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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 23. 1. 2019 | Městská rada

usnesením č. 20/2019 
vzala na vědomí usnesením 29/2019

usnesením č. 21/2019

usnesením č. 22/2019

usnesením č. 23/2019

usnesením č. 30/2019

usnesením č. 24/2019

usnesením č. 25/2019

usnesením č. 31/2019 

usnesením č. 26/2019

usnesením č. 32/2019

usnesením č. 27/2019
usnesením č. 33/2019

usnesením č. 34/2019

usnesením č. 28/2019
usnesením č. 35/2019

schválila program zasedání. nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
 kontrolu plnění usnesení z jednání RM, které se konalo dne 9.  schválila

1. 2018. a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekon-
 schválila smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi strukce zdroje tepla v MŠ Bojovníků za svobodu“ formou uzavřené výzvy dle 

Městskou policií v Čáslavi a Společenstvím vlastníků pro domy č.p. 1219, č.p. směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 
1220, č.p. 1221 v ul. Pražská a ul. 28. října v Čáslavi, v zastoupení paní M.N. požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-

 schválila podnájem bytu č. 11, v ul. Jeníkovská č.p. 1706 zek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků),
v Čáslavi, paní M.V., do 30. 9. 2020. Dále vyslovila souhlas s trvalým pobytem b) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání na-
podnájemníků a převodem elektroměru a plynoměru na podnájemníky za bídky firmy: * Janák Karel; IČ: 62948237, Kosmonautů 218, Dolní Bučice, 285 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 71 Vrdy, * Pavlovec Vladimír (Ekotop); IČ: 48672441, U Nadjezdu 210, 284 03 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit Kutná Hora, * Vodotop, s. r. o.; IČ: 25257561, Rabštejnská Lhota 114, 537  01 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením č. Chrudim, * Černohlávek Michal; IČ: 48676543, Jana Karafiáta 177/8, 286 01 

2…../2019 schvaluje prodej části pozemku p.č. 2312 o výměře 14 m  v ka- Čáslav, * Kobylarz Petr; IČ: 64159892, Kaňk 305, 284 04 Kutná Hora, * Tuhý 
tastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský Miroslav; IČ: 65251776, Mládežnická 454, 285 61 Žleby.
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům P. a M. Š. za  schválila    
cenu dle znaleckého posudku 11 900 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav - 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit oprava vnitrobloku Jiřího z Poděbrad“ formou otevřené výzvy dle směrnice, 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením č. která upravuje postup při pořizování zboží služeb a prací požadovaných mimo 

2 režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně …../2019 schvaluje prodej části pozemku p.č. 57/1 o výměře 101 m  v ka-
jejích dodatků),tastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
b) aby v rámci zádání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní J. V., za cenu dle 
nabídky firmy: * EUROVIA, a.s., IČ 452 74 924, oblast Čechy střed, K Hájům 948, znaleckého posudku 85 850 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
155 00 Praha 5 - Stodůlky, * Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ 284 47 085,  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, * Vladimír Novotný, V&M Novotný – usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 
sdružení, IČ 156 20 883, Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou,         …../2019 schvaluje záměr 

2 * SILMEX s.r.o., IČ 489 51 081, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV, * HALKO stavební a) prodeje části pozemku p.č. 248/2 o výměře 15 m  a části pozemku p.č. 248/6 
2 společnost, s.r.o., IČ 430 90 150, Václavské nám. 28, Nová Ves I, 280 02 Kolín,     o výměře 6 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu 

* AVE Kolín, s.r.o., IČ 251 48 117, Třídvorská 1051, 280 00 Kolín 5, * TES, spol. s pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 
r.o., IČ 475 39 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, * ROKOS STAVBY s.r.o., IČ 294 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 
14 431, Trnková 1816, 286 01 Čáslav, *STRABAG a.s., IČ 608 38 744, 874/8, 405 02 za cenu ve výši 6 888 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.

2 Plynárenská 121, 280 02 Kolín IV. b) odkupu pozemku p.č. 248/4 o výměře 70 m  a pozemku p.č. 2832 o výměře 
2 schválila59 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

a) jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav - oprava komuni-Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11536, od 
kace ul. Lípová I“ uchazeče Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.; IČ: 284 47 085, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice (doručovací adresa: Chotusická 1121, 286 01 874/8, 405 02 za cenu dle znaleckého posudku 42 310 Kč + DPH + náklady na 
Čáslav), která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;realizaci prodeje.
b) uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 
pouze formální úpravy textu.…../2019 schvaluje záměr o bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1776/20 o 

2  schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. výměře 73 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 
143/2018 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od 
284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Oprava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zahradní ulice v Čáslavi“.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 schválila uzavření dohody o postoupení práv a povin-pozemcích  p.č. 298/25, p.č. 288/3, p.č. 288/2, p.č. 294/1 a p.č. 288/1, za-
ností z územního rozhodnutí mezi Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a. s.; Tep-psaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Stře-
lická 874/8, 130 00 Děčín, IČ: 24729035 související s rekonstrukcí mostu v ulici dočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného 
Pražská, Čáslav.  břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, 

 schválila, v souladu s usnesením ZM č. 56/2009, ze dne Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý 
16. 9. 2009, záměr prodeje bytové jednotky č.p. 1617/11 v Čáslavi, včetně metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných po-
příslušenství a spoluvlastnického podílu 4396/396106 na společných částech zemcích v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
bytového domu č.p. 1614 - 1618 a na pozemcích st.p.č. 3817, 3819, 3821, ze dne 23. 5. 2018 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3164-12775/2018        
3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území Čáslav, ul. Pražská, za nejvyšší v celkové délce 227 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za 
nabídnutou cenu + náklady na realizaci prodeje. Minimální cena je stanovená zřízení věcného břemene v celkové výší 22 700 Kč + platná sazba DPH.
znaleckým posudkem ze dne 12. 12. 2018 ve výši 1 400 000 Kč. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

2 schválila pacht pozemků p.č. 815 o výměře 759 m , p.č. pozemcích p.č. 1755/9, p.č. 1755/11, p.č. 1960/5, p.č. 1755/6, p.č. 1755/7, p.č. 
2 2891/1 o výměře 1658 m , p.č. 891/3 o výměře 398 m , p.č. 891/4 o výměře 52 1755/8, p.č. 2101/2, p.č. 266/1, p.č. 2101/6, p.č. 266/2, p.č. 266/3, p.č. 266/4, 

2 2 2m , p.č. 1978/1 o výměře 2781 m , p.č. 1991/1 o výměře 822 m , p.č. 1996 o vý-p.č. 266/5, p.č. 266/6, p.č. 266/7, p.č. 266/8, p.č. 266/9, p.č. 266/23, p.č. 
2 2 2měře 1440 m , p.č. 2026/1 o výměře 2295 m , p.č. 2027 o výměře 2119 m , p.č. 266/49, p.č. 2504/9, p.č. 266/42, p.č. 266/43, p.č. 266/41, p.č. 266/50, p.č. 

2 22019/1 o výměře 905 m , p.č. 2057 o výměře 851 m , p.č. 2064/1 o výměře 266/48, p.č. 266/51, p.č. 266/47, p.č. 266/52, p.č. 266/46, zapsaných na LV č. 
2 2 2

10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 1091 m , p.č. 2186/1 o výměře 11696 m , p.č. 2188 o výměře 412 m , p.č. 602 o 
2 2 2Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene výměře 4489 m , p.č. 686/1 o výměře 1913 m , p.č. 687 o výměře 113 m , p.č. 

2 2 2společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 703 o výměře 2254 m , p.č. 704 o výměře 428 m , p.č. 748/4 o výměře 2139 m , 
2 2400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr p.č. 777/32 o výměře 13201 m , p.č. 748/13 o výměře 248 m , p.č. 777/35 o vý-

2 2 2délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, měře 11698 m , p.č. 797/5 o výměře 4496 m , p.č. 924/20 o výměře 69624 m , 

stránka 2 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2019  



p.č. 904/16 o výměře 2950 m , p.č. 924/30 o výměře 1733 m , p.č. 904/15 o 
2 2 2 a) zřídila Komisi pro školství,výměře 1468 m , p.č. 893/2 o výměře 712 m , p.č. 937/31 o výměře 606 m , p.č. 

2 2 b) jmenovala předsedou komise: Mgr. Davida Tichého a členy komise: Mgr. 937/33 o výměře 3058 m , p.č. 942/24 o výměře 23536 m , p.č. 1065/44 o 
2 2 2 Marii Pickovou, Mgr. Ladislavu Bednářovou, Mgr. Janu Přibylovou, Irenu výměře 1083 m , p.č. 1065/58 o výměře 5460 m , p.č. 1053 o výměře 18318 m , 

2 2 Holíkovou, Ing. Mgr. Josefa Poživila a Bc. Radka Holíka.p.č. 1527/35 o výměře 11668 m , p.č. 1985 o výměře 2275 m , p.č. 629/3 o 
2 2 2výměře 61 m , p.č. 629/10 o výměře 2247 m , p.č. 633/1 o výměře 9 m , p.č. 

2 2 a) zřídila Komisi pro zdravotnictví a sociální služby,1988 o výměře 309 m , p.č. 1990 o výměře 388 m , p.č. 609/1 o výměře 1729 
2 2 2 b) jmenovala předsedkyní komise: MUDr. Michaelu Mandákovou, a členy ko-m , p.č. 1991/3 o výměře 253 m , p.č. 1991/5 o výměře 1054 m , p.č. 643/34 o 

2 2 2 mise: MUDr. Lukáše Tichého, MUDr. Miroslavu Tvarohovou, Jiřinu Pospíšilo-výměře 2774 m , p.č. 748/37 o výměře 3763 m , p.č. 748/25 o výměře 1663 m , 
2 2 vou, Bc. Irenu Řezníčkovou Šenkapounovou, Marcelu Havránkovou, DiS., a p.č. 748/28 o výměře 42 m , p.č. 777/51 o výměře 591 m , p.č. 797/9 o výměře 

2 2 2 Mgr. Evu Medkovou.77 m , p.č. 797/11 o výměře 342 m , p.č. 748/38 o výměře 491 m , p.č. 777/59 o 
2 2 2  schválila poskytnutí dotací pro rok 2019, z programu výměře 947 m , p.č. 748/32 o výměře 58 m , p.č. 777/34 o výměře 842 m , p.č. 

2 2 SPORT, dle důvodové zprávy.797/15 o výměře 439 m , p.č. 2012/1 o výměře 714 m , p.č. 2012/11 o výměře 
2 2 2  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit násle-785 m , p.č. 2012/12 o výměře 1601 m , p.č. 2012/20 o výměře 1108 m , p.č. 

2 2 dující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č.../2019 schva-964/87 o výměře 551 m , p.č. 964/95 o výměře 1644 m , p.č. 964/99 o výměře 
2 2 2 luje poskytnutí dotací pro rok 2019, z programu SPORT, dle důvodové zprávy.800 m , p.č. 1000/38 o výměře 899 m , p.č. 1027/34 o výměře 95 m , p.č. 2024 

2 2 2  schválila odpisový plán Domova důchodců Čáslav na rok o výměře 784 m , p.č. 1110/37 o výměře 1527 m , p.č. 1110/45 o výměře 19 m , 
2 2 2019, dle předložené žádosti.p.č. 2056 o výměře 1265 m , p.č. 2346/66 o výměře 6384 m  vše v k.ú. Čáslav, 

 vyslovila souhlas s morální podporou projektu „Nesou-zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
2 díme. Pomáháme“, dle důvodové zprávy.pracoviště Kutná Hora, za účelem zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, 

 schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou, pro pana M. P. 
1756, na rok 2019, dle předložené žádosti. schválila uzavření smlouvy „Smlouva o uzavření budo-

 schválila příjem peněžitých darů účelově neurčených ucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě 
pro příspěvkové organizace zřizované městem Čáslav, dle důvodové zprávy.do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 19_SOBS01_4121482229“ mezi Městem 

 schválila návrh Smlouvy o nájmu nebytového prostoru Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., na akci „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi 
mez Městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, se změnou v užívání“.
dle předloženého návrhu. schválila opravení SKATEPARKU nacházejícího se na 

 schválila navýšení počtu pracovníků oddělení pozemku p.č. 1618 a pozemku p.č. 2267/2, v k.ú. Čáslav, u fotbalového hřiště, 
investičního a odboru správy majetku města, v sekci dělníků pro čištění města, oba ve vlastnictví města Čáslav, firmou PROKON, se sídlem Jeníkovská 137, 
a tím i celkového počtu zaměstnanců města, s účinností k 1. 2. 2019, dle Čáslav, dle cenové nabídky uvedené v důvodové zprávě.
důvodové zprávy.  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 schválila finanční odměny pro členy komisí, které zřizuje rozsahu „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2019“ byly obeslány 
Rada města Čáslavi, dle důvodové zprávy. firmy uvedené v důvodové zprávě.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi, v souladu s 84 odst. 2 písm. a) zřídila Komisi pro kulturu a cestovní ruch,
t zákona o obcích č. 128/2000 Sb., svým usnesením č. …../2019 uděluje čestné b) jmenovala předsedou komise: Mgr. Filipa Velímského, Ph.D. a členy komise: 
občanství in memoriam panu generálovi F.M.MgA. Kateřinu Strach Tichou, Ing. Martina Peldu, Danu Němcovou, Veroniku 

 přípravu projektu „TV Čáslav - Aktuality“ a ukládá starostovi Jandovou, Irenu Holíkovou, MgA. Mgr. Kláru Fidlerovou, Davida Nováka, Bc. 
města připravit projekt k projednání a schválení během měsíce března 2019.Lenku Vohradníkovou, Ing. Evu Křížovou, Mgr. Milana Klímu a Mgr. Davida 

 schválila poskytnutí dotace pro rok 2019, z programu Smejkala.
SPORT, ve výši 5 000 Kč panu P. D. na akci „Noční běh Čáslav“.

 a) zřídila Komisi pro nakládání s nemovitým majetkem města,
a) zrušila své usnesení č. 153/2015, b) jmenovala předsedou komise: JUDr. Annu Krúpovou a členy komise: Bc. Janu 
b) vyslovila souhlas s vynětím odstavce v dodatku č. 5 Směrnice č. 7/2015, Vaňkovou, Ing. Jiřího Polanského, Bc. Radka Holíka, Olgu Hrubou, JUDr. Jiřího 
který upřesňuje a rozšiřuje kompetence paní I. Ř., odborného referenta Kunáška a Ing. Stanislava Chadrabu.
Odboru správy majetku města Čáslavi.  

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit a) zřídila Komisi pro regeneraci kulturních památek,
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 b) jmenovala předsedou komise: Mgr. Filipa Velímského, Ph.D. a členy komise: 
schvaluje neposkytnout příspěvek na činnost A-týmu dospělých pro Hokejový MgA. Kateřinu Strach Tichou, Ing. Martina Peldu, Bc. Lukáše Janotu a Irenu 
klub Čáslav, z.s.Holíkovou.

2 2 usnesením č. 42/2019

usnesením č. 43/2019

usnesením č. 44/2019

usnesením č. 45/2019

usnesením č. 46/2019

usnesením č. 47/2019

usnesením č. 48/2019

usnesením č. 36/2019
usnesením č. 49/2019

usnesením č. 50/2019

usnesením č. 37/2019
usnesením č. 51/2019

usnesením č. 38/2019
usnesením č. 52/2019

usnesením č. 53/2019usnesením č. 39/2019

vzala na vědomí

usnesením č. 54/2019

usnesením č. 40/2019
usnesením č. 55/2019

usnesením č. 41/2019
usnesením č. 56/2019

Usnesení městské rady ze dne 30. 1. 2019 | Městská rada

usnesením č. 57/2019
vzala na vědomí

usnesením č. 63/2019
usnesením č. 58/2019

usnesením č. 64/2019

usnesením č. 59/2019

usnesením č. 60/2019

usnesením č. 61/2019

usnesením č. 62/2019

 schválila program zasedání. památek další členy: Ing. arch. Barboru Schmidovou, Mgr. Pavlu Obořilovou, 
 výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok Bc. Jiřinu Koženou a Soňu Dedíkovou.

2018.  delegovala JUDr. Vlastislava Málka, jako zástupce města 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Čáslavi, členem Svazku obcí Mikroregion Čáslavsko, IČ: 75121913.

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019  schválila projekt „TV Čáslav - Aktuality“.
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu. Rekapi-
tulace: upravené příjmy: 238 692,20 tis. Kč, upravené výdaje: 237 855,78 tis. 
Kč, financování mínus: 836,42 tis. Kč.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi, svým usnesením č. …../2019, schvaluje 
návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Horky, dle důvodové 
zprávy.

 schválila přidělení bytu v Čáslavi a uzavření nájemní 
smlouvy na paní L. M., za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 jmenovala do Komise pro kulturu a cestovní ruch další 
členy: Evu Albrechtovou a Soňu Dedíkovou.

 jmenovala do Komise pro regeneraci kulturních 

TERMÍN DALŠÍHO ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 29. DUBNA. 
POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ 
BUDOU ZVEŘEJNĚNY JEDEN TÝDEN 

PŘED KONÁNÍM SCHŮZE
NA ÚŘEDNÍ DESCE, VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ 

A NA OFICIÁLNÍM WEBU  WWW.MEUCASLAV.CZ
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usnesením č. 65/2019
usnesením č. 66/2019

usnesením 74/2019

usnesením č. 67/2019

usnesením č. 75/2019

usnesením č. 68/2019

usnesením č. 69/2019
usnesením č. 76/2019

usnesením č. 70/2019

usnesením č. 77/2019

usnesením č. 71/2019
usnesením č. 78/2019

usnesením č. 79/2019usnesením č. 72/2019

usnesením č. 73/2019

 schválila program zasedání. nového sjezdu k prodejně textilu a domácích potřeb, prodejně elektro a 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- prodejně barev na pozemku č. parc. st. 3569, 344/4 a 344/2 v k. ú, Čáslav;

sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje pro- 2) schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finanční kompenzace se společností 
2dej části pozemku p.č. 2043/1 o výměře cca 348 m  v katastrálním území Čás- PORTLAND SERVICES s.r.o. v souladu se závazným návrhem smlouvy. 

lav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco-  schválila 
viště Kutná Hora na LV č. 10001, panu K. B. a panu J. V., za cenu dle znaleckého 1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržovací 
posudku 78 300 Kč + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobo- práce - výměna oken v č.p. 197, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi – II. etapa“ 
zené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí upravující postup při pořizování 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit zadávání veřejných zakázek;
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 2) aby veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání nabíd-
…../2019 schvaluje záměr o bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 298/21 o ky firmy: * LAMAS WOOD s.r.o., Kloboučnická 1424/3, Praha 4, IČ: 02995654,    

2 2 2 * Truhlářství P. V., Týniště 41, 284 01 Kutná Hora, IČ: 64158276, * Truhlářství M. výměře 239 m , p.č. 298/26 o výměře 123 m , p.č. 298/27 o výměře 9 m , a p.č. 
2 B., Ke Mlýnu 36, 285 61 Žleby, IČ: 64168948, * Truhlářství P., Koželuhy 1748, 298/28 o výměře 140 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Ka-

286 01 Čáslav, IČ: 27167356.tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 
 schválilač. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
sádrokartonových stropů, výmalba stropů i stěn ve středisku Masarykova MŠ sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 

