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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 16. 10. 2019 | Městská rada

usnesením č. 497/2019 
usnesením č. 498/2019

usnesením č. 508/25019

usnesením č. 499/2019

usnesením č. 500/2019

usnesením č. 501/2019

usnesením č. 509/2019

vzala na vědomí

usnesením č. 502/2019 

usnesením č. 503/2019 

usnesením č. 510/2019

usnesením č. 504/2019

usnesením č. 511/2019 

usnesením č. 505/2019

usnesením č. 506/2019 usnesením č. 512/2019 

usnesením č. 507/2019 

schválila program zasedání nájemného a služeb za byt v ul. Potoční v Čáslavi, panu M. A.; b) schválila 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout možnost uhradit splatnou část úroků z prodlení ve splátkách dle návrhu v dů-

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové vodové zprávě. 
opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy:  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
323 923,13 tis. Kč, upravené výdaje: 345 449,13 tis. Kč, financování plus: 21 usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkoupit část 

2526,00 tis. Kč. pozemku st.p.č. 1548 o výměře 5 m , zastavěná plocha a část pozemku p.č. 
2 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 2423 o výměře 63 m , zahrada, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, okres LV č. 2603, ve vlastnictví pana M. M., za cenu dle znaleckého posudku 13 600 Kč 

2Kutná Hora, dle důvodové zprávy. a prodat část pozemku p.č. 2422 o výměře 64 m , ostatní plocha, v katastrálním 
 vyslovila souhlas se sídlem „Spolku přátel školy území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Masarykova" v budově Základní školy Čáslav, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, za cenu dle znaleckého 
okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. posudku 14 400 Kč. U pozemku p.č. 2422 se jedná o plnění osvobozené od daně 

 schválila aktualizovaný Investiční záměr na akci z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
„Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání na sociální hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Náklady spojené s realizací bude hradit 
dům" v rámci dotačního programu SFRB „Výstavba pro obce" zpracovaný dle každá ze stran jednou polovinou. 
požadavků Nařízení vlády č. 112/2019 Sb. a kapitoly 3.5 Příručky žadatele o  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
dotaci. K aktualizaci maximální výše dotace došlo na základě aktualizace usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr: a) 
průměrných nákladů na bydlení za rok 2018. převést 30 bytových jednotek, které budou vymezeny prohlášením vlastníka 

 návrh na likvidaci městského mobiliáře, na pozemku p.č. č.p. 1696 a 1697 spolu s podíly na společných částech domů a pozemků st.p.č. 
266/34 v k. ú. Čáslav, dle důvodové zprávy. 3299 a st.p.č. 3300 v katastrálním území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, 

1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého nájemcům těchto bytů dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením 
rozsahu „Čáslav - oprava chodníku u nemocnice" uchazeče DOPRAVNÍ STAVBY ZM č. 43/99 ze dne 23. 6. 1999 + náklady na realizaci prodeje. b) prodat 
KOLÍN a.s.; IČ: 077 11 492, nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10, která příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 3299 zastavěná 

2podala jedinou nabídku; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraným plocha a nádvoří o výměře 334 m  a st.p.č. 3300 zastavěná plocha a nádvoří o 
2zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce výměře 341 m  v katastrálním území Čáslav v ulici Jeníkovská nájemcům, kteří 

vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. jsou dle opčních smluv dle usnesení ZM č. 43/99 ze dne 23. 6. 1999 budoucími 
1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 1696 a č.p. 1697. Cena pozemku ve 

2rozsahu „Čáslav – zimní údržba 2019/2020" uchazeče AVE CZ odpadové výši 1 700 Kč/m  je stanovena znaleckým posudkem č. 311/17/2019 vypra-
hospodářství s.r.o.; IČ: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha covaným J. H. dne 2. 9. 2019. Výše spoluvlastnických podílů bude určena na 
10, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření základě prohlášení vlastníka, které bude určovat výši jednotlivých podílů na 
příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem společných částech nemovitosti. 
smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze  vyslovila souhlas s odpisem nedobytné pohledávky ve 
formální úpravy textu. výši 23.387 Kč, způsobenou pacientem v Městské nemocnici v Čáslavi, IČ: 

 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00873764, se sídlem: Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy. 
71/2019 mezi Městem Čáslav a firmou AVE Kolín s.r.o., IČ 251 48 117 se sídlem 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín na akci „Čáslav - oprava chodníků lokality Budín". rozsahu „Čáslav - oprava chodníku v ul. Vrchovská" uchazeče METRIX INVEST 

