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněž seznámí 
děti s celou řadou barvitých a svérázných postav, včetně své výstřední sestřeni-
ce Topsy. Vstupné: 130, mládež 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži pří-4. února 2017 odehráli legendární BLACK SABBATH svůj úplně poslední kon-
stupno.cert. Před beznadějně vyprodanou arénou v rodném Birminghamu uzavřeli 50 

let kariéry kapely, která naučila svět poslouchat heavy metal. OZZY, TONY a GEE-
ZER odehráli největší hity od “Iron Man” přes “Paranoid” až k “War Pigs” a fa-
nouškům v kině nechají nahlédnout do zákulisí a vysvětlí jak to celé mohli pře- Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se vrací v novém pohádko-
žít. Vstupné: 180 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. vém příběhu plném kouzel. Kouzel dobrých i nebezpečných. Vstupné: 130, děti 

110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace přizpůsobila novému 
životu. Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásle- Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné 
dují menší městečka. Tom Natsworthy, obyvatel putujícího Londýna, narazí na obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v místním supermarketu a marně čeká 
uprchlici Hester Shaw a nakonec musí bojovat i o svůj život. Protikladné strany na povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský diplom. Vše se roz-
se musí spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné spojenectví, kte- hodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya zís-
ré může změnit budoucnost. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mlá- ká pozici, o které vždycky snila. Tím ale její nesnáze nekončí. Vstupné: 120 Kč. 
dež 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.
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Nabízíme motivující platové podmínky, práci 
v mladém kolektivu a jednosměnný provoz. 
Nástup ihned. 

Zájemci posílejte životopis na caslav2015@seznam.cz 

PŘIJMEME SESTŘIČKU DO ZUBNÍ ORDINACE
V TŘEMOŠNICI A ČÁSLAVI

Salon Ilaip 
Holičství dnešních gentlemanu

Salon Ilaip

Tel: 720 117 752, Váchova 164, Čáslav 286 01

o

facebook: salonilaip, instagram: salonilaip, web: salonilaip.cz 

nové pojetí péče o současného muže

holení břitvou a další tradiční postupy

bez objednání, rezervace možná

dárkové poukazy na míru

- úprava vousu - hot towel - úprava obočí a uší - 
moderní strih vlasu - barvení - 

.
.
.

.
o

o
ˇ

Ubry

NABÍZÍM K ODKOUPENÍ PODÍL 1/3 
KADEŘNICTVÍ V BLÍZKOSTI NÁMĚSTÍ 

V ČÁSLAVI 

V případě zájmu a prohlídek mne kontaktujte 
na tel.: 737 134 522

 

Ulice Těsnohlídková 1538. 
Kadeřnictví je dobře situováno, zrekonstruováno a 

plně vybaveno. Počáteční investice minimální!
Cena činí 20 000 Kč. 

Při rychlé domluvě je možná i sleva. 

Vedoucí úseku sociální péče

V případě zájmu nás kontaktujte

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 

středoškolské s maturitou.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

:
· telefonicky na čísle 327 31 20 51 linka 103, 734 485 167

· e-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz
osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

 

   
V případě zájmu nás kontaktujte: 
 · telefonicky na čísle 327 31 20 51

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

· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.

Platové podmínky dle Nařízení vlády  č. 564/2006 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Nástup možný ihned.

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ:

Masivní nábytek, Dárkové zboží 
Kované výrobky – nože, svícny, zvonky, 

Dřevěné výrobky – mísy, prkénka
Sklo – broušené, hutní, 

Matrace – možnost výroby atypických rozměrů
Zakázková výroba

Najdete nás na adrese: TRPI TRUHLÁŘSTVÍ KOVÁŘSTVÍ
Martin Trpišovský, Tylova 188, 286 01 Čáslav

U kruhového objezdu Ostrý roh
https://www.facebook.com/trpi.truhlarstvi.kovarstvi/

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 
NA POZICI:

Pracovník přímé obslužné péče - péče o seniory DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 
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Program na prosinec 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

1.  12. 2018 - sobota - 
Trasa: Čelákovice - Jiřina, Sedlčánky, Přerov n. Labem, Litol, Lysá. 13 km. 
Odjezd: Čáslav 7:50 hod., návrat: 15:04 hod., 16:40 hod., 17:04 hod.  
Vedoucí: paní Štěpinová M. a Krupičková B.

8. 12. 2018 -  sobota - 
Trasa: Praha Hloubětín, rozhl. Doubravka, Čihadla, Klánovice. 14 km. 
Odjezd: Čáslav 7:50 hod., návrat: 16:40 hod., 18:40 hod.  
Vedoucí: paní Vohnická Z.
!!! Jízdné: Čáslav - Praha hl. n. a zpět, svačinu s sebou + 1x 24 Kč (metro) !!!

15. 12. 2018  -  sobota -
Trasa:  Josefodol, mlýny Spálený, Kučerův, Bradáčův, Vlčkův, Světlá n. S. 11 km. 
Odjezd: Čáslav 10:27 hod., návrat: 16:49 hod. Svačinu s sebou!
Vedoucí: paní Matysová Z.

 22.  12. 2018 -  sobota -
Trasa: dle propozice pořadatele KČT Kolín.
Odjezd: Čáslav 8:50 hod. 
Vedoucí: paní Šrámková Z.

31. 12. 2018 - pondělí - 
Trasa: Závratec, Lovětínská rokle, Rudov, Krkaňka, Ronov n. D. 12 km.
Odjezd: Čáslav 9:10 hod.  
Vedoucí: paní Matysová Z.

MIKULÁŠSKÉ TRHY

ROZHLEDNA DOUBRAVKA

 SVĚTELSKO

 ZVONEČKOVÝ POCHOD

SILVESTROVSKÝ POCHOD

 HC Čáslav 1. pozici se v tabulce po 11. kole nachází na 

08. 12. 2018 HC Žabonosy - HC Čáslav 13. kolo

01. 12. 2018 HC Čáslav - BK Ml.Boleslav "B”

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2018/2019

12. kolo

15. 12. 2018 HK Kralupy n. Vlt. - HC Čáslav 14. kolo

22. 12. 2018 HC Čáslav - HC Rakovník15. kolo

ČESKO 
ZPÍVÁ 

KOLEDY
V ČÁSLAVI 

NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

12.12. 
2018

OD 18 HODIN

Vystoupí: Anna Jeriová
Trio trubačů Brasstet

Pořádá Město Čáslav
ve spolupráci se ZUŠ Čáslav

V neděli 18. 11. 2018 dostala Gripeňata 2. a 3. hokejové třídy prostor, aby 
předvedla svůj um fanouškům, kteří přišli na utkání "A" mužstva. Za velmi 
vydatné podpory obecenstva ukázali naši nejmenší, co se jim podařilo v jejich 
hokejovém životě naučit. Náš klub se neustále vyvíjí a jsme rádi, že pokroky jsou 
vidět!!! 

GRIPEŇATA SE PŘEDVEDLA PUBLIKU