2 Čáslav“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí upravující postup při schvaluje záměr odkoupit pozemek p.č. 658/32 o výměře 450 m , ostatní plo-
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. cha - ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrál-
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 
2) aby veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání 1768, který je ve spoluvlastnictví pana M. K. a paní M. L., za cenu dle zna-
nabídky firmy: * M. H., Sluneční 165, 280 02 Nová Ves I., Kolín, IČ: 71598448,     leckého posudku 121 500 Kč + náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění 
* Stavitelství KH spol. s.r.o., Na Náměti 561, 284 01 Kutná Hora, IČ: 24846945,  osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 
* Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
41432037. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

 schválila zemku p.č. 1203/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržovací tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 
práce - oprava hradební zdi za Grandem“ formou otevřené výzvy v souladu se oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 
směrnicí upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 500 Kč + platná sazba 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;DPH. 
2) aby veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nabídky firmy: * LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Svrkyně 35, 252 64, IČ: pozemcích  p.č. 1724/20, p.č. 1744/6, p.č. 1762/3, p.č. 1775/7 a p.č. 1776/24, 
02573831; * RA-HO Stav s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: p.č. 2082/4, p.č. 2082/2, p.č. 2082/3, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
03244164; * Novakam s.r.o., Hradební 215, 373 33 Nové Hrady, IČ: 28134729,   Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
* REAL KOLÍN s.r.o., Václavská 3, 280 02 Kolín, IČ: 26772809; * H. S. - Trago, Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se 
Hornická 209/4, 284 01 01 Kutná Hora, IČ: 10244077, * LARENO s.r.o., Vlkovec sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč 
77, 257 24 Chocerady, IČ: 26447002, * DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín, + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení 
IČ: 62966511, * Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, uloženého v budoucích služebných pozemcích v souladu se smlouvou o 
614 00 Brno, IČ: 41432037, * M. H., Sluneční 165, 280 02 Nová Ves I., Kolín, IČ: budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 16. 5. 2017 v rozsahu dle 
71598448.geometrického plánu č. 3163-12623/2018 v celkové délce 669 bm. Smluvní 

 vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
reklamní plochy mezi městem Čáslav a EUROPLAKÁTEM spol. s r.o., dle výší 66 900 Kč + platná sazba DPH.
důvodové zprávy. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. pozemku p.č. 1968/1, p.č. 1968/10, p.č. 1968/7, p.č. 1968/8 a p.č. 322/1, 
Lípová, Chrpová, Malinová Fialková a Květinová v Čáslavi zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro 
1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou částí Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z 
místních komunikací v ul. Lípová, Chrpová, Malinová, Fialková a Květinová         věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 
v Čáslavi z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek v těchto ulicích za 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý 
podmínek uvedených v důvodové zprávě azapočatý běžný metr plynárenského zařízení uloženého v budoucích služeb-
2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přeložené situace.ných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.

 schválila, aby bylo zřízeno jedno vyhrazené parkovací  schválila uzavření dohody o převodu některých práv
místo s dodatkovou tabulkou „Pro použití Pizzerie NONNO“, na nám. Jana Žižky a povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi Městem Čáslav a Českou 
z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi, před provozovnou Pizzerie NONNO, pro telekomunikační infrastrukturou, a. s.; Olšanská 2681, 130 00 Praha, IČ: 
žadatelku paní R. G., v době provozní doby (od pondělí do neděle, v čase od 04084063 související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.  
09:00h do 22:00h) v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi, č.    
6/2018, o místních poplatcích, v platném znění na dobu 1 roku. 1) schválila dopravní řešení místní komunikace v ul. Jeníkovská z důvodu zřízení 

Usnesení městské rady ze dne 6. 2. 2019 | Městská rada

usnesením č. ZM/1/2019 vzalo na vědomí
usnesením č. ZM/2/2019

usnesením č. ZM/3/2019 vzalo na vědomí

usnesením č. ZM/4/2019 usnesením č. ZM/6/2019
usnesením č. ZM/5/2019

vzalo na vědomí usnesením č. ZM/7/2019

 schválilo hlasování pomocí elektronického systému.  rozpočtové opatření č. 6/2018. Rekapitulace: upravené 
 určilo ověřovatele zápisu Bc. Radka Holíka a Jitku příjmy: 330 289,35 tis. Kč, upravené výdaje: 346 341,93 tis. Kč, financování 

Polmanovou. plus: 16 052,58 tis. Kč.
 určilo za členy návrhové komise Ing. Drahomíra  výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 

Blažeje, MBA a Mgr. Tomáše Hasíka. 2018.
 schválilo program zasedání.  schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 dle před-
 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu loženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 238 692,20 tis. Kč, upravené 

zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. výdaje: 237 855,78 tis. Kč, financování mínus: 836,42 tis. Kč.
 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města , v souladu s 84 odst. 2 písm. t zákona o obcích č. 

Čáslavi ze dne 10. 12. 2018. 128/2000 Sb., udělilo čestné občanství in memoriam panu generálovi F. M., 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 11. 2. 2019 | Městské zastupitelstvo
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narozen dne: XXX, zemřel dne: XXX.  schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 658/63 o 
2 2 2 schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem výměře 55 m , p.č. 658/65 o výměře 809 m , p.č. 658/66 o výměře 1 m , p.č. 

2 2Čáslav a obcí Horky, dle důvodové zprávy. 2194/4 o výměře 83 m  a p.č. 2444/10 o výměře 26 m , vše v katastrálním 
 stanovilo finančnímu výboru na rok 2019 do plánu území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

činnosti: kontrolu Města Čáslav, kontrolu organizací, jejichž zřizovatelem a Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování 
zakladatelem je Město Čáslav: 1) ANIMA Čáslav o.p.s., 2) Čáslavská servisní státu ve věcech majetkových.
s.r.o., 3) Městská nemocnice, Čáslav, 4) Mateřská škola, Čáslav, 5) ZUŠ Čáslav, 6)  schválilo záměr prodat uvolněnou nebytovou 
ZŠ náměstí, Čáslav. jednotku č.p. 1615/101, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 

 schválilo prodej části pozemku p.č. 2312 o výměře 5980/396106 na společných částech bytového domu č.p. 1614 - 1618 a na 
214 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro pozemcích st. 3817, 3819, 3821, 3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům Čáslav, v ulici Pražská, Čáslav, za nejvyšší nabídnutou cenu + náklady na 
Š. bytem XXX, za cenu dle znaleckého posudku 11 900 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. Minimální cena je stanovená znaleckým posudkem ze dne 
realizaci prodeje. 13. 7. 2018 ve výši 420 000 Kč. 

 schválilo prodej části pozemku p.č. 57/1 o výměře  schválilo poskytnutí dotací pro rok 2019 z programu 
2101 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro SPORT, dle důvodové zprávy.

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní J. V.,  stažení bodu z programu
bytem XXX, za cenu dle znaleckého posudku 85 850 Kč + DPH + náklady na  schválilo, aby nebyla stažena zpráva č. 14 - 
realizaci prodeje. Příspěvek na činnost A-týmu dospělých - Hokejový klub Čáslav, z.s. z programu 

 schválilo záměr: jednání Zastupitelstva města Čáslavi dne 11. 2. 2019.
2a) prodat část pozemku p.č. 248/2 o výměře 15 m  a část pozemku p.č. 248/6 o  schválilo neposkytnout příspěvek na činnost A-

2 týmu dospělých pro Hokejový klub Čáslav, z.s.výměře 6 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu 
 jmenovalo do funkce člena kontrolního výboru pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 

města Čáslavi: Elenu Gažovou, Bohumilu Chalupovou, Vlastimila Kopeckého, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 
Jitku Polmanovou, Jiřinu Radovnickou, Jana Špačka, Renatu Vaculíkovou a 874/8, 405 02 za cenu ve výši 6 888 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje;

2 Josefa Vavřince.b) odkoupit pozemek p.č. 248/4 o výměře 70 m  a pozemek p.č. 2832 o výměře 
2  a) jmenovalo do funkce člena finančního výboru 59 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

města Čáslavi: Soňu Dedíkovou, Ing. Jiřího Fiedlera, Daniela Korábka, Renatu Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11536, od 
Lebedovou, Mgr. Daniela Mikše, Ing. Miroslava Richtera, CSc., Marii Šibravo-společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 
vou a Alici Vavřinovou; b) vzalo na vědomí předložený výhled činnosti 874/8, 405 02 za cenu dle znaleckého posudku 42 310 Kč + DPH + náklady na 
finančního výboru na rok 2019.realizaci prodeje.

 zvolilo pana M. L., nar. XXX, bytem XXX, přísedícím  schválilo záměr o bezúplatném nabytí části pozem-
2 Okresního soudu v Kutné Hoře za město Čáslav, pro volební období 2019 - ku p.č. 1776/20 o výměře 73 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 

2023, ve smyslu zákona č. 6/2002, § 64 odst. 1.Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

usnesením č. ZM/14/2019
usnesením č. ZM/8/2019

usnesením č. ZM/9/2019

usnesením č. ZM/15/2019

usnesením č. ZM/10/2019

usnesením č. ZM/11/2019 usnesením č. ZM/16/2019

PROTINÁVRH:
usnesením č. ZM/17/2019

usnesením č. ZM/12/2019
usnesením č. ZM/18/2019

usnesením č. ZM/19/2018

usnesením č. ZM/20/2019

usnesením č. ZM/21/2019usnesením č. ZM/13/2019

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava no-
vého Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na období 2020 - 2022. Do tvorby plánu bychom rádi 
zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které 
mohou prostřednictvím svých odborníků přinést po-
znatky z praxe a návrhy na změny problematických ob-
lastí. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby 
nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociál-
ních služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím 
formuláře na uvedeném odkazu: 
https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2

Jakub Šlajs, DiS. vedoucí oddělení koncepce a 
metodiky sociálních služeb, Krajský úřad Středočes-

kého kraje

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů byl Radou měs-
ta Čáslavi v druhé polovině února vyhlášen dotační 
program v oblasti kultury a činnosti spolků, nadací a 
občanských sdružení pro rok 2019. Termín pro po-
dávání žádostí byl předběžně stanoven od 21. 2. 2019 
do 20. 3. 2019 s návazným vyhodnocením v termínu 
od 16. 3. do 31. 3. 2019.
Údaje o konkrétních kritériích programu, způsobu a 
podmínkách podání, včetně oficiálního formuláře, na-
leznou zájemci od 21. 2. 2019 na webu města v sekci 
Formuláře ke stažení - Kulturní komise.       F. Velímský

AVÍZO K VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO 
PROGRAMU V OBLASTI KULTURY 
A ČINNOSTI SPOLKŮ, NADACÍ 
A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
PRO ROK 2019
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DOTAZY A ODPOVĚDI
Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu 
úvodní části zasedání městského zastupitelstva,       
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti a zastupite-
lů i o dalších bodech jednání. 

   

Informovanost

Finanční otázky

Sport

Čestné občanství - generál František Moravec

Celý přepis jednání za-
stupitelstva, stejně jako jeho anonymizovaný zvu-
kový záznam je k dispozici na úřední desce oficiál-
ních webových stránek města (www.meucaslav.cz).

Dotazy občanů 

Dotazy zastupitelů

Další body jednání

zdůvodnil nepříznivou ekonomickou situací 
uvedeného zařízení.  

K tématu zdravotnictví se následně vyjádřil také  
Ing. Strnad, který ocenil lednový počet porodů, 
který podle informací MUDr. Nováka dosáhl 
padesátky a vyjádřil obavu, že pokud by se i nadále 
jednalo o klesající trend, jako tomu bylo v nedávné 
minulosti, mohlo by v průběhu několika let dojít      
k problémům s udržením chodu porodnice. Navrhl 
také možnost částečného financování nákupu CT 

S jedinou připomínkou v této části jednání prostřednictvím dotace. MUDr. Mandáková ale 
zastupitelstva vystoupila jedna z občanek města, řekla, že byly zjišťovány možnosti zisku dotačního 
která se kriticky vyjádřila ke stavu stromu v lokalitě příspěvku, avšak v současné době nejsou žádné od-
pod Žižkovými schody u Podměstského rybníku. povídající tituly vypsány. vzpomínáme 80. výročí okupace naší země, kdy 15. 
Vyjádřila svoji nespokojenost s dosavadním března 1939 po varování tehdejší vlády opouští 
řešením a obavu o bezpečnost obyvatel. Starosta Ing. Urban se ve svém vystoupení věnoval generál František Moravec spolu s vybranými zpra-
města, JUDr. Málek přislíbil, že se odpovědní informovanosti obyvatel, ocenil program TV Čáslav vodajci zemi, aby pak bojoval proti okupantům         
zaměstnanci radnice budou tímto případem a navrhl, aby byl videozáznam z jednání zastupitel- v Londýně. Zde se výraznou měrou podílel na 
zabývat.   stva zpřístupněn občanům v celé nesestříhané přípravě akce Antropoid, tedy atentátu na říšského 

délce. Upozornil také na otázku digitalizace úřadu a protektora Reinharda Heydricha. Po roce 1948 mu-
vyjádřil názor, že by občané měli mít možnost více sel ze země opět odejít a následně působil ve Spo-
agendy vyřizovat elektronicky.  jených státech, kde zemřel v roce 1966. Jeho celý ži-

Tato část jednání se nesla ve znamení připomí- O projektu TV Čáslav hovořili i další zastupitelé. vot byl bojem za demokracii. Jeho jméno nenese 
nek opozičních zastupitelů vůči podobě rozpočtu Starosta města, JUDr. Vlastislav Málek v této jen jedna z důležitých ulic v centru našeho města, 
města či zrušení vyhlášky o „poplatku za svoz souvislosti poznamenal, že se počítá s vyhodnoce- ale k jeho jménu se hrdě hlásí elitní jednotka spe-
odpadu“ a možným dopadům tohoto kroku na ním tohoto záměru po třech měsících a následně ciálních sil 601. skupina v Prostějově. Právě 15. 
chod města. Zástupci vedení města tento krok bude rozhodnuto o případném pokračování. března, tedy v den, kdy došlo v roce 1939 k odchodu 
naopak obhajovali. generála Moravce ze země, bude v Čáslavi probíhat 

 Mgr. David Tichý informoval přítomné o situaci, z popudu vojenského zpravodajství ministerstva 
Na žádost zastupitelky MUDr. Mandákové týkající se místní sokolovny. Zrekapituloval minulé obrany odborné kolokvium a vzpomínka na vojen-

informoval ředitel městské nemocnice MUDr. dění od roku 2017, kdy se začalo řešit bezplatné skou rozvědku před rokem 1948. Pokud dnes schvá-
Martin Novák o současném stavu tohoto zařízení a převedení objektu do majetku města. Tehdejší líme tento návrh na udělení čestného občanství in 
realizovaných projektů.  vedení s tímto krokem nesouhlasilo. Mgr. Tichý jako memoriam pro generála Moravce, došlo by k jeho 

„Již čtvrtým rokem řešíme investice z Integrova- ředitel jedné ze škol, které sokolovnu využívají v ho- předání právě na tomto jednání jeho vnučce, paní 
ného regionálního operačního programu, které dinách tělesné výchovy, tehdy vystoupil a připo- Anitě Moravec Gard, která přijede ze Spojených 
mají dvě roviny. Jedna je přístrojová, o které jsme mněl důležitost sokolovny. Dále sdělil, že se sešel se států, kde žije, a při této příležitosti by pronesla pro-
zde opakovaně hovořili, a jedná se o dotaci 55 zástupci Středočeského kraje a jednal o dalším slov. Rodina vnímá velmi pozitivně uctění památky 
milionů na 41 přístrojů pro jednotlivá oddělení. procesu, ale průběžné personální změny na uve- a díla pana generála Moravce a zamýšlí dokonce 
Tato dotační činnost se chýlí ke konci...“ Podle deném úřadu bránily dalšímu jednání. Dnes jsou v převoz ostatků pana generála, který je nyní pocho-
MUDr. Nováka není problém na příštím zastupitel- kontaktu ředitelé škol a zástupce Sokola. Krajskému ván ve Washingtonu do jeho rodného města, které 
stvu podat podrobnější a přesnou informaci o této úřadu byla předložena vize složité situace, do které velmi miloval a bylo jeho přání, aby zde byl pocho-
akci. Další dotační akce se týkala modernizace by se vedení místních škol dostala v případě uzavře- ván.“ (Obsáhlejší materiál o panu generálu Františ-
informačních technologií v nemocnici, jedná se o ní sokolovny a nyní je očekávána krajská návštěva a ku Moravcovi, čestném občanu našeho města, 
dotaci přibližně 15 milionů korun. Nyní probíhá další řízení. Mgr. Tichý požádal další členy zastupi- přineseme v dubnovém vydání Čáslavských novin, 
instalace a oživování systému. telstva, aby byli v této věci nápomocni. včetně informací ze zmiňovaného kolokvia - pozn. 

Další investice v nemocnici se týkají letošního Ing. Strnad potvrdil, že spolu se zastupiteli za red.).       
roku, kdy má být ve spolupráci s městem rekonstru- ANO již podnikají veškeré možné kroky, za což Mgr. V dalším jednání byla projednána a schválena 
ováno rehabilitační oddělení a hlavní výtah v ob- Tichý poděkoval a požádal o možnost účasti u veřejnoprávní smlouva města Čáslavi s obcí Horky o 
jektu. Přesné finanční náklady v současné době dalších případných jednání. Snahu o pomoc v této výkonu přenesené působnosti na úseku projedná-
ještě nejsou vyčísleny. Vedení nemocnice vnímá oblasti potvrdili také Ing. Urban a Ing. Drahomír vání přestupků v souladu s platnými zákony, dále 
problém s porodnickým oddělením a potřebu Blažej, MBA. Mgr. Tichý na závěr konstatoval, že plán finančních kontrol, či rozhodnutí o přidělování 
zlepšení komfortu pro rodičky. V řešení je studie jsou jednání na samém počátku. dotací na sportovní činnost v částkách nad padesát 
rekonstrukce tohoto oddělení tak, aby vzniklo tisíc korun. Přehled přidělených finančních pro-
skutečně moderní pracoviště. Ředitel nemocnice středků je uveden na webových stránkách města     
zdůraznil také nebývale vysoký počet porodů v v sekci „O městě - sport“. Diskusi vyvolala žádost o 
lednu tohoto roku. Problémem, který je třeba nyní V dalším programu, v němž zastupitelé již individuální dotaci A týmu čáslavského hokejového 
řešit, je nedávná havárie vyřazení sanitního vozu, schvalovali jednotlivá usnesení, se objevil i zajímavý klubu, která byla nakonec zamítnuta s tím, že není 
dále pak špatný stav CT, kde bude třeba zakoupit bod, jímž bylo udělení čestného občanství in vyloučeno schválení poskytnutí příspěvku v určité 
nový přístroj, protože oprava stávajícího CT by memoriam generálu Františku Moravcovi. Záměr, výši na základě příští podané žádosti. Ve své zá-
vzhledem k velkým nákladům nebyla ideálním který zastupitelé poté schválili, představil starosta věrečné části přineslo zasedání zastupitelstva také 
řešením a bez tohoto přístroje není v dnešní době města, JUDr. Vlastislav Málek. schválení členů kontrolního a finančního výboru, 
podle MUDr. Nováka možné poskytovat pacientům přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře.   
péči, odpovídající současným požadavkům. Pokud „...Udělení čestného občanství je oceněním V samém závěru více než tříhodinové schůze in-
se vše podaří, mohl by být nový přístroj k dispozici významných životních příběhů, občanských postojů formoval starosta obce všechny přítomné o aktuál-
přibližně v září tohoto roku. Diskuse byla vedena a práce lidí, kteří jsou buď rodáky města, jeho ob- ní situaci, týkající se zdejší skládky komunálního od-
také o výhodách, poskytovaných městem dárcům čany nebo mají nějaký silný osobní vztah k městu, padu. Jeho sdělení přinášíme v samostatném člán-
krve. Konkrétně se jednalo o snížení úlevy pro tyto který ve svém životě projevili. Myslím si, že životní ku, nazvaném „Informace o současném stavu jed-
občany ve vstupném do městských lázní. Místosta- příběh pana generála Františka Moravce takovým nání o místní skládce“ na straně 9 tohoto vydání 
rosta města pan Martin Horský tento krok následně bezesporu je. Tento návrh je předkládán v roce, kdy Čáslavských novin.                                                     

Zdravotnictví

zn

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Na stránkách Čáslavských novin jsme již informovali 
o volebním úspěchu (dnes již bývalého) tajemníka 
zdejšího městského úřadu, který se nakonec roz-
hodl opustit tuto funkci a nadále působit na pozici 
starosty obce Horky. Městský úřad má tedy tajem-
níka nového (který se svého úřadu ujme 11. břez-
na), a to pana Ing. Martina Ronovského, DiS., který 
se v několika následujících odstavcích nyní v krát-
kosti představuje. Delší rozhovor s ním přineseme    
v některém z následujících vydání Čáslavských no-
vin. Co nám tedy Ing. Ronovský prozradil? 

Stejně jako ostatní občané našeho města jsem se 
setkal, při řešení problematiky spadající do jejich 
kompetence, s pracovníky městského úřadu.  

Dlouhodobě se věnuji poradenství v oblasti 
ekonomie firem, OSVČ, FO, měst a obcí. Společně se 
zkušenostmi z oblasti risk managementu bank, mi 
tyto znalosti umožňují rychleji vyhodnocovat změ-
nu ekonomického prostředí a včas tak na tuto změ-
nu reagovat.

Tajemník městského úřadu je primárně odpo-
vědný za plnění úkolů městského úřadu, v samo-
statné působnosti i přenesené působnosti a vyko-

Můj život je s městem Čáslav spjat velmi úzce. nává pravomoci statutárního orgánu zaměstnava-
Narodil jsem se v místní nemocnici a studoval na tele, vůči zaměstnancům města, zařazeným do 
Střední průmyslové škole strojní, dnes ji známe pod městského úřadu. Velmi zjednodušeně tajemník 
názvem Vyšší odborná škola, Střední průmyslová odpovídá za chod městského úřadu, včetně perso-
škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Ota- nální oblasti. V rámci této primární odpovědnosti 
kara II. 938. Byl jsem účasten i jejího prvního roční- bych chtěl podpořit otevírání se městského úřadu 
ku vyšší odborné školy. V tomto kontextu mne velmi občanům, nejen v rámci podpory webových strá-
potěšila zpráva z 13. 2. 2019 o dokončení rekon- nek, facebooku, ale i dalších sociálních sítí, případ-
strukce dílen vybavených moderními stroji, kdy ně aplikací přibližujících městský úřad občanům 
jsem zavzpomínal na svá studentská léta strávená města. S touto vizí je spojena podpora zaměstnan- blížení se města k občanům a jeho dalšího rozvoje.
právě v těchto dílnách. I část základní vojenské služ- ců úřadu, v jejich odborném rozvoji, prohlubování a Věřím, že společně s vedením města, jeho zas-
by jsem strávil v blízkosti našeho města - na letišti   z d okonalování jejich znalostí a dovedností.   tupiteli, zaměstnanci městského úřadu, členy jed-
v Chotusicích. Neméně důležitým úkolem tajemníka je účast notlivých komisí a pracovních skupin, ale i ostatními 

Od roku 2002 žiji v našem městě se svou rodi- na zasedáních rady a zastupitelstva města s hlasem občany našeho města, přispěji k tomu, aby všichni 
nou, kde s ohledem na volnočasové a sportovní ak- poradním. Poradního hlasu bych chtěl využít při občané města pozitivně vnímali hloubku slovního 
tivity sleduji možnosti kulturního a sportovního vy- tvorbě a prezentaci podkladů a návrhů pro rozho- spojení „Čáslav - město, které máme rádi“.
užití místních sportovišť a kulturních zařízení. dování rady i zastupitelstva města, ve prospěch při-                                            Ing. Martin Ronovský, DiS.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA MěÚ

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
Informace k dění okolo skládky Jednání vedení města a vedení Městské nemoc-

nice Čáslav
stran a města Ostravy o spolupráci při pokračování 

Začátkem měsíce února došlo po delší době koneč- sanace ekologické zátěže po bývalé rafinérii. 
ně k významnějšímu posunu v kauze možného vy- Uvedené dohody, jejichž plné znění lze volně I v novém roce pokračují další jednání zástupců 
užití čáslavské skládky pro uložení kalů z lagun dohledat v registru smluv vedení města s vedením Městské nemocnice a 
OSTRAMO. (viz. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8099231 a lékařským personálem jednotlivých oddělení. 

Zprávy ze závěru loňského roku, o záměru https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8126147), Kromě předávání informací o potřebách pro 
provozovatele skládky, začít navážet zpracované sjednávají, jednak podmínky dalšího setrvání zajištění běžného chodu a vizí případného dalšího 
nadbilanční kaly z Ostravy do Čáslavi, tehdy vystra- mezideponie kalů a hlinek v Ostravě, jednak jejich rozvoje jednotlivých pracovišť, se aktuálně kon-
šily nejen místní občany, ale i zastupitele a vedení průběžnou likvidaci ve spalovně ve Vřesové. centrují zejména na otázky kolem stabilizace perso-
města. Nyní se po řadě jednání konečně zdá, že věc Čáslavská skládka zůstává v uvedených doku- nálního obsazení, audit průběžných výsledků hos-
dospěla ke svému i pro Čáslav uspokojivému roz- mentech uvedena pouze jako možná deponie pro podaření a tvorbu dlouhodobějšího rozpočtu insti-
uzlení. Mezi státním podnikem Diamo a společností tzv. nadsítné produkty, tj. nespalitelnou složku od- tuce, včetně možností, které Městská nemocnice 
AVE CZ došlo k uzavření nové prováděcí dohody o padu, mající charakter očištěného geologického a má pro vytváření případných finančních rezerv, na-
provedení prací „Nápravná opatření - laguny stavebního materiálu, pro jejíž uložení má současný příklad s ohledem na připravované stavební akce, 
OSTRAMO, nadbilanční kaly", na kterou současně provozovatel skládky, společnost AVE CZ, všechna nebo neplánované výdaje.
navázalo společné memorandum zúčastněných příslušná povolení.       Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí města

V prosinci jsme na měst-
ském webu a v Čáslav-
ských novinách zveřejnili 
výzvu k zapojení veřej-
nosti do komisí a pracov-
ních skupin, jejímž cílem 
bylo poskytnout zájem-
cům prostor k uplatnění 
jejich schopností, zkuše-
ností a nápadů při práci 
pro město a vytvořit tý-
my lidí, kteří budou při-
cházet s konkrétními ná-
vrhy pro rozvoj různých 
oblastí života ve městě.

lem 40 zájemců vyjádřilo svůj zájem již dříve. Prak-
ticky všechny komise a pracovní skupiny se díky to-
mu podařilo naplnit dostatečným počtem členů a 
dohromady v nich bude působit kolem šedesáti lidí. 
Věřím, že to skýtá velký potenciál k tomu, aby v nich 
vznikaly užitečné a dobře připravené návrhy, které 
pomohou městu a jeho obyvatelům, a všem zapo-
jeným lidem přeji, aby se jim v práci dařilo a aby k ní 
po celou dobu dokázali přistupovat s energií a chutí, 
i když to mnohdy nebude jednoduché.

Komise a pracovní skupiny uvítají jakékoliv rele-
vantní podněty od obyvatel města. Ty je možné po-
dávat standardně na podatelnu Městského úřadu, 
ať už fyzicky, e-mailem na adresu: 
podatelna@meucaslav.cz nebo prostřednictvím 

Přímo na výzvu zare- datové schránky s ID ffnbe7e.  
agovalo 23 zájemců, ko-                                                             Martin Jusko

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN
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Na počátku února se uživatelé internetu, konkrétně 
také webu města a jeho oficiálního facebookového 
profilu, setkali s novým zpravodajským kanálem, 
jímž jsou poskytovány místním občanům aktuální 
informace o dění v Čáslavi. Jedná se o aktuality TV 
Čáslav, které nyní přinášejí krátké aktuální reportá-
že z akcí, které se ve městě uskutečnily. Prozatím se 
jedná o „zkušební“ část projektu a rada města 
počítá s tím, že do tohoto typu zpravodajství v prv-
ních třech měsících investuje cca 50 000 Kč. Bližší in-
formace k tomuto projektu poskytl starosta města, 
JUDr. Vlastislav Málek. 

byla aktualita o zahájení 150. sezóny Du-
síkova divadla koncertem vynikající oper-
ní zpěvačky paní Evy Urbanové. Možností 
využití této techniky je ale mnohem více - 
reportáž s krátkou stopáží 1 - 2 minuty 
kombinující názory vedení města, zastu-
pitelů a těch, kteří mají k tématu co říci a 
jichž se bezprostředně týká. Dále to může 
být anketa s názory občanů,  upoutávka 
na událost, která by neměla občanům 
uniknout, záznam z tiskové konference 
(operativně jsme ji zařadili hned po 

„Radní města chtějí naplňovat svůj slib mít nástupu do funkcí v souvislosti s proble-
otevřenou radnici, být aktuální, otevření v informo- matikou hrozby navážení kalů). Lze zajis-
vání a též v možnosti širokého zapojení veřejnosti tit záznam z jednání zastupitelstva či reportáž o za to rádi. 
do tohoto procesu. Z tohoto důvodu schválili něm, v němž lze v rozhovoru s některými zastupiteli Na druhou polovinu února chystáme setkání      
projekt nazvaný TV Čáslav aktuality s tím, že po shrnout hlavní body a usnesení. Samozřejmostí je s významnými podnikateli a osobnostmi města, aby 
třech měsících vyhodnotíme jeho efektivnost a roz- to, že prostor by dostali zastupitelé, kteří nemusí se jim v rámci neformální diskuse představilo osob-
hodneme o jeho pokračování. mít stejný názor s těmi, jejichž hlasy usnesení pro- ně vedení města a vyslechlo si jejich názory na to, co 

Chceme rozšířit komunikační prostředky, šlo. je tíží, těší a jaké mají i oni představy o rozvoji a smě-
nezůstat u toho, že jednou za měsíc vyjdou tištěné Aktuálně lze zařadit i novinky z radnice a mě- řování našeho města.
Čáslavské noviny, jednou za čtvrt roku jeden díl TV síčně shrnout vše podstatné, co se v daném měsíci Ukázkou, jak by měla  aktuálnost  v informování 
Čáslav, který kromě nadčasových dokumentů odehrálo v našem městě. veřejnosti audiovizuální technikou vypadat, je re-
informuje zpětně o tom, co se ve městě událo v prů- Sázka na otevřenost a vtažení veřejnosti do dě- portáž o jednání valné hromady Mikroregionu Čás-
běhu čtvrtletí.  ní přináší první ovoce. Poskytli jsme prostor obča- lavsko, která se konala 5. 2. 2019 a reportáž o tom 

Kromě zpráv na webu města a facebooku nům, nejen tedy politickým stranám a uskupením, byla zveřejněna již 6. 2. 2019.“    
chceme využít možnosti být aktuální i cestou audio- aby se sami přihlásili do komisí, které jsou porad- Na webu města je TV Čáslav umístěna pod od-
vizuální techniky. Prvním příspěvkem tohoto typu ním orgánem rady. A přihlásilo se dost lidí a my jsme kazem „O městě“.                                                       zn

AKTUALITY TV ČÁSLAV

POMNÍK MATOUŠE ULICKÉHO POSTOUPIL 
DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE

O tom, že je Čáslav městem s bohatou historií, 
určitě není pochyb. Její odkazy zde vidíme na 
každém kroku - historické centrum města stále ještě 
obehnané poměrně dobře zachovaným hradebním 
pásmem, kostely, struktura ulic nebo památníky...

 

deme čtenáře opět informovat na stránkách Čás-
lavských novin.                                                          

To vše hovoří jasnými slovy a zvučným hlasem. 
Čáslav zkrátka patří mezi města, která si zaslouží 
nejen péči o jeho současnou podobu, ale také úctu, 
ohledy a pozornost k historii a jejím připomínkám. 
Jednou z nich je také pomník Matouše Ulického, 
který prošel v minulém roce důkladným restaurá-
torským zásahem. O jeho výsledku se můžeme 
kdykoliv přesvědčit - pomník, o němž je řeč, stojí na 
Kostelním náměstí, tedy v blízkosti kostela svatých 
Petra a Pavla. O jeho kulturním významu nyní ho-
voří i další, ryze současná událost - účast uvede-
ného pomníku v soutěži Památka roku 2018, vyhla-
šované Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. V současné době se soutěž nachází v zá-
věrečné celostátní fázi, kam z krajského kola po-
stoupil v kategorii „malých památek“ také náš čás-
lavský pomník. Účast v celostátním kole uvedené 
soutěže není jen poctou pomníku samotnému, ale 
hlavně odvedené restaurátorské práci, protože je 
zmiňovaná cena „udělována za nejlepší projekt a 
realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, 
které mají významné památkové, architektonické 
nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specific-
kého charakteru prostředí.“ Mezi velkými památ-
kami tak mohou soutěžit například hrady a zámky, 
kostely, divadla a další zajímavé, zrekonstruované a 
historicky hodnotné stavby. Mezi menšími pak o 
přízeň poroty soutěží právě objekty, mezi nimiž se 
čáslavský pomník rozhodně neztratí. 

O celkovém vítězi celostátního kola soutěže 
bude rozhodnuto 28. března a o jejím výsledku bu-

 zn

Po dvou letech se opět bude konat Den otevřených 
dveří letiště Čáslav. Tato již tradiční akce je zaměře-
na na prezentaci nejen 21. základny taktického le-
tectva, zúčastní se jí také většina dalších útvarů Ar-
mády ČR. Neopomenutelnou součástí jsou dyna-
mické ukázky primárně vojenské letecké techniky, 
jedná se tak částečné o leteckou přehlídku. Dopro-
vodný program bude součástí celého dne.

Letošní Den otevřených dveří se bude konat 25. 
května 2019. „Je pro mě ctí, že budeme na pořádání 
akce opětovně spolupracovat s  Jagello 2000, tedy  
s prověřeným partnerem, který má dlouhodobé 
zkušenosti s akcemi mnohem většího rozsahu,“ pro-
nesl velitel 21. základny taktického letectva Čáslav 
plukovník Petr Tománek.

V posledních letech se ukázalo, že akce dokáže 
přilákat okolo 50 000 příznivců nejen letecké tech-
niky. „Den otevřených dveří bude opět koncipován 
tak, aby se po celý den zabavily celé rodiny s dětmi,“ 
vysvětluje ředitel akce za 21. základnu major Václav 
Strnad. V plánu je opětovně rozsáhlý dětský koutek, 
kde budou pro ty nejmenší i ty větší připraveny růz-
né hry či soutěže.  V rámci statických ukázek bude 
prezentována technika pozemních i vzdušných sil 
Armády ČR.

Důležitým faktem je, že vstup bude opět zdar-
ma. V letošním roce si s námi mohou návštěvníci 
připomenout úspěšný provoz letounů L-39 Albatros 
Armádou ČR. Symbolicky právě v roce konání Dne 
otevřených dveří armáda ukončí provoz těchto 
letounů s označením L-39ZA.                       TZ 21. ztl

POZVÁNKA NA LETIŠTĚ
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Vedení města se zavázalo, že bude informovat o 
všech jednáních, která jsou vedena v souvislosti       
s místní skládkou. Na únorovém zasedání městské-
ho zastupitelstva tuto zprávu přednesl starosta 
města,  Vlastislav Málek. 

zastupitelstva přítomné o vývoji jednání se společ- hospodářství s.r.o. dopouští správního deliktu, když 
ností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci nesprávně eviduje odpady a místo jejich odstraňo-
ceny za „svoz odpadů“. V tomto směru podle jeho vání na skládce, které má být zpoplatněno, tyto 
slov vedení této společnosti neustoupilo. Jednání eviduje jako odpady, které na skládce využívá a po-
budou dále pokračovat a pokud by ani poté nedošlo platky za ně nevyměřuje, nevybírá a městu neodvá-

Uvedl,  že 1. února telefonicky hovořil s ředite- k dohodě, připraví vedení města v polovině roku dí. Za toto jednání byla společnosti již několikrát 
lem státního podniku Diamo panem Ing. Rychtaří- návrh dalšího možného postupu, který by zastupi- uložena pokuta.“ 
kem, který ho informoval o tom, že 31. ledna Diamo telé projednali. Město usiluje o to, aby v této oblasti zjednalo 
otevřelo nové ujednání s AVE, týkající se ostrav- Další informace se týkala poplatků za ukládání nápravu. Vzhledem k různým výkladům ustanovení 
ských kalů a ubezpečil starostu města, že na základě odpadků na skládku - tedy nikoliv poplatku, který zákona o odpadech není ale tento cíl snadný. Město 
tohoto ujednání není důvod k obavám, že by na dříve hradili občané, ale který má provozovatel proto další postup konzultuje kromě své stálé práv-
skládku v Čáslavi byly naváženy kaly nebo hlinky   sk l á d k y odvádět městu. Problémem se jeví skuteč- ní služby též s další renomovanou advokátní kance-
z ostravských lagun. Ing. Rychtařík odkázal na nost, že se od roku 2010 výše poplatků, které město láří. Probíhají také jednání na krajském úřadu. Ačko-
tiskovou zprávu státního podniku Diamo, kterou touto cestou za uložený odpad na skládku dostává, liv je jisté, že se jedná o běh na dlouhou trať, je ne-
město s komentářem obratem sdílelo. „Chci touto neustále snižuje, což nekoresponduje s růstem zbytné pokračovat v úsilí o nápravu současné 
cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že objemu odpadů, který na skládce končí. situace.  
kaly ani hlinky nemají být na čáslavskou skládku Podstatný podle mínění starosty města není jen Starosta města dále informoval o plánovaném 
naváženy. Jistě bylo rozhodující stanovisko dotče- samotný pokles výše příjmů, ale také pochybnosti o jednání s ministryní průmyslu a obchodu, z něhož 
ných státních orgánů, se kterým jsme byli v častém řádném stanovování a výběru poplatků za ukládaný bohužel prozatím sešlo z časových důvodů na 
kontaktu. Když říkám byli jsme, mám na mysli odpad. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství straně paní ministryně. O schůzku město usilovalo 
stávající radní i pány Havlíčka, Strnada a Urbana. s.r.o. se dlouhodobě hájí tím, že v tomto směru již v listopadu, ale k jejímu uskutečnění mělo dojít 
Chci poděkovat jim i veřejnosti, která nebyla neporušuje zákon a v otázce ukládání odpadu, jeho až 6. 2., tedy několik dní poté, co byla uzavřena výše 
lhostejná, jednání sledovala a komentovala, evidování a vybírání poplatků jedná ve shodě s zmíněná smlouva mezi s.p. Diamo a společností 
protože i tlak veřejnosti sehrál při rozhodování provozním řádem a integrovaným povolením, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na jejímž zá-
státních orgánů významnou roli,“ uvedl starosta přičemž kontroly neshledávají žádná porušení. kladě, jak je výše uvedeno, kaly ani hlinky z ostrav-
města Vlastislav Málek „Česká inspekce životního prostředí ale opako- ských lagun v Čáslavi nemají skončit.           

Dále starosta města informoval na jednání vaně poukazuje na to, že se AVE CZ odpadové                                                                               TZ

INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU JEDNÁNÍ O MÍSTNÍ SKLÁDCE

MĚSTO ČEKAJÍ DOPRAVNÍ UZÁVĚRY
S příchodem příznivějšího počasí, které dává naději 
na možnost plynule pracovat na opravách komuni-
kací, respektive na rekonstrukci inženýrských sítí, 
umístěných pod jejich povrchem, dojde ve městě 
postupně hned k několika uzavírkám. Žádáme 
proto obyvatele uvedených lokalit i jejich návštěv-
níky, aby zde dbali zvýšené opatrnosti. 

Chrpová, Šeříková, Fialková a Jasmínová. Jako první Jilmová, Topolová, Javorová a Na Mýtě. Rekonstruk-
by přitom na řadu měla přijít ulice Lípová v úseku ce zde má probíhat postupně v jednotlivých ulicích 
mezi křižovatkami s ulicemi Žackou a Jahodovou. a také zde uvede komunikace po výkopových 
Zde také dojde po dokončení rekonstrukce plynovo- pracích a instalaci nového vedení společnost, které 
du k úpravě povrchu vozovky a chodníků ve stejné tato část inženýrských sítí náleží, tedy VHS Vrchlice - 
podobě, jako tomu bylo v minulém roce v případě Maleč. Město Čáslav se v lokalitě Budín připojí 
ulice Zahradní. Také zde se tyto práce již uskuteční následnou rekonstrukcí chodníků, kdy bude 

V souvislosti s výše uvedenou informací se na náklady města. Stejně jako v Zahradní ulici se stávající živičný povrch nahrazen betonovou, tzv. 
jedná prakticky o dvě části města, a to lokalitu na tedy bude jednat jak o úpravu chodníků a vozovky, zámkovou, dlažbou.  
Budíně a část Čeplova. Je třeba podotknout, že tak i o instalaci nového veřejného osvětlení. V Ani tento výčet budoucích dopravních omezení 
práce, které zde budou probíhat, uskuteční správci ostatních ulicích dostane uvedení komunikací do ale není úplný. V následujících měsících dojde také   
jednotlivých vedení inženýrských sítí, a to konkrét- odpovídajícího stavu po rekonstrukci na starost k částečné uzavírce obchvatu města a doprava zde 
ně společnost VHS na Budíně a společnost Innogy správce opravovaného plynovodu. Přesný časový bude probíhat kyvadlově. Po dva víkendy (přesný 
na Čeplově. rozsah prací prozatím není možné zcela přesně termín zatím neznáme) dojde dokonce k úplné 

Pokud se budeme nejprve věnovat Čeplovu, určit, jisté ale je, že pokud to dovolí počasí, budou uzavírce části obchvatu a doprava bude muset být 
půjde v nadcházejících měsících o výměnu nízkotla- se všechny zúčastněné strany snažit o co nejrychlej- vedena městem. Vedení města se snaží učinit 
kého plynového potrubí za potrubí středotlaké, kte- ší provedení a ukončení oprav. všechny možné kroky k tomu, aby tato situace 
ré zajistí bezproblémové dodávky plynu pro místní Další zmiňovanou lokalitou, kde dojde k opra- ovlivnila život zdejších obyvatel co nejméně. 
domácnosti. Nyní plánované práce se dotknou části vám - tentokrát vodovodního a kanalizačního po- Rekonstrukci obchvatu řídí a realizuje společnost 
ulice Lípová a dále ulic Růžová, Jiřinová, Malinová, trubí - je Budín, konkrétně ulice Nad Budínem, Ředitelství silnic a dálnic.                                           zn
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

ní příjem přesahuje částku  Kč hrubého.
Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní 

doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravidelná lékařská 
péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po patnácti letech služby má 
policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspě-
vek.

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

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Hora na 
tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail 

 ; 

činí             
24. 220

29 240

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

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

irena.svobodova@p-
cr.cz vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

RODIČE UŽÍVAJÍCÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

PŘEDÁNÍ ZRANĚNÉHO PSA

Ve spolupráci s Obvodním oddělením PČR 
Čáslav městští strážníci provedli kontrolu osob a prostor čáslavské ubytovny. 
Služební pes vyhledal sušinu konopí v pokoji, kde žili rodiče s dvouměsíční hol-
čičkou. Na místě byli oba rodiče vyzváni k prokázání totožnosti a provedení tes-
tu na přítomnost návykových látek v těle. Výsledek u otce byl pozitivní na amfe-
tamin a metamfetamin, u matky na metamfetamin.

Muž policistům sdělil, že před třemi dny užil pervitin rozpuštěný ve sklenici 
s tekutinou a jeho žena pravděpodobně vypila zbytek obsahu sklenice. Žena 
uvedla, že dítě již nekojí, a že neví, jak může být její test pozitivní na metamfeta-
min, protože drogy již delší dobu neužívá, tedy kromě již zmiňovaného dopité-
ho obsahu sklenice s pervitinem. Vzhledem k tomu, že kvůli chování rodičů, kte-
ří měli mimo jiné v pokoji ubytovny zimu a nepořádek, může být ohroženo zdra-
ví nezletilého dítěte, byl případ předán příslušnému odboru.

 Na služebnu městské policie se dostavila žena s žá-
dostí o asistenci při předání psa jejího přítele. K vyzvednutí psa, měla od přítele 
plnou moc. Hlídka ženu doprovodila do místa, kde mělo dojít k předání psa, kte-
rý byl z důvodu převýchovy umístěn v místní chovatelské stanici specializující se 
na chování problematických psů. Pes byl ženě předán majitelem stanice. Bylo 
jasně viditelné, že zvíře je na tváři zraněno. Na dotaz od čeho má ránu na tváři, 
odpověděl, že poranění vzniklo v důsledku malého náhubku dodaného majite-

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

POLICISTŮM BYLO PODĚKOVÁNO Policisty z čáslavského obvodního oddělení 
pprap. Luboše Nagyho a prap. Michala Janouška ocenila a poděkovala za proje-
vení statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně života vedoucí Územního 
odboru Policie České republiky Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů.

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 kolem půl deváté večer se 22letý muž rozhodl 
ukončit svůj život skokem z hráze Podměstského rybníka v Čáslavi na zmrzlou 
hladinu vody. Při pádu došlo k prolomení ledu a následnému ponoření mladíka 
pod hladinu. Hlídka policistů pprap. Luboš Nagy a prap. Michal Janoušek z míst-
ního obvodního oddělení ihned reagovali na oznámení IOS Praha - případ v 
FHQ a vyjeli na místo oznámení. Po zjištění skutečností a informací od přihlíže-
jících osob (svědků) se policista Nagy rozhodl slanit za tonoucím do vody, které-
ho následně držel nad hladinou až do příjezdu dalších složek IZS. Mladík byl po 
vytažení z vody lékařem uveden do umělého spánku a následně letecky trans-
portován do pražské nemocnice.

Policista Nagy na místě události projevil svou osobní statečnost, kdy bez 
váhání se slanil do ledové vody kvůli záchraně mladého lidského života. Jeho 
statečným činem je příkladem nejen pro své kolegy. 

Policisté byli navrženi na kázeňskou odměnu, která byla schválena vede-
ním kutnohorské policie. Zachráněný mladík policistům upřímně poděkoval za 
záchranu svého života, zatím, prostřednictvím sociální sítě.

Vedoucí Matějů uvádí: „Policisté prokázali osobní statečnost a duchapří-
tomnost a svým profesionálním jednáním a poskytnutím první pomoci zachrá-
nili mladému muži život. Dělají tak dobré jméno nejen Územnímu odboru Poli-
cie České republiky Kutná Hora, ale celému policejnímu sboru a jsou příkladem 
pro všechny své kolegyně a kolegy“.

   

    

       

           por. Mgr. Vendulka Marečková
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BOURAL POD VLIVEM ALKOHOLU V pondělí 4. února 2019 kolem 15 hodiny 
došlo v obci Čáslav v  ulici Jeníkovská k dopravní nehodě. Řidič vozidla značky 
TOYOTA HILUX N2 - KUN25 nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla, vyjel vpravo 
mimo svůj jízdní pruh, kde následně přední částí narazil do zde parkujícího 
vozidla značky ŠKODA FABIA. Po nehodě následně z místa dopravní nehody 
odjel, aniž by učinil jakékoli opatření k řádnému vyšetření dopravní nehody. 
Řidič byl dodatečně zjištěn hlídkou strážníků městské policie Čáslav. Řidič se po 
předchozím poučení dle zákona podrobil odbornému měření kalibrovaným 
přístrojem Dräger, které naměřilo pozitivní hodnoty ve výši 2,41 promile 
alkoholu v dechu. 

Ke zranění a ohrožení osob nedošlo. Technická závada, jako příčina 
dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Případ je    
v šetření.

lem psa, který mu kvůli agresivnímu chování musel nasazovat na noc.

 Dne 5. února městská 
policie sledovala vozidlo, které projelo ulicemi Za Tratí, Chotusická, Pod 
Zahradami a Dr. Tesaře, kde bylo zastaveno. 

Řidič byl požádán o prokázání totožnosti a předložení řidičského oprávnění. 
Muž nepředložil žádný doklad, protože si je údajně nechal v práci. Svoji 
totožnost hlídce sdělil ústně. Případ byl podstoupen PČR Čáslav.

 Strážníci městské policie  
přijali anonymní telefonické oznámení o dopravní nehodě. Řidič naboural do 
zaparkovaného vozidla v ulici Jeníkovská a z místa nehody ujel. 

Dle výpovědí svědků pachatel zamířil do vnitrobloku Generála  Eliáše, kde 
bylo nalezeno jeho neuzamčené poškozené vozidlo. Muž byl brzy vypátrán a k 
činu se přiznal.

  

VOZIDLO ŘÍZENÉ ŘIDIČEM BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

ŘIDIČ ZAVINIL NEHODU A Z MÍSTA NEHODY UJEL

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



Od nástupu nového vedení města do svých funkcí 
uběhlo několik měsíců. Je pochopitelné, že bylo 
první týdny nutné věnovat seznámení se se situací a 
aktuálními úkoly. Teď je už ale situace jiná. Je čas na 
skutečnou práci pro rozvoj města. 

Město, jak bylo před volbami tolikrát zdůrazňo-
váno, netvoří jen stavby, ale také, a nebo hlavně, 
lidé. Pro ně je potřeba zajistit co nejlepší podmínky 
pro život a určitým vysvědčením pro vedení města 
byl v tomto směru v posledních letech trvale 
stoupající počet obyvatel. Jestliže měla Čáslav před 
lety přibližně 9 800 trvale žijících obyvatel a mnoho 
let jsme bojovali se zásadní desetitisícovou hranicí, 
na konci působení minulého vedení města ve 
funkcích se počet obyvatel Čáslavi pohyboval už 
nad 10 400. Čemu město vděčí za tento nárůst, 
který neznamená jen rozšiřování zastavěné plochy, 
ale nese s sebou i mnohé výhody, včetně lepší 
finanční situace? Jsem přesvědčený, že je to v první 
řadě nabídka co nejdostupnějšího bydlení, které 
bylo v posledních letech mladým rodinám (a jistě i 
všem ostatním zájemcům) nabízeno formou prode-
je zasíťovaných stavebních parcel nebo i výstavbou 
nových bytových domů s byty, určenými k odkupu 
do soukromého vlastnictví nebo k pronájmu. Dále 
byl vždy kladen důraz na rozvoj veškeré infrastruk-
tury a zachování provozu nemocnice v co nejširším 
spektru poskytovaných služeb. 

Nedávno se ale objevily znepokojující informa-
ce o klesajícím počtu obyvatel našeho města. Mů-
žeme spekulovat o tom, co je příčinou tohoto stavu 
a můžeme o tom také dlouhé hodiny diskutovat. Já 
jsem ale přesvědčený, že mnohem důležitější je za-
čít konat - stavět nové byty, nabídnout lidem bydle-
ní v Čáslavi. Pokud tady rodiny nenajdou byt nebo 
stavební parcelu, udělají další logický krok, tedy 
poohlédnou se po bydlení v jiné obci. A to je určitě 
škoda. 

Projekt výstavby nových bytových domů mi-
nulé vedení města připravilo do fáze, která umož-
ňovala zahájení výstavby už nyní, tedy v březnu 
tohoto roku. V současné době je příprava stavby      
v bodě setkávání s občany a nových diskusí. Opatr-
nost jistě není špatná, je ale nutné také jednat a já 
bych velmi rád věřil, že to nebude trvat dlouho a 
zájemci o bydlení v Čáslavi dostanou opět nové 
možnosti. Měli bychom si ale uvědomit, že lidé, 
kteří hledají zázemí pro svoji rodinu, nechtějí čekat 
další rok, dva nebo i déle, než se jim vize vlastních 
domovů pomalu začne naplňovat. 

S bydlením úzce souvisí i porodnost a s porod-
ností péče o maminky v naší nemocnici. Také její 
porodnické oddělení se v poslední době potýká       
s poklesem počtu porodů a i to se musí stát důleži-
tým tématem k řešení, ne jen k debatám. Už nyní 
mnohé maminky využívají třeba porodnici v Havlíč-
kově Brodě. Kdyby trend snižování počtu porodů 
pokračoval ještě v několika následujících letech, 
mohlo by se snadno stát, že obyvatelé města zůsta-
nou odkázáni na služby malé dvouoborové nemoc-
nice a kruh, ze kterého by bylo velmi těžké unik-
nout, by se pomalu uzavíral. Důvěra lidí je velmi 
křehká a potřeba pocitu jistoty a zázemí velká. Je 
proto nejvyšší čas začít opět konat.   

                                                  Ing. Jaromír Strnad

NÁZOR ZASTUPITELE
Ing. Jaromíra Strnada

JE NEJVYŠŠÍ ČAS
ZAČÍT OPĚT KONAT

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
V ROCE 2018
Hospodaření města je vždy velmi sledovaným 
bodem jednání jeho vedení. Je proto samozřejmé, 
že i na stránkách Čáslavských novin přinášíme po je-
ho vyhodnocení ohlédnutí za uplynulým rokem a 
přehled příjmů i výdajů v plánované i skutečné po-
době. Stejně je tomu i tentokrát. Využijeme k tomu 
zprávu, vypracovanou odborem financí městského 
úřadu.

Kč, prodloužením splatnosti zápůjčky poskytnuté 
Městské nemocnici Čáslav do 31. 12. 2019 a dalšími 
úpravami v rámci rozpočtových opatření č. 1/2018 
až 6/2018 byl rozpočet v průběhu roku upraven na 
schodkový ve výši 16 052 581,53 Kč, s příjmy ve výši 
330 289 353,17 Kč a s výdaji ve výši 346 341 934,70 
Kč.

Skutečné příjmy za rok 2018 činily 337 407 
Rozpočet města na rok 2018 byl ve své prvotní 202,24 Kč, což představuje 102,16% upraveným 

podobě schválen s příjmy ve výši 234 276 000,00 Kč rozpočtem očekávaných příjmů. Skutečné výdaje za 
a s výdaji ve výši 205 065 000,00 Kč. Byl tedy schvá- rok 2018 činily 326 230 055,12 Kč, což představuje 
len s přebytkem ve výši 29 211 000 Kč s tím, část 94,19% upraveným rozpočtem předpokládaných 
přebytku ve výši 17 211 000 Kč byla určena na splát- výdajů. Rozpočet za rok 2018 tak byl uzavřen s pře-
ky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech připa- bytkem ve výši 11 177 147,12 Kč, což je výsledek                          
dajících na rok 2018 a část přebytku ve výši 12 000 o 27 229 728,65 Kč lepší vůči upravenému rozpočtu.  
000 Kč měla být splátka zápůjčky poskytnuté Tato úspora je tvořena příjmy vyššími o 7 117 
Městské nemocnici Čáslav, která měla být vrácena 849,07 Kč oproti jejich očekávané výši a výdaji nižší-
na účet rozpočtové rezervy. Zapojením přebytku mi o 20 111 879,58 Kč oproti jejich plánované výši.
hospodaření z minulých let ve výši 39 406 424,69 

Financování

Příjmy a výdaje

Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech

Zůstatky úvěrů k 31. 12. posledních let v tis. Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na základním možné zapojit do rozpočtu na rok 2019 jako 
běžném účtu se skládá ze zůstatku na účtech přebytky hospodaření z minulých let. 
rozpočtové rezervy ve výši 9 234 717,10 Kč a ze Finanční prostředky na účtech peněžních 
zůstatku na ostatních účtech a v pokladně v celkové fondů představují zůstatek na účtu Sociálního 
výši 27 977 645,72 Kč, přičemž tuto částku bude fondu ve výši 94 847,53 Kč. 
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Jak pracovat za barem, jaký je rozdíl mezi whisky a 
whiskey, jak správně držet shaker a mnoho dalšího 
se naučili během druhého únorového týdne naši žá-
ci na barmanském kurzu.

   

 

Týdenního certifikovaného kurzu Barman - bar-
tender, konaného ve dnech 11. - 15. února, se 
zúčastnili žáci oborů kuchař-číšník a cukrář, aby si 
tak rozšířili svou kvalifikaci. Kurz byl veden panem 
Bc. Janouškem z Barového institutu v Praze, se kte-
rým naše škola spolupracuje už mnoho let nejen při 
pořádání kurzů barmanských, ale i kurzů baristic-
kých.

Nápň kurzu je poměrně obsáhlá, účastníci se 
dozví o metodách přípravy cocktailů, naučí se pra-
covat s barovými pomůckami, získají informace o 
historii barů, výroby a používání jednotlivých su-
rovin a hlavně si vše hned zčerstva vyzkouší v praxi. 

Ti, kdo na závěr úspěšně složili zkoušku, získali 
mezinárodně uznávaný certifikát Barman - barten-
der. Našim novým barmanům blahopřejeme.

 Zároveň chceme poděkovat panu Bc. Janouš-
kovi za vynikající spolupráci.  

Kristýna Stýblová, 
SOU Čáslav

BARMANSKÝ KURZ NA SOU ČÁSLAV

V sobotu 6. dubna od 14:00 hodin 
se v Dusíkově divadle v Čáslavi koná další zábavné představení 

pro rodiny s dětmi od 2 do 9 let s Michal z Kouzelné školky. Tento rok slaví Kouzelná školka 20 let a celý 
rok jsou tedy všechny akce s Michalem NAŽIVO i malou slavnostní událostí. 

Letos chce Michal dětem představit své představení 

Kouzelná školka - Michal k snídani, 
plné zábavy, aktivního zapojení všech dětí do hry s Michalem a soutěží o dárečky od Michala.
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LYŽAŘSKÝ KURZ

Umístění v běhu na lyžích:
                                   

Umístění ve slalomu na lyžích: 

            2. místo - Pavlína Strnadová    
Ve dnech 6. - 12. 1. 2019 se třídy 6. B a 7. B zú-             3. místo - Tereza Tomaňová                                     

častnily lyžařského kurzu ve Velké Úpě. Celkem se 
zúčastnilo 31 žáků, se kterými jeli tři učitelé a dvě chlapci:  1. místo - Dominik Šolta
paní kuchařky.                 2. místo - Vít Vondra                                              

Dobré počasí umožnilo skvělé jízdy po uprave-                 3. místo - Viktor Junek
ných sjezdovkách i tratích na běžky a malou pro-
cházku. Skvělé a jedinečné programy jednotlivých 
pokojů a koulování je nezapomenutelné. dívky:   1. místo - Klára Melcrová   

O výtečnou stravu se postaraly kuchařky z naší 2. místo - Lucie Pecoldová    
školní jídelny. Pokud tu napíši, že jsme si lyžařský  3. místo - Tereza Tomaňová       
kurz užili, určitě se mnou budou všichni souhlasit. 
Ještě jednou děkuji všem, co se lyžařského kurzu chlapci:   1. místo - Viktor Junek
zúčastnili a učitelům, kteří to s námi vydrželi. Všem,                 2. místo - Dominik Šolta
které lyžařský kurz ještě čeká, přeji také tak úžasný                3. místo - Eda Zlatuška
kolektiv, který se sešel na tomto.

Šárka Sedláčková a Eliška Charvátová
dívky: 1. místo - Lucie Pecoldová     

a nakonec DIPLOM za nejlépe uklizený pokoj získa-
ly:  
                                                     Vanda Vondrová 7.B

INFORMACE ZE ZŠ SADOVÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTEVŘELA 
NOVÉ DÍLNY

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav mohla po třech letech práce 
slavnostně otevřít kompletně zmodernizované díl-
ny, jejichž součástí jsou nové konvenční a CNC stroje 
pro praktickou výuku. Mezi hosty nechyběli součas-
ní i bývalí učitelé a žáci školy, zástupci nejen čáslav-
ských škol, a představitelé partnerských firem. Pás-
ku spolu s ředitelkou školy Mgr. Věrou Szabovou a 
učitelem Ing. Janem Novákem přestřihli Mgr. Ingrid 
Vavřínková z odboru školství, mládeže a sportu Stře-
dočeského kraje a starosta města JUDr. Vlastislav 
Málek. O hudební doprovod se 
postaral Ladislav Horálek.

Před strojovou moderniza-
cí bylo potřeba všechny dílny 
kompletně vystěhovat, tedy 
odinstalovat a odvézt všechny 
stávající stroje, nábytek a další 
vybavení. Poté bylo přistoupe-
no k vybourány původní beto-
nové podlahy a položení speci-
ální průmyslové podlahy z lité-
ho betonu. Následovala insta-
lace nových elektrických rozvo-
dů, rozvodů tlakového vzdu-
chu, zednické a malířské práce. 
Teprve poté mohly být do dílen 
umístěny a zprovozněny nové i 
některé původní stroje.  

Nové soustruhy, frézky, pily, 
brusky a CNC stroje, byly pořízeny z finančních pro-
středků projektu zvaného Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Současně dílny prošly 
rozsáhlou rekonstrukcí za finanční podpory zřizova-
tele - Středočeského kraje.

Náklady spojené s projektem, jehož součástí 
byla obměna třech částí školních dílen, činily více 
než 25 000 000 Kč. 

Před úvodním přípitkem ředi-
telka školy Mgr. Věra Szabová 
poděkovala všem zainteresova-
ným kolegům, žákům, dodavate-
lům strojů i dílčích rekonstrukč-
ních prací. Následovala prezen-
tace, která přítomné provedla 
celým projektem, jehož zrod je 
datován do roku 2016. 

Slovo si převzal také Ing. Jan 
Novák, který mimo jiné zmínil, že 
přestože původní dílny včetně 
vybavení byly staré téměř 70 let, 
stroje se díky své kvalitě ujaly      
v provozech v okolních firmách.  

                                                                               JN

Koncem ledna proběhla pod záštitou Asociace 
hotelů a restaurací České republiky akce s názvem 
Noc hotelů. Během tohoto dne se lidé mohli 
ubytovat v několika zúčastněných hotelech, které si 
pro zájemce kromě snížené ceny za noc připravily 
nejrůznější nadstandardní služby, jako jsou ná-
vštěva kuchyně hotelových restaurací nebo nižší 
vstupné na kulturní akce nebo prohlídky památek 
ve městě. K Noci hotelů se připojil také hotel Grand.      

O tom, jak vypadal tento den v čáslavském 
hotelu, pohovořil manažer Grandu Martin Slanina. 
„V rámci Noci hotelů jsou k dispozici tři cenové 
kategorie 777 Kč, 999 Kč a 1 111 Kč. My jsme zvolili 
prostřední cestu. Nabídli jsme tedy ubytováni za 
cenu 999 Kč včetně snídaně. Na recepci na naše 
hosty čekalo uvítání v podobě welcome drinku a 
drobné pohoštění. Kdo měl zájem, mohl se zúčast-
nit prohlídky hotelu s výkladem. Společně jsme 
prošli celý hotel, tedy volné pokoje, prohlédli jsme 
si i restauraci a nakoukli do kuchyně a sálu. V sobotu  
na náměstí probíhaly vepřové hody, kterých se  
hosté mohli také zúčastnit.”

Martin Slanina dále zmínil, že většina návštěv-
níků, kterým se líbila příjemná atmosféra spojená    
s útulnými pokoji, byla hlavně z Prahy. 

Největším přínosem akce je podpora turismu 
ve městech a představení hotelových prostor také 
lidem, kteří žijí v blízkosti těchto hotelů. 

„Letos jsme se zúčastnili poprvé a pro příští rok 
bychom rádi akci pojali v širším měřítku. Nechte se 
překvapit, co společně s naším týmem vymyslíme,” 
dodává závěrem Martin Slanina. 

                                                                               JN

NOC HOTELŮ

NEJEN SPORTEM ŽIJE NAŠE ŠKOLA
I když jsme sportovní škola, každoročně  naši 

žáci soutěží i v nesportovních disciplínách.  Některé 
třídy se zapojily do mezinárodní matematické sou-
těže Speedmath. V rámci hodin matematiky žáci 
trénují své matematické schopnosti v počítačové 
učebně. Mezi  nejúspěšnější počtáře v 19. kole sou-
těže patřili: K. Málková, J. Žák, P. Polnický a K. Josefy.

V okresním kole matematické  olympiády 5. a 9. 
tříd zabodovali nejen páťáci (2. místo získal O. Mi-
chal z 5. B ), ale mezi gymnazisty se neztratili ani na-
ši deváťáci! Ti se pak zúčastnili i okresního kola 
Olympiády v českém jazyce. Zde nejlepšího umístě-
ní dosáhla R. Hlouchová z 9. B (4. místo). 

Radka Hlouchová bramborovou příčku vylepši-
la na olympiádě v Německém jazyce, kde se umísti-
la na třetím místě. Děkujeme všem zúčastněným 
žákům za úspěšnou reprezentaci naší školy. 

                                          Mgr. Ivana Lněničková
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V pátek 1. února přijal starosta města, JUDr. 
Vlastislav Málek policisty a další dva mladé místní 
obyvatele, aby jim poděkoval za záchranu života 
mladíka, který se jen o několik dnů dříve pod vlivem 
alkoholu pokusil ukončit svůj život skokem z hráze 
do Podměstského rybníka. 

„Rád bych vás přivítal na radnici při příležitosti, 
která je na jednu stranu nemilá z toho důvodu, že 
byl v ohrožení lidský život, ale na druhou stranu se 
také ukázalo, že lidé nejsou k ostatním lhostejní. 
Tato situace také prokázala, že skutečně fungují 
složky záchranného systému nejen v rámci cvičení, 
ale i v ostrém provozu. Z toho mám skutečně 
radost. 

Jsem rád, že zde mohu přivítat pana velitele 
Vilímka a dva policisty, kteří byli těmi prvními, kdo 
se postarali o fyzickou záchranu mladého muže       
z rybníka. Vítám zde i dva mladé lidi, kteří šli okolo, chovatou“, řekl s tím, že se na záchraně života mla- z nich dokonce situaci vyhodnotili správně, obávali 
nebyli lhostejní a byli těmi prvními, kteří zareagova- dého muže podíleli i další záchranné složky - tedy se možnosti pokusu o sebevraždu, ale pomoc nepři-
li na situaci. Zastavili auto, získali provaz a snažili se hasiči a zdravotníci, kterým samozřejmě také patří volali. „Vy jste zůstali, přemlouvali dotyčného, byli 
pomoci člověku, pro něhož pád do rybníku - zvláště velký dík. „Vy jste ale byli první, kteří učinili potřeb- po celou dobu přítomni a mohli jste nás informo-
v mrazivých dnech - jednoznačně znamenal ohrože- né první kroky k tomu, aby dotyčný neutonul. Ná- vat,“ zdůraznil význam pomoci mladých lidí npor. Vi-
ní života,“ konstatoval starosta města, který pro- sledovala práce hasičů a samozřejmě i lékařů, kteří límek. 
mluvil také k přítomným policistům, pprap. Luboši mladíka uvedli do umělého spánku a následně Pro dva zmíněné policisty se jednalo o první 
Nagymu a prap. Michalu Janouškovi: „Chtěl bych transportovali do nemocnice. Nic z toho by ale ne- takto konkrétně zachráněný život, podle npor. Vi-
vám všem jménem vedení města poděkovat za to, bylo možné realizovat, kdyby byli lidé lhostejní.“ límka se však o ojedinělý případ nejedná. Policisté 
že nejste lhostejní a že skutečně naplňujete ze stra- K případu se vyjádřil také npor. Mgr. Lubomír Vi- se do situací, kdy se jedná o lidské životy, dostávají 
ny policie heslo, které je někdy zlehčováno, zesměš- límek, šéf čáslavského obvodního oddělení Policie poměrně často. Všem zúčastněným tedy patří ještě 
ňováno a je dokonce terčem různých poznámek. České republiky, který zdůraznil, že mladého muže jednou velký dík. 
Heslo ´Pomáhat a chránit´ jste naplnili měrou vr- na hrázi rybníka vidělo více kolemjdoucích. Někteří  zn

ZACHRÁNILI LIDSKÝ ŽIVOT - DĚKUJEME

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ VÝZDOBU
Stalo se již milou tradicí, že se děti 
ze Základní školy Náměstí podílejí 
na přípravě vánoční výzdoby cent-
ra našeho města. Stejně tomu bylo 
i před koncem minulého roce, kdy 
se v rohu Žižkova náměstí poblíž 
zmiňované základní školy opět ob-
jevila zajímavá dekorace, vlastno-
ručně vyrobená místními žáky šes-
tých tříd.

Stejně jako pomoc dětí při zkrášlování města se stala pravidlem následná 
setkání zástupců vedení města s autory zmiňovaných dekorací. V tomto roce se 
mezi děti vypravil starosta města JUDr. Vlastislav Málek v doprovodu vedoucí 
odboru správy majetku města Ing. Dany Chrenkové. 

Starosta města ve svém proslovu poděkoval dětem za jejich iniciativu a Ing. 
Chrenková jim rozdala drobné dárkové předměty. Všichni se shodli, že se těší 
na příští vánoční dekoraci, jak na její výrobu, tak i na dobu, kdy bude opět 
zdobit Žižkovo náměstí.                                                                                            zn
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Člověk se učí celý život - doslova od narození až do 
pozdního seniorského věku. Stále je na světě mno-
ho dalších a dalších věcí, které je možné objevovat, 
seznamovat se s nimi, které se můžeme snažit po-
chopit. Jistě se ale shodneme v tom, že základ, na 
němž stavíme celý život, jsme získali již v dětství,        
v mateřské, základní a na střední škole. A právě tyto 
jednotlivé stupně školství by na sebe měly plynule 
navazovat a ideálně spolu také spolupracovat - jako 
je tomu také v případě zdejší Základní školy Náměs-
tí, která pod vedením svého ředitele pana Mgr. To-
máše Hasíka spolupracuje jak se školou mateřskou, 
tak i se školami středními - nyní nově například         
s Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou ško-
lou a Jazykovou školou v Kutné Hoře. 

účastnit se činnosti růz-
ných zájmových krouž-
ků, které rozvíjejí jejich 
schopnosti, znalosti a 
dovednosti v technic-
kých oborech. Jeden ta-
kový přijel spolu s ředi-
telem Ing. Tremlem na 
čáslavskou školu před-
stavit student třetího 
ročníku oboru automa-
tizace Vojtěch Tuček. 
Jako ukázku s sebou 
přivezl model automo-
bilu na vodíkový po- školce. Nyní jsou ale už ti o rok starší zkušenými ško-
hon, jehož konstrukce je dílem právě členů uvede- láky, kteří mohou svým jen o něco málo mladším 

Ředitelé výše zmiňovaných škol - tedy ZŠ Čáslav ného kroužku. bývalým spolužákům ukázat, co všechno je možné 
Náměstí a VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora podepsali v prv- Z čáslavské základní školy se setkání zúčastnilo se naučit jen za pár prvních měsíců ve škole. Tak na-
ní polovině února tohoto roku memorandum o vzá- pět žáků osmé třídy, kteří mají zájem o techniku a příklad předškoláci ze třídy Hvězdiček, spadající pod 
jemné spolupráci pro příští období. Stejně jako Mgr. uvažují o příštím studiu právě na průmyslové škole. středisko mateřské školy v Masarykově ulici společ-
Tomáš Hasík, uvědomuje si nutnost a výhodnost ta- Ačkoliv je na konečné rozhodování ještě čas, po- ně se školáky z 1. A nahlédli do Slabikáře, podepsali 
kového kroku také ředitel druhé ze zúčastněných dobné akce či nabídky volných míst v zájmových se a vyzkoušeli si i psaní čísel na interaktivní tabuli. 
škol, Ing. Josef Treml.  kroužcích mohou žákům tento důležitý životní krok Malí návštěvníci si odtud na památku odnesli do-

výrazně usnadnit. konce tučňáky, vlastnoručně vyrobené jejich hosti-
Jak konstatoval ředitel teli. 

uvedené základní školy, Stejně jako do 1. A, přišla milá návštěva také do 
Mgr. Tomáš Hasík, neměla paralelní 1. B třídy. Sem zamířily děti ze střediska 
by být kutnohorská prů- čáslavské mateřinky v Husově ulici. Také tady vládla 
myslovka jedinou střední příjemná atmosféra plná poznávání a nových zážit-
školou, která se takto zdej- ků. Děti počítaly, četly a psaly písmena, recitovaly, 
ším žákům představí. Jeho zpívaly... „
snahou je spolupracovat    
s co nejširším spektrem 
škol a žákům tak nabíd-
nout možnost udělat si jas-
nější představu o jednotli-
vých oborech, kterým by 
se chtěli a mohli v budouc-
nu věnovat. Nemá přitom 
jít o mnohdy nudné před-
nášky pro celé třídy, ale o 

„Obecným cílem memoranda je spolupráce a já konkrétní ukázky, směrované k jednotlivým žákům, 
jsem velmi rád, že jsme se s panem ředitelem do- kteří o daný obor projeví zájem.  
mluvili. Jde o dobrovolné memorandum, které má Přestup ze základní školy na střední je pro mla-
propojit děti z obou škol - hlavně tedy žáky druhého dé lidi velkým krokem, který ovlivní jejich životy 
stupně ZŠ Čáslav Náměstí a prvních dvou ročníků minimálně na následující čtyři roky, případně i ce-
naší střední školy. Důležitým cílem je v tomto přípa- lou kariéru. Stejně tak je ale - pro děti mnohem 
dě popularizace technického vzdělávání, které má menší - důležitý vstup do první třídy. I tento krok se 
nyní i do budoucna velký význam a absolventi toho- jim na základní škole na Žižkově náměstí snaží us-
to typu středních škol mají jistotu zaměstnání ať už nadnit, a to opět spolupra-
po maturitě nebo po vysoké škole, pokud se roz- cí dvou stupňů školství - 
hodnou k dalšímu studiu, což je v současné době té- tentokrát samozřejmě ško-
měř sto procent maturantů,“ přiblížil podstatu ly mateřské a základní. Ne-
myšlenky tohoto druhu spolupráce a prezentace dávno například děti            
středního školství Ing. Josef Treml.  z místní mateřinky navští-

Střední průmyslová škola v Kutné Hoře posky- vily zdejší prvňáčky, aby se 
tuje svým studentům kromě výuky také možnost na vlastní oči přesvědčily, 

jak to v té „velké škole“ 
chodí. Do první třídy pak již 
půjdou bez obav ze zcela 
neznámého prostředí a be-
ze strachu z toho, co je zde 
čeká.

Jak vypadá návštěva 
předškoláčků v první třídě? 
Je to často setkání kamará-
dů, kteří ještě v minulém 
školním roce společně sva-
čili u jednoho stolečku ve 

Bylo při tom moc legrace a děti byly bez 
zábran. Dokonce si šly i další hodinu do tělocvičny 
zacvičit. A pak už se jim do školky vůbec nechtělo. 
Strach ze školy a nových paní učitelek úplně opadl. 
Rozloučili jsme se : ´Těšíme se na vás ´, “ vzpomíná 
třídní učitelka 1. B paní Mgr. Marie Hospodková.

My dospělí máme občas pocit, jak by bylo krás-
né vrátit se znovu do dětství, do věku, kdy jsme ješ-
tě neměli žádné starosti. Ale je to skutečně pravda? 
Ano, netrápila nás nutnost zajistit dostatek peněz, 
odpovídající bydlení, uvařit večeři, vyprat, natřít ok-
na - ale skutečně jsme byli bez starostí? Třeba právě 
první školní den: nebyl pro nás strašákem, kterého 
jsme se obávali dlouhé týdny předem? Co v té škole 
čeká? Jak poznám, že už mám jít domů? Najdu svoje 
místo? Jak těžké je dostat jedničku? A nakonec: ne-
ní možné se té škole nějak vyhnout? Takové starosti 
nyní budoucí prvňáčky trápit nemusí, a to je oprav-
du dobře.                           Text: zn, foto: archiv ZŠ, zn 

KDYŽ ŠKOLY SPOLUPRACUJÍ...
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Pojem „sociálka” je obestřen nejrůznějšími mýty, 
které formují celkový, nutno podotknout nepravdi-
vý obraz, sociálních pracovníků, kteří ve společnosti Zůstaňme ještě chvíli u OSPOD. Jak postupujete 
mohou působit jako strašáci, jejichž hlavní pracovní po přijetí ohlášení, že něco není v rodině v pořádku? 
náplní je bezdůvodné odloučení dětí od rodičů. Kdo a s čím konkrétně Vás může kontaktovat? Vyrážíte do rodiny na kontrolu okamžitě?  
Když pomineme fakt, že se sociální pracovníci mimo 
jiné nevyhnou ani případům, kdy je řešeno týrání 
jak dětí, tak dospělých, i tyto předsudky dělají z po-
volání sociálního pracovníka psychicky náročnou 
práci. Jinak tomu není ani v případě čáslavského 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který je - jak 
nám upřesnil vedoucí odboru Bc. Miloslav Nyko-
dým - rozdělen na dvě části. Jedná se o oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a terénní soci-
ální práce.

Přestože se odbor v minulosti potýkal s perso-
nálními problémy korespondujícími s tvrzením, že 
tato práce není pro každého, v současnosti má Bc. 
Miloslav Nykodým stabilní tým pracovníků. Kvalitně Spoustě lidem se při zaslechnutí slova 
odváděná práce odboru neunikla ani krajskému „sociálka” vybaví scéna, kdy sociální pracovník        
úřadu, který práci odboru hodnotil velmi kladně. v doprovodu policie vtrhne do bytu a z náruče 

S vedoucí OSPOD Kateřinou Wohákovou DiS. a zoufalých rodičů se snaží vyprostit vyděšené plačící 
terénní sociální pracovnicí Bc. Martinou Smetano- dítě. Jak lze s takovými předsudky vykonávat práci 
vou jsme si povídali o činnostech jednotlivých částí sociálního pracovníka?
odboru, o náročnosti jejich povolání a dalších téma-
tech přibližujících práci sociálních pracovníků. 

Jak byste obecně představili činnost odvětví, 
která spadají pod odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, tedy terénní sociální práci a oddělení sociál-
ně právní ochrany dětí (OSPOD)?

Pokud se budeme bavit o nejkrajnějších přípa-
dech, kdy dochází k odebrání dítěte od rodiny, je 
pracováno s rodinami na tom, aby se k nim dítě moh-

Čáslavska. Zbylých deset procent tvoří spolupráce   městská policie nebo soud při zásahu nebo výsle-
s odděleními sociálně právní ochrany dětí z jiných chu nezletilého dítěte.
měst, pod která spadají nezletilí, kteří na našem 
území žijí, ale nemají zde trvalé bydliště.

Martina Smetanová: V případě terénní sociální Kateřina Woháková: Záleží na tom, kdo a jakou 
práce nás může kontaktovat sám klient, který ne- formou nás upozorní. Jiné je to v případě anonymů, 
zvládá určité úkony spojené s běžnými životními ohlášení ze škol nebo od lékaře. Důležitý je také 
situacemi. Oslovuje nás ale i rodina potenciálních charakter problému.
klientů. Nejčastěji to jsou situace, kdy se člověk kvů- Klíčový pracovník, který má na starosti danou 
li špatnému zdravotnímu stavu nezvládne postarat oblast, do které dítě spadá, musí správně 
sám o sebe a potřebuje pomoc se zajištěním péče vyhodnotit situaci a posoudit v první řadě, zda je 
například v domech s pečovatelskou službou, domo- OSPOD kompetentní k řešení problému, pokud 
vech pro seniory, alzheimercentrech a dalších po- ano, vyhodnotí, zda je dítě ohroženo. Poté 
dobných zařízeních. podnikne první kroky a připravuje další postup 

V rámci depistážní činnosti také od roku 2015 řešení.  Nemusí to být ihned návštěva dané rodiny. 
navštěvujeme seniory s trvalým pobytem na Někdy to může být zavolání do školy, předvolání si 
Čáslavsku, kteří o to pochopitelně mají zájem. Jed- rodičů, pohovor s dítětem a podobně.
ná se o cílené a řádně nahlášené návštěvy všech lidí 
nad 65 let, spadajících pod čáslavských obvod. Při 
návštěvách se snažíme zjistit, jak se člověku daří, 
zda nepotřebuje s něčím pomoci nebo jeho poten-
ciální problém řešit včas. 

Kateřina Woháková: Nás může kontaktovat sa-
mo dítě, nejčastěji to jsou však sami rodiče nebo Kateřina Woháková: Skutečně se jedná o velmi 
osoby, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte. zkreslenou představu. Podstatnou informací je 
Chodí nám také anonymní podání. Často nás kon- skutečnost, že dítě z rodiny neodebírá OSPOD, ale 
taktují také sousedi, školy nebo lékaři, kteří mají soud, který o odebrání rozhodl, v praxi poté soudní 
podezření, že v rodině něco nefunguje. Podle záko- vykonavatel, pouze za přítomnosti sociálního 
na o sociálně právní ochraně dětí nás ale může kon- pracovníka. 

Martina Smetanová: Terénní sociální práce je taktovat kdokoliv. Předsudky na naší práci dopad mají. Jednou 
zaměřena na pomoc dospělým osobám, které po- Nejčastěji řešíme například situace, kdy nám jsem přišla na sociální šetření do rodiny, které jsou 
třebují pomoc v nejrůznějších životních situacích. zavolá pediatr s informací, že bez jakékoliv reakce většinou neohlášené, protože musíme vidět aktuál-
Soustředíme se především na seniory nebo osoby opakovaně vyzývá rodiče, aby se se svým dítětem ní neupravený stav domácnosti. Maminka otevřela 
se zdravotním postižením. Spolupracujeme tedy  d o s tavili na povinné očkování. Volají nám školy, že dveře, a když jsem se představila, málem omdlela. 
s poskytovateli sociálních služeb, nemocnicemi a jejich žák má neomluvené hodiny nebo naopak má Podlomila se jí kolena a před pádem na zem ji za-
dalšími institucemi jako jsou například soudy. až příliš nedůvěryhodně omluvených hodin. Lidé chránila klika od dveří. A to jen kvůli tomu, že měla 

Kateřina Woháková: OSPOD má za úkol chránit nás kontaktují s tím, že od sousedů často slyší křik a na podlaze roztříděné prádlo, protože se chystala 
práva dítěte, jeho oprávněné zájmy, působit na ob- hádky nebo že k nim chodí děti prosit o jídlo. Znač- prát. Vysvětlila jsem jí, že je to v pořádku, aby nemě-
novení narušených funkcí rodiny, zabezpečit ná- nou část agendy naplňuje účast pracovníků OSPOD la strach, že nemá naklizeno, že i já to tak doma dě-
hradní prostředí pro dítě, které nemůže být ve u soudních jednání týkajících se dětí, kterým je měs- lám.
vlastní rodině. to Čáslav takzvaným kolizním opatrovníkem.

Z devadesáti procent pracujeme s dětmi, které V rámci ze zákona povinné nepřetržité pohoto-
mají trvalé bydliště na území správního obvodu vostní služby nás může kontaktovat státní nebo 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ BEZ OBALU
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lo vrátit z ústavní péče?

Kolik případů ročně řešíte?

Děti, které vycházejí z dětských domovů často 
inklinují k trestné činnosti. Proč je tomu tak? A teď 
myslím především děti, které jsou do ústavu umís-
těny třeba už od narození a jsou vychovávány v dět-
ském domově a neměly možnost špatné chování 
načerpat od rodičů.

Je nějaký případ, na který nikdy nezapomene-
te? 

Kateřina Woháková: Dostat dítě z ústavní péče 
k příbuzným, kteří o svěření dítěte do péče mají zá-
jem nebo zpět do rodiny, která dokázala odbourat 
problém, kvůli němuž od nich dítě muselo odejít, to 
je při naší práci to nejpodstatnější. Umístěním dítě-
te do ústavní péče práce s rodinou nekončí, ale nao-
pak začíná.

My jsme v kontaktu s danou rodinou a lidmi, 
kteří usilují o svěření dítěte do péče, a postupně 
vypracováváme na základě vyhodnocení situace 
dítěte tzv. Individuální plány ochrany dítěte, kde 
jsou stanovovány jednotlivé cíle a postupné kroky, 
na kterých by rodina a okolí mělo pracovat a odbou-
rat tím daný problém. Po malých krůčcích tak míří-
me do stavu, kdy by se dítě eventuálně mohlo vrá-
tit. Většina rodin si ale představuje, že vše za ně udě-
láme my, soudy, policie, lékař, škola a často o navrá-
cení dítěte zpět bohužel ani neusilují.

V současnosti máme v ústavní péči čtrnáct dětí, 
přičemž jedno z nich by do konce roku mohlo odejít 
k prarodičům a druhé by se mohlo vrátit zpět do 
původní rodiny. V kontaktu jsme i se samotnými 

prádlo, vařit, uklízet nebo neumí hospodařit  vo ,  že  d ív ku  z  n ap r os to malicherného důvodu zbili dětmi, které v ústavech pravidelně dle zákona 
s penězi. Tuto službu v Čáslavi zajišťují pracovnice její matka a otčím. Dále bylo zjištěno, že dívka je navštěvujeme a zjišťujeme, jak se jim daří, 
Centra Domek, v okolních obcích by služba mohla dlouhodobě především psychicky týrána a je ve vel-hovoříme s nimi o situaci v rodině, zájmu rodičů 
začít fungovat v jarních měsících. mi špatném duševním stavu. Dítě bylo naštěstí bě-jejich aktivitách v ústavním zařízení, zájmech, 

hem měsíce umístěno do náhradní péče, kde je do-přátelích, škole apod.
Kateřina Woháková: Minulý rok jsme řešili oko- sud a je spokojené. Rodiče byli za tento čin pravo-V této souvislosti bych ráda také zmínila, že        

lo 340 případů různých druhů závažnosti. Samozřej- mocně odsouzeni.s panem ředitelem Oblastní charity Kutná Hora se 
mě někdy je vyřešení případu otázka měsíce. Stává nám podařilo za finančního přispění Města Čáslav 
se také, že dospělí třeba ze msty pošlou neoprávně-vyjednat sociálně aktivizační službu mimo obec 
ný anonym, který se pochopitelně prošetřuje, ale Čáslav, což je podle mého názoru opravdu přínosné 
ukáže se, že dítě je po fyzické a psychické stránce     jak pro prevenci toho, aby k odebrání dítěte 
v pořádku a spis se může relativně brzy uzavřít. A nedošlo, tak pro zlepšení podmínek domácností při 
poté jsou tu také případy, kdy zavolá porodnice, že snaze o navrácení dítěte z ústavní péče. V praxi 
se u nich narodilo dítě, s jehož rodiči je něco v nepo- Kateřina Woháková: Tady hraje roli opět mnoho zmiňovaná služba vypadá tak, že pracovnice 
řádku a případ je řešen případně i do osmnácti let faktorů. Dětský domov dokáže dítěti naspořit část-sociálně aktivizační služby přijde do rodiny a tam 
věku dítěte.  ku z přídavků na děti nebo ze sirotčích důchodů, ale její členy učí praktickým činnostem, které jsou pro 

Martina Smetanová: Vzhledem k naší činnosti nestačí to na samostatné bydlení. Mladí lidé po od-kvalitní život dětí důležité. Jsou to lidé, které jejich 
je problém přesněji vyčíslit, kolik případů ročně řeší- chodu z dětských domovů, mají tendenci vracet se rodiče nenaučili hygienickým návykům, neumí prát 
me. Například u zmiňované depistážní činnosti má- ke svým rodinám a poté sklouzávat k zahálčivému 
me s kolegyní celkem 250 návštěv ročně. Při de- způsobu života, kterým daná rodina žije.
pistážích to není pouze o tom přijet, promluvit si a Existují takzvané Domy na půli cesty, do kterých 
odjet, ale ve spoustě případů vzniká delší spoluprá- mohou děti po ukončení ústavní výchovy odejít, 
ce. které mladé lidi s podobným osudem učí hospoda-

K této činnosti vykonáváme veřejné opatrov- řit, radí jim, jak se začlenit do společnosti, poskyt-
nictví osobám, které jsou soudem omezené ve své- nou jim střechu nad hlavou, ale často takoví lidé 
právnosti a byl jim ustanoven opatrovník Město mají dost dodržování pravidel z ústavní péče a chtějí 
Čáslav. Naší povinností je spravovat jejich jmění,   ží t  sami. Zajímavé je, že často slýcháváme větu: „Já 
v případě dluhů vyjednávat splátkový kalendář, ře- půjdu do Prahy.” Pro člověka, který příliš neumí ře-
šit exekuce, hradit náklady za bydlení, doprovázet   šit problémy dospělého člověka, v reálu neměl šan-
k lékařům nebo i na nákupy. V současné době vyko- ci potkat se s běžnými starostmi, jsou ve spojitosti   
náváme veřejné opatrovnictví šestnácti osobám. s jeho ideály nástrahy velkoměsta o to nebezpeč-

Dále vyřizujeme sociální pohřby osobám, které nější.  Jeden z největších aspektů jsou také geny, 
zemřou v Čáslavi a rodina nemůže (např. z finanč- které vyplouvají na povrch.   
ních důvodů) nebo nechce vypravit řádný pohřeb.  Potíže v neposlední řadě vznikají také kvůli ne-
A osobám, které nejsou schopny vzhledem ke své- dostatku rodičovské lásky, kterou jim může nabíd-
mu zdravotnímu stavu osobně přebírat důchod, nout pouze skutečný domov. Dítě je v ústavu v bez-
ustanovujeme zvláštního příjemce důchodu.  pečí, má čisté oblečení, žije v teple, ale to, co člově-

ku dá skutečný domov a bezpodmínečná láska rodi-
čů, nic nenahradí. 

Martina Smetanová: Nezapomenu na případ, 
kdy syn fyzicky týral svoji matku, která si ovšem pro- Nejen kontakty na všechny pracovníky odboru, 
blém dlouhodobě  odmítala přiznat. Vše vygrado- ale také další užitečné informace včetně důležitých 
valo tím, že muž svoji matku zbil tak, že musela být formulářů jsou ke stažení na stránkách městského 
ošetřena v nemocnici. Muž byl odsouzen. úřadu www.meucaslav.cz (Záložka radnice - měst-

Kateřina Woháková: Takových případů je sku- ský úřad - odbory - odbor sociálních věcí a zdravot-
tečně mnoho. Dostali jsme třeba informaci, že do nictví).                                                                       
školy přišla zbitá holčička. Prošetřením vyšlo naje-               JN



Dne 19. 1. 2019 se konal, už po druhé v tomto v níž jako paša se uhnízdila na trůnu 3D tiskárna - ským studiem na liberecké vysoké škole. Nechal se 
školním roce, Den otevřených dveří na naší Střední nejnovější to div našeho digitálního věku. po škole provést, aby zavzpomínal na staré časy a 
odborné škole a Středním odborném učilišti Dále mohli zájemci nakouknout do školní odcházel se slovy, že si dodělává pedagogické mi-
dopravním v Čáslavi. jídelny a zjistit, že obědy se skládají ze dvou chodů a nimum, takže jednou třeba přijde doba, kdy bude 

V 8.00 hod. se otevřely brány školy pro veřej- že snídaně a večeře si mohou dopřát ti žáci, kteří mít zájem vrátit se zpět na svou „alma mater“.
nost a bylo lehce po osmé, když dorazila první jsou ubytovaní na našem internátu. Až z Krkonoš Inu, dobří holubi se vracejí.
rodinka i s hlavním aktérem - klučinou, který by měl dojíždějí někteří do Čáslavi.
zájem naši školu v příštím školním roce navštěvovat. Dotazů ze strany budoucích žáků a jejich rodičů 
A nebyl to vůbec ojedinělý případ. Kromě tatínků byla spousta. Tak například v kolik hodin začíná či 
nebo maminek skromně doprovázejících synka či končí výuka? V jakém poměru se má výuka odbor-
dceru se ve většině případů jednalo přímo o celé ného vyučování k praktickému? Bude možné si 
rodiny, mnohdy i s dědečkem a babičkou, které se udělat v rámci školy řidičský průkaz? Jaké mají nebo 
chtěly dozvědět, do čeho jejich ratolesti půjdou. mohou mít naši absolventi uplatnění v praktickém 

Co všechno mohli návštěvníci svými smysly životě? A doprovázející učitelé odpovídali a odpoví-
uchopit? Na co se nejvíce ptali?  Co se dozvěděli? dali. Někdy s odlehčeným humorem – výuka 

Tak popořádku! probíhá v zimních měsících takřka od slunka           
V doprovodu pedagogů mohli předně nasát do slunka, ale třeba v červenci mohou být doma 

domáckou až rodinnou atmosféru školy.  Je to dáno celý den. Vážněji hovořili o řidičských průkazech, 
tím, že co do velikosti je naše škola spíše středního neboť ano, u nás si mohou naši žáci udělat „papíry“ 
rozsahu, takže nebudí dojem továrny na výuční listy B, C v rámci výuky. Tudíž zadarmo!
a maturitní vysvědčení a hlavně dává okamžitě A co se týká uplatnění našich žáků, ať už vyučen-
tušit, že je místem, kde se klade důraz na individuál- ců či maturantů? Na to nejlépe odpoví příhoda, 
ní přístup k jednotlivým žákům jako originálním by- která se odehrála okolo desáté hodiny onoho 
tostem. návštěvního dne. Do vestibulu školy vstoupil mladý 

K vidění toho bylo také mnoho. Moderně muž. Po úvodním rozhovoru se zjistilo, že dotyčný 
vybavené učebny určené k výuce jazyků  se  zd e  p ře d  15  l et y v y uč il  ka ro sá ře m ,  načež si udělal 
či odborných předmětů nebo počítačová učebna,   maturitu na průmyslové škole a vše završil inženýr-

MK

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S BONBÓNKEM NA KONCI

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO
Mikroregion Čáslavsko je název dobrovolného 
svazku dnes již sedmadvaceti obcí v okolí našeho 
města, které se před několika lety rozhodly vstoupit 
do této skupiny, jejímž cílem je pomáhat při řešení 
často složitých situací, s nimiž se starostové potýka-
jí. Prozatím poslední valná hromada Mikroregionu 
se uskutečnila v úterý 5. února na Nové scéně 
Dusíkova divadla. Sešli se zde zástupci celkem 
pětadvaceti obcí - účast byla tedy opravdu hojná. 

ani řešení složité situace v zásobování pitnou vodou Mikroregionu, zájezdy pro obyvatele zapojených 
v některých obcích regionu. V tak teplých a suchých obcí, adventní koncerty a další. 
letech, jakým byl například minulý rok, dochází na Bez zájmu ze strany jednotlivých obcí ani vedení 
některých místech regionu k situaci, kdy je nezbyt- sdružení nezůstává samozřejmě ani otázka sociál-
né vodu dovážet v cisternách. Řešením je přívod ních služeb a zdravotnictví, řešená mimo jiné v 
vody do obcí a jednotlivých nemovitostí veřejným komunitním plánu obcí ORP Čáslav. Problematika 
vodovodem. Právě k jeho zavedení do obcí, kde školství se odráží například v pořádání veletrhu 
prozatím tuto službu občané nemohou využívat, studijních oborů a velký důraz je kladen také na 
směřují současné kroky vedení Mikroregionu. Proti poradenství a pomoc obcím v případě snahy o 

V první části setkání představitelů zapojených zapojení své obce do projektu znovu vystoupil získání dotačních finančních příspěvků z evrop-
obcí bylo projednáno hospodaření dobrovolného starosta Vrdů, který zdůraznil, že je tato obec  s ký c h  i j in ý ch  f o ndů.   
svazku. Jeho předseda předložil přítomným zprávu v dodávkách vody soběstačná.    Zástupci některých obcí apelovali také na bližší 
o příjmech a výdajích za uplynulé období, s čímž byl Mezi další aktivity sdružení patří kromě technic- spolupráci obcí, které se potýkají se stejnými 
následně v hlasování vyjádřen souhlas. Projednány ky zaměřených projektů také organizace kulturních problémy nebo leží v těsné blízkosti. 
byly také příspěvky jednotlivých obcí na následující akcí. V minulém roce se jednalo například o spolu- V další části průběhu valné hromady došlo k 
období i plány Mikroregionu, mezi nimiž nechybí práci při realizaci rekonstrukce Bitvy u Čáslavi, ples volbě nového vedení Mikroregionu Čáslavsko. 

Účastníci setkáním tajným hlaso-
váním vybírali jak předsedu, tak i 
místopředsedu a členy rady 
Mikroregionu na nadcházející 
období. Post předsedy podle 
očekávání obhájil starosta obce 
Starkoč pan Jan Jiskra. Místo-
předsedou byl potom zvolen 
bývalý tajemník Městského 
úřadu Čáslav a současný starosta 
obce Horky inženýr Antonín 
Hejzlar. Členy rady Mikroregionu 
se stali starosta našeho města, 
JUDr. Vlastislav Málek, starostka 
Krchleb Bc. Bohumila Jeřichová a 
starostka Třebonína, paní Marie 
Francová. 

Více informací o činnosti 
Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Čáslavsko a jeho 
členských obcích je možné získat 
na internetových stránkách 
www.caslavsko.cz.                     zn
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Město Čáslav podpořilo obecně prospěšný projekt 
„Nesoudíme. Pomáháme“. Projekt nabízí pomoc 
ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným 
těhotenstvím do složité životní situace a jsou na-
příklad okolnostmi nebo rodinou nuceny k potratu.  
Záštitu nad projektem, jehož zřizovatelem je Hnutí 
pro život ČR, převzal osobně starosta JUDr. Vlasti-
slav Málek a do projektu se aktivně zapojila čáslav-
ská městská nemocnice.

obtížné situace, včetně kontaktů na odborníky  v áž ím  e,  p ro t ože pomoci můžeme jen těm ženám, 
z různých oblastí, na které se mohou obrátit. Jsou to které se o naší lince dozvědí a najdou odvahu zavo-
zejména gynekologové, genetici, sociální pracovní- lat a svěřit se. Doporučení od lékaře je v tomto pří-
ci, psychologové, rodinní a výchovní poradci, práv- padě zásadní. Ženám, které pomoc a radu naopak 
níci, krizoví pracovníci azylových domů či duchovní. hledají, pak stačí, když v čekárně uvidí náš plakát a 

O existenci Linky pomoci budou ženy na spojení na linku,“ říká Jaroslava Trajerová, vedoucí 
gynekologicko-porodnickém oddělení Městské ne- projektu „Nesoudíme. Pomáháme“.
mocnice Čáslav informovány lékaři a zdravotními Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; více 
sestrami, informace se k nim dostanou i prostřed- než 80 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby 

Vlastislav Málek na projektu oceňuje přede- nictvím televizních spotů a letáků. „Nečekané těho- podstoupily potrat. „Těmto ženám se snažíme pos-
vším to, že pomáhá řešit problém, kterým se státní tenství staví téměř každou ženu do složité životní si- kytnout veškeré informace o možných rizicích spo-
instituce a ani charitativní organizace obecně neza- tuace a vítám, že existují profesionálové, kteří umějí jených s umělým ukončením těhotenství a o mož-
bývají. MUDr. Michaela Mandáková, čáslavská rad- těmto ženám pomoci, a to jak v oblasti medicínské, nostech, jak řešit jejich sociální nebo osobní situaci. 
ní pro zdravotnictví a sociální služby projekt vítá, tak v oblasti sociální a právní,“ říká ředitel nemocni- Druhou skupinou žen, které se na nás obracejí, jsou 
protože pomáhá zachraňovat vztahy a životy kon- ce MUDr. Martin Novák. ženy, které trpí postabortivním syndromem, tedy 
krétních lidí. "Organizátory projektu jsem měla  Projekt “Nesoudíme. Pomáháme“ přivítal i pri- psychickými problémy po potratu. Ty nastávají jak 
možnost poznat v soukromém i pracovním životě. mář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. okamžitě po potratu, tak i po letech od podstoupení 
Vždy se ptají, co mohou pro ženu v nouzi udělat, Peter Rafaj: „Ze své praxe moc dobře vím, že pokud tohoto zákroku,“ říká Zdeňka Rybová, místopřed-
umějí naslouchat a umějí odborně pomoci. Jsem je žena nucena podstoupit interrupci, může to ne- sedkyně Hnutí pro život ČR a vedoucí Linky pomoci, 
ráda, že město projekt podpořilo a že naše městská gativně ovlivnit její psychiku na celý zbytek života. která pod projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ patří.
nemocnice s nimi bude spolupracovat,“ říká Mnohdy musíme jako lékaři řešit i problém s nás- Kontakt na zástupce města: 
Michaela Mandáková. lednou sterilitou. Proto jsem rád, že existuje organi- +420 327 300 200

V rámci projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ zace, která pomáhá ženám v oblasti sociální, mate- Kontakt na zástupce nemocnice: 
funguje Linka pomoci, na které ženy získají bezplat- riální i zdravotní,“ říká Peter Rafaj. + 420 327 305 111
né a odborné informace o možnostech řešení jejich „Spolupráce s čáslavskou nemocnicí si velmi TZ

ČÁSLAV PODPOŘILA PROJEKT „NESOUDÍME. POMÁHÁME“

V prvním jarním měsíci je věnována zvýšená 
pozornost literatuře, čtení a  knize. Poprvé se Měsíc 
knihy připomíná v roce 1955. S nástupem elektro-
nických médií přišla tištěná kniha o své výsadní 
postavení, což se projevilo mimo jiné i přejmenová-
ní Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu, později 
na Měsíc internetu.

všem zapomětlivým čtenářům vrátit dlouho 
půjčené knihy, časopisy, popř. CD a promineme jim 
poplatky za upomínky či zpozdné.  

Tradiční burza knih jistě osloví nejednoho 
zájemce o starší knihy různých literárních žánrů.

Žáci základních škol se mohou těšit na pořad 
„Kdo se směje naposled…“, který je provede 

Letos je již podesáté březen nazýván Měsícem českými pořekadly a příslovími.
čtenářů. Tuto celostátní akci na podporu čtenářství A pro ty, kteří ještě nemají jasno ve vyhledávání 
vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informač- potřebné literatury v on-line katalogu, jsou připra-
ních pracovníků ČR. veny „Informatiky“. Zájemci o individuální instruk-

Také čáslavská knihovna se připojila k více než táž mohou využít v tomto měsíci všechna úterní která představí své nové knihy v pondělí 18. března 
400 veřejných knihoven celé České republiky, aby dopoledne, nejlépe však po předchozí domluvě. od 17 hodin v přednáškové místnosti knihovny.
svými aktivitami získala co nejvíce zájemců všech Na děti čekají soutěže a kvízy, některá odpoled- Samozřejmě nezapomínáme i na nejstarší 
věkových kategorií o trvalý vztah ke knize a četbě. ne budou vyhrazena i poslechu audioknih. generaci, pro kterou jsme připravili literární pásmo 

A co můžeme nabídnout?  Pro nejmenší z mateřských školek je připraveno „S humorem jde všechno líp“ na  středu 20. března 
Všem novým čtenářům poskytneme po celý pohádkové vyprávění o kouzlu jara. v klubu důchodců. 

měsíc registraci na půl roku zdarma. Všichni jsou srdečně zváni na besedu s čáslav- Těšíme se na váš zájem.
Čtenářská amnestie znamená, že umožníme skou spisovatelkou paní Jaroslavou Hofmanovou,  M. Hrubá

BŘEZEN JE JIŽ MNOHO LET SPOJOVÁN S KNIHAMI 
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YoYo Band, Burma Jones, Vypsaná Fixa, Mňága a bráchou? Máte mezi sebou při tvorbě písní větší 
Žďorp, Imodium, Argema nebo čáslavské jistoty problém než s ostatními členy kapely, nebo je to Jaké kapely formovaly a formují styl UDG?
Nanosféra a Civilní Obrana. To je výčet nejzvučněj- naopak, nebo v tom nevidíš rozdíl?
ších jmen, které se během letošní klubové sezóny 
představily v Grandu ještě před obdobím, které pat-
řilo především plesům. Další skvělí interpreti k nám 
ale zavítají i v březnu. Místní hudební fanoušci vola-
jící po předních českých kapelách by tak opět měli 
pošetřit hlasivky pro samotné koncerty. 

15. března se ve společenském sále hotelu Podle mého názoru hudba UDG vždy balanco- Na albech Vám hostují různí muzikanti jako na-
Grand představí kapela UDG a Jakub Děkan. O roz- vala na hranici hlavního středního proudu a skupin, příklad Richard Krajčo, Iva Frühlingová nebo bratři 
hovor jsme požádali zpěváka kapely UDG Petra Vrzá- které nejsou davovou záležitostí. Na jednu stranu Homolovi z Wohnoutů.  S Jakubem Děkanem jste 
ka. dokážeš ve zpěvu zatlačit na pilu, jako skupina se nahráli úspěšnou skladbu Atomy. Předpokládám, 

Petře, s kapelou UDG hrajete poblíž Čáslavi po- nebojíte vytaženějších řízných a rychlých kytar, že tuto píseň budete na turné hrát s Jakubem Děka-
měrně často, ale přímo ve městě jste hráli snad pou- zkrátka klasická energická parta nehledící okolo nem společně…
ze v roce 2007 a v roce 2013. S největší pravděpo- sebe, pro kterou je důležité především živé hraní. 
dobností ti z těchto koncertů v hlavě nic neutkvělo, Na straně druhé tady máme líbivý hlasový projev, 
protože jich každý rok hrajete hodně, ale vybaví se ti téměř podbízivé jednoduché melodie, které sklízí 
něco, když se řekne Čáslav? úspěch v komerčních rádiích a televizích. Ve kterém 

světle se cítíš lépe?

Turné probíhá na oslavu 20 let vaší existence. 
Můžeme se během něho těšit na něco speciálního? Klip jste natáčeli 10. února. Prozradíš nám, ke 

které písni a kdy se na něho budou fanoušci moci 
podívat?

Jak vnímáš fakt, že vaše hudba a texty jsou pro 
některé fanoušky tak důležité, že jim pomáhají vy-
rovnat se s těžkými životními chvílemi.

Co pro tebe vůbec po tolika letech znamenají 
živé koncerty?

Do povědomí širší skupiny posluchačů jste se 
dostali v roce 2004, kdy jste vyhráli soutěž vyhledá-
vající talentované kapely Coca-Cola PopStar. V tom-
to roce jste také vydali první album Ztraceni v inspi-
racích, které vás s hity jako Motýl nebo Hvězdář ka-
tapultovalo směrem ke špičce domácí scény. Jak na 
tuto dobu vzpomínáš?

Co sis v tento zlomový rok představoval, že         
s kapelou bude za 15 let?

Ponorková nemoc je nejen mezi kapelami zná-
mý termín, ale jaké to je hrát 20 let v kapele se svým 

pomohly vyhrabat se z problémů. Zahřeje to. 

To by ses musel zeptat každého zvlášť. Pro něko-
Ponorka samozřejmě za tu dobu přišla několi- ho to můžou být Beatles, pro někoho třeba Linkin 

krát. Je to poměrně dlouhá doba, je nutný s tím počí- Park nebo tvrdší kytarový party. Obecně máme rádi 
tat. Zřejmě nezáleží, jestli je to brácha nebo někdo léty potvrzenou klasiku. Pro Volta (pozn. red. kyta-
jiný z kapely. Je to podle situace. Občas spolu ne- rista kapely Tomáš Vohradský) jsou to třeba milova-
souhlasíme s bráchou, jindy s někým jiným. Celkově ní Pixies. Ale pro mě a pro bráchu to rozhodně byla a 
bych ale řekl, že se podporujeme. bude vždy kapela Queen.

Když s námi Kuba s kapelou jedou tour nebo 
když se potkáme někde na fesťáku, rádi si Atomy  
dáme společně. Bude tomu tak i na nadcházející 
koncertní šňůře. Jsme dobří kamarádi, takže vždyc-

Koncert v Čáslavi z roku 2013 si pamatuji. Bylo ky je to hezké zpestření si společně zase zazpívat. 
to na náměstí na slavnostech jídla. S mojí pamětí je Kdysi jsme náš styl pojmenovali slovem under- Před pár dny jsme natáčeli videoklip k nové pís-
to celkem dobrý výkon, protože většinou si nepa- pop (podle názvu starší desky skupiny Tichá doho- ni, kde mi režisér říkal postřeh, že každá kapela má 
matuji, co jsem měl včera k obědu. Jinak když se da) významem tedy „něco pod popem“, což trefuje nebo spolupracuje s někým z Liberce. Sám je z Li-
řekne Čáslav, vybaví se mi spíš osobnější věci. Z Čás- tvůj postřeh. Osobně si nemyslím, že by naše melo- berce, takže věděl, o čem mluví. No a je to pravda. 
lavi je rodina mého bývalého kolegy a taky odsud die byly téměř podbízivé. Kdysi jsem v nějaké recen- Kromě našeho libereckýho kytaristy Volta jsme si 
pochází kolega z branže a můj oblíbený zpěvák Josef zi četl že jsou naléhavé, a to se mi líbilo. I když do duetu vybrali i liberečáka Děkyse. Když tomu 
Urbánek z kapely Post-it. nejsme ani podbízivý pop a ani umělecký „androš”, přidám i partu z natáčení nejnovějšího klipu, může 

myslím, že jsou obecně podstatné dvě věci: autenti- se zdát, že Liberec je všude kam se podíváš (smích).
cita, aby tě lidé dokázali rozpoznat po pár taktech ať 

Dort s dvaceti svíčkami (smích). Na oslavu dva- už podle melodií či poetiky, a když už tě lidé rozpo-
cetin přivezeme kromě starších písní také úplně znají, je důležité, aby si tě také zapamatovali. Proto 
nové pecky. Nechceme oslavovat 20 let tím, že se podle mě není potřeba stavět složité konstrukce. Klip se točil k úplně nové písničce s názvem Na 
budeme pouze ohlížet zpátky. Naopak, teď kouká- Zkrátka je potřeba vyčerpat téma a ne posluchače. to ti přísahám, kterou jsme čerstvě nahráli ve studiu 
me dopředu a těším se na vše, co se bude dít. Celko- Michala Šenbauera. Natáčení písně a klipu probíha-
vě šnůru k dvaceti letům obohatíme o světelnou lo v supr atmosféře. Od natáčecího týmu přes pro-
show a další efekty. Koncert od koncertu pak bude dukci, příběh a casting, vše klaplo jak mělo. Z písnič-
jiný podle toho, co prostory dovolí. Myslím, že je to pro nás velká pocta, když fa- ky i z natáčení klipu mám skvělý pocit a těším se, až 

noušky naše tvorba baví a taky když jim nějakým to bude venku. Doufám, že se to bude lidem líbit. 
způsobem pomůže v různých životních situacích. Je Premiéra klipu zatím ještě není daná, ale počítám 

Živé koncerty jsou základní věcí pro každou ka- krásný odpovídat na maily, kde ti lidé píšou krásný tak tři týdny.  Fanoušci se vše v čas dozví.
pelu. Je to adrenalin, bez kterého kapela nejde dě- věty o tom, jak jim v těžkých chvílích naše písničky 
lat. Ten pocit, když po povedeném koncertu odchá-
zíte z pódia, je krásný a nenahraditelný.

Vzpomínám na tu dobu strašně rád. Byli jsme 
mladí cucáci, co se ničeho nebáli, do všeho se vrhali 
po hlavě. Otevřel se nám tenkrát velký hudební svět 
a měli jsme pocit, že zmůžeme všechno na světě. 
Neříkám, že teď jsme jiní, ale samozřejmě jsme za ty 
roky trochu rozumnější a nejsme takoví divočáci.

No, hlavně jsem měl po tomto vítězství konečně 
naději, že za 15 let vůbec nějaká kapela bude. Každý 
úspěch tmelí partu a nás to tenkrát opravdu nako-
plo. Podepsali jsme první profesionální smlouvu na 
3 desky a 5 let, takže budoucnost byla trochu jasněj-
ší a věděli jsme, že za tím chceme jít. 

                                  JN, foto: archiv kapely UDG

KAPELA UDG PŘIJEDE OSLAVIT 20 LET SVÉ EXISTENCE DO GRANDU
Na akci nebude chybět ani Jakub Děkan

zleva: 
Tomáš Vohradský (kytara), Bohumil Němeček (kytara) 

Petr Vrzák (zpěv), Tomáš Staněk (bicí), Pavel Vrzák (basa), 
Adam Kupera (saxofon), 
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„Čáslavská vlaječka zavlála nad karibskou sopkou La 
Soufriére ve výšce 1467 metrů nad mořem!“ I tak by 
nadneseně mohla znít zpráva o skutečnosti, že jsem 
na tento nejvyšší vrchol Malých Antil na ostrově 
Guadeloupe vynesl symbolicky malé vlaječky 
Čáslavi a České republiky.

Čáslavský měst-
ský znak zná v Čás-
lavi snad každý. Čás-
lavská vlajka ale zů-
stává v jeho stínu, 
přestože už roky visí 
na Otakarově baště 
a další je v budově 
radnice. Nedávno 
se tento stav poku-
sili čáslavští napra-
vit a nechali vyrobit 
vlajku novou, do-
konce jí požehnal 
čáslavský farář Bo-
huslav Stařík.

Guadeloupe je 
ostrov Malých Antil, 
který se nachází       
v Karibském moři. K vynesení čáslavské vlaječky na nejvyšší bod La 
Hlavním městem je Découverte vulkánu La Soufriére mě inspirovala obyčejných vesniček, deštných pralesů a mimořád-Basse-Terre, největším je přístav Pointe-á-Pitre. cesta Jana a Kateřiny Zámyslických po Faerských ně krásných pláží. Pro velké množství řek a vodo-Spadá pod Francii, je to tedy území Evropské unie. ostrovech. Projeli je během třinácti dnů na pádů nazývali původní indiánští obyvatelé ostrov Když Kryštof Kolumbus ostrov roku 1493 objevil, koloběžkách a každičký kilometr s nimi putovala „Karukera“, tedy „Ostrov krásných vod“.nazval jej podle španělského kláštera Santa Maria také zmenšená vlajka Čáslavi. Zviditelnili tak v za-  Čáslavská vlaječka přinesla štěstí na cestách de Guadeloupe. Hlavní dva ostrovy jsou spojené hraničí jak město samotné, tak jeho symbol. Přišlo nejen manželům Zámyslickým, ale také mojí rodině. mostem a jsou různorodé. Jeden je hornatý s dešt-mi to jako dobrý nápad a je možné, že jsme založili Lidé se nás ptali, co znamená a proč ji vezeme s se-ným pralesem, druhý je rovnější, s velkým množ-novou tradici. bou. Většina z nich sice neznala ani Českou repub-stvím sněhobílých pláží. 

liku, ale nyní již ví, že se nachází v srdci Evropy. A ta-Na ostrově žije přes 
ké ví, že je tam i nádherné město Čáslav s modrou čtyřista tisíc obyvatel, jsou 
vlajkou, na které je dvouocasý lev. Tak třeba se sem to většinou potomci afric-
někdy přijedou podívat.kých otroků a francouz-

A kdyby se nás další turisté rozhodli následovat ských osadníků. Před jejich 
a fotografovali čáslavskou vlaječku na dalších mís-příchodem obývali ostrov 
tech v tuzemsku i zahraničí, jistě budou místní mé-Indiáni zvaní Karibové. Vzá-
dia snímky publikovat. Bude to tak dobrá reklama jemným mísením vznikla 
pro Čáslav. K tomu je však třeba, aby bylo zmen-současná mulatská popu-
šenou vlaječku možno koupit v čáslavském Info-lace používající při vzájem-
centru. Přestože je tam prodávána řada krásných ném styku kreolštinu zva-
čáslavských propriet, vlaječka chybí. Doufejme, že nou guadeloupština. Úřed-
se pak čáslavský prapor stane známým, tak jako ním jazykem je francouz-
městský znak.ština. Africká a francouzská 

https://www.youtube.com/watch?v=NIywqfqkultura je zde patrná prak-
5PMwticky na každém kroku. Tu-

https ://www.youtube.com/watch?v=-risté tak mohou spatřit pro-
HUW3ESxomk                                 pojení moderních měst, Vladimír Havlíček   

ČÁSLAV MÍŘÍ DO SVĚTA

Skupina vznikla na podnět nového vedení města, Cíl Třídění a svoz odpadů: obyvatel Čáslavi: 
které chce podporovat možnost občanů Čáslavi 
spolupodílet se na rozvoji tohoto krásného města. Cíl Zdravá Čáslav: 
Skupina pracuje ve složení Michal Černý (potkáte Cíl Noční svícení ve městě: 
ho spíše ve vzduchu), Veronika Jandová (potkáte ji  Cíl Informovanost o místní přírodě: 
v Hotelu Grand), Lenka Jelínková (potkáte ji ve 
výstavní síni či galerii) a Zdeňka Nezmeškalová 
(potkáte ji při canisterapii v čáslavské LDNce či Cíl Čáslav bez plastů: 
Alzheimer centru ve Filipově).

Cíl Čáslav bez kamionů a nákladních aut: 
Cíl Zeleň: 

Cíl Rubrika „Životní prostředí“: 

Cíl Vodní plochy:

Cíl Vzájemná tolerance majitelů psů a ostatních 

dostatek kontejnerů čipování psů a jejich pohyb ve 
na tříděný odpad, využití aplikací pro zefektivnění městě
svozu odpadů monitoring ovzduší, kvality 

využití různých vody a půdy, regulace „zábavní pyrotechniky“
režimů intenzity a počtu svítidel na základě noční zhotovení 
doby, snížení ekologického a finančního zatížení informačních tabulí (Život na Podměstkém rybníku 
včetně snížení světelného smogu aj.)

motivací a městskou 
vyhláškou omezit používaní jednorázových plastů Vzhledem k tomu, že nám bylo umožněno 
ve městě (jídelny, bary, stravovací zařízení, restau- přibližovat témata související s životním prostředím 

Pro své aktivity si členové skupiny vytyčili race, ...) prostřednictvím pravidelné rubriky v těchto novi-
následující cíle: nách, budeme čtenáře seznamovat s tím, jak se 

revitalizace zeleně v Čáslavi, výsadba zmapovat a omezit provoz nákladních aut nám daří stanovené cíle naplňovat, ale také s tím, 
nové zeleně (lesoparky, sídliště, okolí skládky, tu- řídit rubriku jak se můžeme my všichni obyvatelé Čáslavi podílet 
ristické a příjezdové cesty do města), zaměření na „Životní prostředí“ v Čáslavských novinách, jejímž na zlepšení podmínek ve svém městě. Své připo-
klidové zóny, staré a nové turistické stezky a cesty cílem bude informování spoluobčanů (včetně při- mínky a podněty k životnímu prostředí nám můžete 

 údržba a obnova vodních pomínek a námětů občanů jak elektronickou for- předávat prostřednictvím podatelny (papírově či 
ploch s využitím dotací vládního projektu „zadržo- mou, tak i papírově na podatelně MÚ).  elektronicky) městského úřadu.
vání vody v přírodě“ Spolu uděláme Čáslav ještě krásnější!              

z

PRACOVNÍ SKUPINA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE PŘEDSTAVUJE
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Pod patronací města Čáslavi se v místní sportovní Panthers Čáslav: 
hale BIOS uskutečnil již 28. ročník nejstaršího 
regionálního turnaje ve futsalu: “O pohár města 
Čáslavi“. Celkem pět týmů složených z hráčů nad 35 
let bojovalo o celkové prvenství systémem každého Výsledky turnaje: Aviatici: 
s každým. 

Potěhy: 

Sestavy jednotlivých týmů: 
Rebel Havlíčkův Brod:

Hostovlice: 

Individuální ocenění:

Fedorovič (Hostovlice). Cenu pro nejstaršího hráče Jiří Vejtasa (brankář), Roman 
si z turnaje odnesl Drahomír Blažej z družstva Čejka, Pavel Král, Michal Kudláček, Miroslav Šulc, 
Aviatiků (57 let). Celý turnaj řídil rozhodčí Michael Václav Nykodým, Lubomír Žilka, Pavel Smejkal, 
Klobasa. Tomáš Zedník.

Rebel H.Brod – Hostovlice Vratislav Junek (brankář), Petr 
5:4, Rebel H.Brod - Panthers 4:2, Rebel H. Brod - Prachovský, Petr Karlík, Zbigniew Harok, Pavel 

Na letošní ročník se nejlépe připravili hráči Aviatici 6:1, Rebel H.Brod – Potěhy 3:1. Hostovlice – Kordík, Radek Kruml, Stanislav Balvín, Drahomír 
Rebelu Havlíčkův Brod, kteří neztratili ani jeden bod Panthers 2:3, Hostovlice – Aviatici 5:1, Hostovlice – Blažej.
a po dlouhých 19 letech (naposledy v roce 2000) Potěhy 3:2. Panthers – Aviatici 3:4, Panthers – Zdeněk Zahradník (brankář), Jakub 
získali historicky celkově šestý titul. Druhé místo Potěhy 2:0. Aviatici – Potěhy 2:1. Spáčil, Luboš Káňa, Robert Miklian, Lukáš Pazdera, 
obsadily Hostovlice a medailové umístění Tomáš Kaprálek, Ondřej Sixta, Jan Hvězda . 
zkompletoval obhájce prvenství Panthers Čáslav.     Zdeněk Buchta (brankář), 
V konečném pořadí čtvrtý pořadatelský tým Jakub Hortenský,  Pavel Růžička, 
Aviatiků, získal sice stejný počet bodů jako družstva Karel Truksa, Antonín Vrdský, 
na 2. a 3. místě, ale horší vzájemná bilance jej Ondřej Bárta, Tomáš Hronek, 
odsunula na „bramborovou“ pozici. Na letošní Tomáš Koten, Miloš Piskač.
ročník budou asi chtít brzo zapomenout hráči Libor Fedorovič 
Potěh, kteří nezískali ani jeden bod. (brankář), Evžen Karlík, Dušan 

 Nejlepší hráč turnaje: Bajo, Martin Rezler, Pavel Piška, 
Pavel Kordík (Aviatici), nejlepší střelec: Pavel Král Štěpán Němec, Luděk Syrový, 
(Panthers Čáslav, 6 branek), nejlepší brankář: Libor Josef Starý.

                                                                              TZ

V sobotu 9. února 2019 se uskutečnilo ve Velimi 1. 
kolo 32. ročníku Polabské ligy v judu. Sportovního 
klání se účastnilo celkem 168 závodníků ze 29 oddí-
lů. Čáslavský oddíl vyrazilo reprezentovat 12 svě-
řenců. 

Cenné kovy ve svých kategoriích posbírali: 
Mláďata chlapci - U11 
do 34 kg (11 závodníků) - 3. místo Lukáš Zavadil 
Mláďata dívky - U11 
do 32 kg (7 závodnic) - 3. místo Anička Horská 
Mladší žáci U13: 
do 38 kg (13 závodníků) - 3. místo Felipe Huber 
do 50 kg (3 závodníci) - 1. místo Vítězslav Huber 
do 60 kg (4 závodníci) - 2. místo Jakub Váňa 
Mladší žákyně U13: 
do 36 kg (6 závodnic) - 1. místo Žofie Sosnovco-  

vá 
do 40 kg (7 závodnic) - 3. místo Johana Pilcová 
do 52 kg (3 závodnice) - 1. místo Anna Zrucká 
do 57 kg (3 závodnice) - 3. místo Vendula Lonská

REBELOVÉ VÍTĚZÍ V 28. ROČNÍKU FUTSALOVÉHO TURNAJE O POHÁR MĚSTA ČÁSLAVI

INFORMACE Z JUDISTICKÉHO ODDÍLU

        výhra  remíza prohra  skóre    body
1. Rebel Havlíčkův Brod     4     0      0  18:8       12
2. Hostovlice     2     0      2  14:11       6
3. Panthers Čáslav     2     0      2  10:10 6
4. Aviatici     2     0      2    8:15  6
5. Potěhy     0     0      4    4:10  0

Poznámka: O pořadí na 2. - 4.místě rozhodla vzájemná bilance těchto týmů.

PRO BĚŽCE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ SE CHYSTAJÍ ZÁVODY 
NA BŘEZEN A ZAČÁTEK DUBNA  
Prvním ze závodů, který se uskuteční v neděli  17. 3., 
je

Závodu se tak jako 
každý rok může zúčastnit každý od předškolního 
věku až po seniory.   

Závodníci budou rozděleni do devatenácti 
kategorií podle věku. První z nich odstartuje v 10:00. 
Ředitelka závodu Jana Červenková s týmem trenérů 
Atletického klubu  Čáslav připravila tratě dlouhé 
300 m, 1 150 m, 1 550 m, 4 000 m a 10 000 m.    Děti 
narozené v roce 2008 a mladší startovné  neplatí. 
Neplatí ani závodníci krajského přeboru. Všichni 
zúčastnění žákovských a dorosteneckých kategorií 
zaplatí 50 Kč. Kategorie juniorů a dospělých  100 Kč.

Sportovci, kteří poběží v rámci krajského 
přeboru se mohou hlásit nejpozději do 15. března 
na adrese Jana Červenková, Pražská 1614, 286 01 
Čáslav nebo e-mailu: ja.cervenkova@seznam.cz  

Přihlášky ostatních běžců jsou přijímány na 
zmiňované e-mailové adrese nebo v den akce přímo 
na místě v kanceláři rozhlasu na stadionu nejpozději 
1 hodinu před startem kategorie, do které závodník 
spadá.

 78. ročník Běhu sady Vodranty a Přebor  
Středočeského kraje v přespolním běhu, 6. ročník 
Memoriálu Josefa Kunáška. 

Neméně atraktivního závodu na zdejším atletickém 
stadionu se nejen profesionální běžci budou moci 
zúčastnit také 5. 4., tedy za předpokladu, že si 
troufnou na závod pod noční oblohou a obstarají si 
čelovky. Jedná se totiž o závod, který odstartuje již 
po třetí po západu slunce a nese název

Letos pořadatelé v čele s Petrem Dobřickým 
připravují také závod pro děti na 800 metrů, který 
odstartuje v 19:15 hodin. Startovné dětského 
závodu bude činit 100 Kč. Na malé sportovce bude 
po doběhnutí čekat medaile.  

Ve 20:00 na trať vyběhnou účastníci hlavního 
závodu. Pří zaplacení startovného ve výši 250 Kč do 
25. března, každý závodník obdrží startovní balíček, 
ve kterém nebude chybět například funkční triko 
nebo nepostradatelná čelovka.

Po dobu celé akce bude probíhat doprovodný 
program, o který se postará čáslavská taneční 
skupiny B-Mine. Chybět pochopitelně nebude ani 
občerstvení.

Více informací na facebookovém profilu             
s názvem: Noční běh Čáslav. 

 Noční běh 
Čáslav.

                                                                               JN
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Dne 13. 3. uplyne 
20 let od úmrtí 

pana 

Gustava Pánka

Dne 28. března vzpomínáme smutné výročí
nedožitých 70-tých narozenin

našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka
pana

Miroslava Němce 
z Bojman

Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme 
manželka, dcery, vnoučata, pravnučky.

Stále vzpomínají 
syn Milan s rodinou 

a dcera Alena

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BŘEZEN
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V lednu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 49 dětí,        
z toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 9 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BŘEZEN

Dne 12. 3. 2019 uplynou 2 léta,
kdy nás navždy opustila

milovaná 
manželka, maminka, babička a prababička,

paní

S láskou vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Margita Fojtíková

Dne 11. března 2019 uplyne smutných 10 let,
kdy odešel pan

Miroslav Krejčík
ze Semtěše 112

Vděčně vzpomíná rodina.

Dne 9. března by se dožila 88 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 1. března uplyne 8 let ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 

Stále vzpomínají manžel, synové, 
otec, bratr s rodinou, 

tchýně a ostatní příbuzní. 

Dne 27. března 2019 uplyne 15 let ode dne,
kdy nás navždy opustil

pan

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Dne 4. března 2019 si připomeneme již
dvanácté smutné výročí,

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
otec a dědeček

pan

S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Irena a syn Jaroslav s rodinou.

Jaroslav Ciner

Dne 22. 3. 2019 uplynulo 
5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a strýc,

pan

Stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a vnoučata. 

Leopold Zajíček

Dne 27. března 2019 uplyne 1 smutný rok, 
co nás navždy opustil 

pan 

Antonín Langr 
z Vodrant.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 29. března oslaví krásné 97. narozeniny 
paní 

Vlasta Meszárošová
z Čáslavi

Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu 
do dalších let přejí dcery Vlasta, Jára s manželem,
vnoučata Martin s manželkou, Ilona s manželem

a Dana s přítelem. 

Velikou pusu posílají také pravnoučata Štěpánek, Ondrášek, 
Matýsek a Vojtíšek

Dne 22. 3. 2019 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil

pan

Zdenek Kutílek

Vzpomínají manželka, syn s manželkou 
a vnoučata Jirka a Natálka. 

S krásnou vzpomínkou a bolestí v srdci  stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

„Navždy ztuhly ruce, které pro nás tolik pracovaly, 
navždy ztichlo srdce, které nás tolik milovalo.“

Dne 10. března uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan

Jiří Pátek
Stále vzpomínají manželka,  

syn a dcera s rodinou.
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Dne 1. března 2019 uplynou 2 roky
ode dne kdy nás navždy opustil 

pan

Pavel Král
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
manželka Libuše, dcera Ivana s rodinou 

a syn Pavel s rodinou



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

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

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

BŘEZEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

4. 3. - 31. 3. 2019
 

výstava obrazů Petra Mirčeva „KRÁSA ZA ZRAKY, ZÁZRAKY SVĚTA“

15. března 2019 od 9.30 hodin

FRANTIŠEK MORAVEC a československé vojenské zpravodajství před rokem 
1948.  

pondělí 18. března 2019 od 17.00 hodin 

Beseda s autorským čtením čáslavské spisovatelky JAROSLAVY HOFMANOVÉ 

úterý 19. března 2019 od 17.00 hodin

PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE a počátek husitské války

sobota 23. března 2019 od 10.00 hodin

Jóga v netradičním prostředí, jóga v galerii

     Změna programu vyhrazena
Další informace na http://muzeumcaslav.cz/ a Facebooku

výstavní síň (nám. J. Žižky z Trocnova)

Vernisáž výstavy: 4. 3. 2019 v 17.00 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla Čáslav
Odborné kolokvium a vzpomínková akce k 80. výročí odletu čs. zpravodajců do 
Velké Británie

Záštitu nad akcí převzal starosta města Čáslavi JUDr.Vlastislav Málek 
a ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Jan Beroun 
Bližší info na http://www.vcelacaslavska.eu/

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí

Autorka, která již několik let spolupracuje s časopisy Chvilka pro tebe a 
Napsáno životem, představí také své nejnovější knihy.

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku
prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.

vstupné dobrovolné  

galerie Městského muzea a knihovny

Přijďte se naladit v duchu ásán a načerpat novou energii mezi výtvarná díla 
zachycující převážně přírodní motivy.Vstupné 50 Kč. Rezervace je nutná na 
galerie@cmuz.cz nebo tel: 327 316 769. S sebou si vezměte podložku a deku. 

pátek 15. 3. 2019 od 14 do 15.30 hod. 
KERAMICKÉ ODPOLEDNE 

sobota 16.3.2019 od 10 do 11.30 hod. 
JARNÍ TVOŘENÍ – ptačí kamarádi

sobota 23. 3. 2019 od 10.00 do 11.00 hod. 
KERAMICKÉ TVOŘENÍČKO PRO MALÉ ŠIKULKY

16. 3. (od 15.00 hod.) - 17. 3. (do 10.00 hod.) 2019
DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC

Připravujeme dva příměstské tábory v době letních prázdnin, ve všední 
dny, denně v době od 8.00 do 16.0 hodin. V programu budou soutěže, hry, 

turnaje, tvoření, výlety do okolí (Stvořidla, poklad hradu Lichnice, neděle 17. 3. 2019 od 15.00 od 17.00 hod. 
labyrintárium u zámku Loučeň). Cena za týden 1500 Kč. Zajistíme také UNICORN SUŠENKY – pečení a zdobení sušenek ve tvaru jednorožce

svačinu a oběd. 
1. termín 8.7. – 12.7.2019; 2. termín 19.8. – 23.8.2019

Bližší informace Bc. Iva Hýblová, telefon 739025617

Určeno pro děti od 2. tříd, účastnický poplatek 90 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 10. 3.2019 v kanceláři DDM Čáslav. 

Určeno pro děti od 1. tříd, účastnický poplatek 60 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 13. 3.2019 v kanceláři DDM Čáslav. 

Určeno pro děti od 4 do 6 let, účastnický poplatek 50 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 15. 3. 2019 v kanceláři DDM 
Čáslav. Pro dívky od 1. tříd. Lakování nehtíků, hry, promítání filmu Trollové a dalších, 

pizza. Účastnický poplatek 200 Kč
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 5. 3. 2019 v kanceláři DDM Čáslav.

Určeno pro děti od 1. tříd, účastnický poplatek 60 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 14. 3. 2019 v kanceláři DDM 
Čáslav. 

Foyer divadla: 150 let Dusíkova divadla v Čáslavi

Pátek 1. března v 18.30

CESTY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ / Čáslavský ochotnický soubor ATAKDÁL

ZÁSKOK / Divadlo Járy Cimrmana - Cimrman / Smoljak / Svěrák

Úterý 12. března v 19.00
DOMACI@STESTI.HNED

Neděle 17. března v 15.00
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI / Divadlo MINARET Praha

Středa 20. března v 19.00
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

Čtvrtek 21. března, pátek 22. března a sobota 23. března v 18.00/ Nová scéna
Tradiční módní přehlídka Edity Dlouhé 

Úterý 26. března v 18.00/ Nová scéna
Jak se dívat na emoce

Středa 27. března v 19.00
JANEK LEDECKÝ – Akustické turné 2019

Neděle 31. března v 15.00
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ / Metropolitní divadlo Praha

Výstava mapující historii čáslavského divadla.

Večer k stopadesátiletému výročí založení Dusíkova divadla.

Fragment divadelní hry Františka Jeřábka, kterou bylo Dusíkovo divadlo před 
sto padesáti lety otevřeno.

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”. Vyprodáno.

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Představení není součástí abonmá. Vstupné: 320, 290 Kč

Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Autorské představení, které pracuje s improvizací, tudíž není nikdy stejné a 
vždy odhalí něco navíc. Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 
390, 370 Kč

Ve spolupráci s tanečně-modelingovou skupinou Performance Petry Smutné 
autorka představí kolekci pro jaro a léto 2019. Vstupné: 200 Kč

Medicína s emocemi nepočítá. Nestor české psychiatrie MUDr. Radkin Honzák 
říká, že jeho prací je hlavně naučit člověka odpouštět. Doporučujeme si včas 
rezervovat vstupenku... Vstupné: 120 Kč, senioři a studenti polovic.

Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustic-
kých aranžích. Dojde i na Žentour a pár coververzí hudebníkových největších 
vzorů, jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan. Vstupné: 490, 470 Kč

Pohádkový muzikál - plný čar a kouzel. Abonentní představení pro rodiče s 
dětmi. Vstupné: 100 Kč
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KINO MILOŠE FORMANA BŘEZEN

1. COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
17. ŽENY V BĚHU

19. CHATA NA PRODEJ
2. - 3. PSÍ DOMOV

20. KURSK

2. - 3. ŽENY V BĚHU

21. - 22. LOVENÍ
5. - 6. LÉTO S GENTLEMANEM

23. - 24. PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
7. - 9. CAPTAIN MARVEL 3D

23. - 24. PAŠERÁK
9. - 10. PSÍ VELIČENSTVO

10. NA STŘEŠE

26.- 27. ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

12.- 13. ÚHOŘI MAJÍ NABITO

28. - 29. ZRANĚNÁ SRDCE

14. - 15. SKLENĚNÝ POKOJ

30. - 31. DUMBO

16. - 17. KOUZELNÝ PARK

30. - 31. MY

16. BOHEMIAN RHAPSODY

Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do staršího literáta Willyho.  
Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho po-
do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. slední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 
Přizpůsobuje se novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela. nevidí žádný problém... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži pří-
Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent... Vstupné: stupno.
120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Zápletka se točí okolo staré chaty, kterou se rozhodnou její majitelé prodat. Ale 
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlep- ještě před tím tam chtějí uspořádat poslední rodinné setkání. Nikomu se na něj 
šími přáteli. Jednoho dne Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. moc nechce... Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit 
se domů… Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na 
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. Během námořního cvičení v srpnu 2000 

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho po- se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mo-
slední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom hutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů... Vstupné: 100 Kč. 
nevidí žádný problém... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži pří- Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
stupno.

Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich 
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek kilomet- řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s 
rů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to jasným receptem, co je potřeba dělat...  Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 ho-
tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur… din. Pro mládež do 12 let nevhodné.
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a 
Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších su- zranitelného, který se musí potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají 
perhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimo- během jeho prvního roku života. Jeho velké dobrodružství se odehrává v pře-
zemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srd- krásných krajinách Laponska. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mlá-
ci konfliktu. Vstupné: 150 Kč, studenti 130. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež deži přístupno.
do 12 let nevhodné.

Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti 
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli nepla-
své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví cení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku - místo řidi-
své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. Vstupné: 130 Kč. Promítá- če. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexické-
me od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. mu kartelu... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let 

nevhodné.

Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož 
našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva  takto odlišní lidé vůbec Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí li-
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Vstupné: 100 Kč. Promítáme dé, kteří nezištně pomáhají jiným. Tak třeba kyberdoktor Ido prolézá skládky, 
od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. aby našel funkční součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli. 

Takhle objeví Alitu, poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a 
vrátí jí život... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let ne-
vhodné.Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU stala únikem z jejich 

nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých 
her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, 
že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat... Vstup- Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan přijíždí do ruin rozbombar-
né: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. dovaného Hamburku, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským 

plukovníkem. Ve chvíli kdy se vydají do svého nového domova, Rachael je ne-
příjemně překvapena nečekaným rozhodnutím, které Lewis udělal - dům bu-
dou sdílet s jeho předchozím německým vlastníkem Stefanem Lubertem  a je-Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivu-
ho dospívající dcerou Fredou... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro hodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dí-
mládež 12 let nevhodné.lem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“, 

který se stává synonymem krásy... Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. 
Promítáme od 20 hodin.

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti 
Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smí-
chu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší 
létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat... Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítá-zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty 
me od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vy-

hraněnou osobností... Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 ho-
din. Mládeži přístupno.

Adelaide Wilsonová přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt 
na chatu na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled 

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhap- vyrovnaná a spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po pří-
sody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mer- jezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, 
curyho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. že rodinná idyla brzy skončí... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mláde-
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. ži do 15 let nepřístupno.
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Vaše Mája

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V NOVĚ OTEVŘENÉM KRÁ
MÁJA
který Vám nabízí do vašich domovů
KLID, POHODU A ZDRAVÍ!
Nacházím se v Těsnohlídkově 1540 v Čáslavi za Penny
každý den dopoledne, jinak dle dohody na tel. 736 503 224

MKU
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773 638 502
navratilovapavla@email.cz

Provozovna: Pražská 1618, 286 01 Čáslav
IČO: 07016255, DIČ: CZ07016255

Výroba a prodej pracovních oděvů
PE-PA tex s.r.o.

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
A VŠE CO SOUVISÍ 
S PIVOVARNICTVÍM 

Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY, 

TEL. 732170454

Prodej slepiček

  Červený Hrádek  prodává slepičky  našeho chovu  
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách  

a  slepičky Green Shell-typu Araukana. 
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.  

Prodej: 30. března  2019   
Čáslav   -   u  vlak. nádraží - 16.00  hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Info :Po-Pá 9.00-16.00hod, 

tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz 

KADEŘNICTVÍ

tel.: 735 939 391
Pražská 904, Čáslav

JAN ROKOS



ZVEME VÁS 
DO NOVĚ OTEVŘENÉ 

VZORKOVNY  

OKNA, DVEŘE, PODLAHY
 

SAPELI POINT 
- Čáslavské APOLO, s.r.o.

NA ŠTRAMPOUCHU
Nabízíme kvalitní výrobky od ověřených výrobců 
Inspirujte se nově vyvzorkovanými výrobky 
od firem SAPELI a.s.- dveře, J.A.P. a.s.- pouzdra , 
Vorlíček plast s.r.o. - okna

OTEVŘENO OD 18. 2. 2019
OTEVÍRACÍ DOBA:   PONDĚLÍ – PÁTEK    8.00 – 16.00 HOD

Čáslavské APOLO, s.r.o., 
Štrampouch 110
Mob.: 602 136 125  Míšková Petra
Email.: strampouch@apolocaslav.cz
             petra.miskova@apolocaslav.cz 
 
BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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www.meucaslav.cz
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Program na březen 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

2. března - sobota - KOLEM KUTNÉ HORY

16. března - sobota - PO STOPÁCH ĎÁBLOVY BIBLE

23. března - sobota - KOLEM PEKLA

30. března - sobota - LUKA NAD JIHLAVOU

Trasa: Kutná Hora - sv. Trojice - Bylany - Přítoky - Kutná Hroa.  10 km. Odjezd      
v 8:50 hod. Návrat v 15:06 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec. 

Trasa: Poděbrady - písečný přesyp Oseček - Poděbrady. 14 km. Odjezd v 8:40 
hod. Návrat v 16:40 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Trasa: Vrbatův Kostelec - Skála - Podlažice - Chrast u Chrudimi. 10 km. Odjezd    
v 7:50 hod. Návrat v 16:40 hod. Vedoucími jsou paní Štěpinová a paní 
Krupičková.

Trasa: Kolín - rozhledna Vodárna - Peklo - Kolín. 10 km. Odjezd 8:50 hod. Návrat 
v 15:06. Vedoucí je paní Zuzana Vohnická.

Trasa: Luka n. Jihlavou - Předboř - Malý Beranov - Jihlava. 13,5 km. Odjezd          
v 7:08. Návrat v 16:48. Vedoucí je paní Zdena Šrámková. Svačinu s sebou!

9. března - sobota - PÍSEČNÝ PŘESYP OSEČEK

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

01 FK Jiskra Mšeno

FK Čáslav02

TJ Velké Hamry03

04

POŘADÍ

so. 23. 02. Velké Popovice - HC Čáslav 

ne. 24. 02. HC Čáslav - Velké Popovice

st. 20. 02.  HC Čáslav - Velké Popovice

VE ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF SE UTKALA S TÝMEM VELKÝCH POPOVIC

Play-off je hráno na dva vítězné zápasy 

05 SK Benátky nad Jizerou

SK Český Brod06

FK Přepeře07

09 SK Sparta Kolín

FC Horky nad Jizerou10

MFK Trutnov11

12

FK Náchod

SK Spratak Slatiňany

13

FK Turnov15

TÝM BODY

08

14

16

SK Vysoké Mýto

FK Pardubice B

TJ Dvůr Králové nad Labem

FC Olympia Hradec Králové

31

30

26

26

24

23

23

23

23

20

19

19

16

13

12

11

Kopupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58

nejen pro středoškoláky, v Čáslavi

(150 Kč za vyučovací hodinu = 45 minut) 

mobil: 739 244 604

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY

HC ČÁSLAV VYHRÁLA ZÁKLADNÍ SKUPINU KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ 

odehráno po 
uzávěrce ČN 03/19

7:0

Tabulka před zahájením jarní části Divize - skupina C 