 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. GROUP s.r.o.; IČ: 275 45 181, se sídlem Kraskov 129, 538 05 Seč, která podala 
104/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy     
284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav - oprava s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 
povrchu vozovek lokality Budín". v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválení jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt v ul. Bojovníků za Nazaret v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prostranství u parc. č. 
svobodu v Čáslavi, manželům A., ve výši 85 % z celkové částky, a možnost 346/2 - chodníku na místní komunikaci v ul. Nazaret v Čáslavi, pro žadatele 
uhradit splatnou část úroků z prodlení ve splátkách dle návrhu v důvodové pana A. H., v období od 30. 10. 2019 do 13. 11. 2019, za podmínek stanovených 
zprávě. v důvodové zprávě. 

a) neschválila prominutí úroků z prodlení úhrady 

usnesením č. 513/2019 
vzala na vědomí
usnesením č. 514/2019 

usnesením č. 517/2019

usnesením č. 515/2019 usnesením č. 518/2019 

usnesením č. 516/2019

usnesením č. 519/2019

schválila program zasedání schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 16. 10. 2019. závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, 

vyslovila souhlas s termíny konání všeobecných trhů   p  řípustné jsou pouze formální úpravy textu.
v roce 2020, vždy v úterý, v termínech:  31. 03., 28. 04., 26. 05., 30. 06., 28. 07.,  1) schválila provedení periodické inventarizace veške-
25. 08., 29. 09., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 08. 12. a 22. 12. organizovaných rého majetku ke dni 31. 12. 2019; 2) schválila složení ústřední inventarizační 
panem R. A., IČ: 044 87 527, se sídlem: Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň-Litice, komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města, dle důvodové 
za podmínek stanovených ve smlouvě. zprávy. 

 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
41/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., se Jana Žižky z Trocnova a v ul. Dusíkova v Čáslavi, schválila prodloužení umístění 
sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno, IČ: 414 32 037 na akci „Realizace úspor lešení na veřejném prostranství u č.p. 75/12 - chodníku na pozemní komunikaci 
energie - bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi“.     na nám. Jana Žižky z Trocnova a v ul. Dusíkova v Čáslavi, pro žadatele EMW 

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého s.r.o., Libušská 190/100, 142 01 Praha 4, IČ: 480 38 792, v období od 
rozsahu „Oprava a servis svislého a vodorovného značení v Čáslavi v letech 16.11.2019 do 18.12.2019, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.
2020-2023“ uchazeče ASIG s.r.o.; IČ: 259 54 849, se sídlem Budovatelů 324,  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
53312 Chvaletice, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) zemku p.č. 248/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-

Usnesení městské rady ze dne 30. 10. 2019 | Městská rada
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tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro kovská z důvodu rekonstrukce mostů na silnici č. I/38 (obchvat); 2) schválila 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 prodloužení částečné uzavírky místních komunikací pod každým mostem z dů-
035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, v souladu se smlou- vodu provádění prací pod těmito mosty, a to v ul. Chotusická a v ul. Chrudimská 
vou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.04.2018, v roz- v období od 1. 12. 2019 do 20. 12. 2019, za podmínek uvedených v důvodové 
sahu dle geometrického plánu č. 3216-559/2019 v celkové délce 11 bm. Smluv- zprávě. 
ní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v cel- vzala na vědomí rozhodnutí výběrové komise na 
kové výši 1 100 Kč + platná sazba DPH. obsazení pozice ředitele/ředitelky ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. a pověřuje starostu 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici města opětovným vypsáním výběrového řízení na obsazení uvedené pozice.
Chotusická a Jeníkovská v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s prodloužením objízdné  reakci právního zástupce paní D. Ch. na její odvolání z ve-
trasy po místních komunikacích v Čáslavi přes ul. Pražská, Masarykova a Jení- doucího pracovního místa „vedoucí odboru správy majetku města“.

usnesením č. 521/2019 

usnesením č. 520/2019
vzala na vědomí

usnesení č. ZM/94/2019
usnesením č. ZM/95/2019 usnesením č. ZM/106/2019

usnesením č. ZM/96/2019

usnesením č. ZM/97/2019 
usnesením č. ZM/98/2019

vzalo na vědomí usnesením č. ZM/107/2019

usnesením č. ZM/99/2019

usnesením č. ZM/108/2019
usnesením č. ZM/100/2019

usnesením č. ZM/101/2019

usnesením č. ZM/102/2019

usnesením č. ZM/103/2019

usnesením č. ZM/104/2019

usnesením č. ZM/105/2019

 schválilo hlasování pomocí elektronického systému. v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.
 určilo ověřovatele zápisu Mgr. Daniela Mikše a Mgr.  schválilo záměr

2Jaroslava Vostrovského. 1) nabýt pozemek st.p.č. 370/2 o výměře 18 m , zastavěná plocha - zbořeniště, 
 určilo za členy návrhové komise Mgr. Tomáše Hasíka zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

a paní Jitku Polmanovou. Kutná Hora na LV č. 194, ve vlastnictví paní M. J., za symbolickou 1 Kč;
2schválilo program zasedání 2) nabýt pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 m , zastavěná plocha - zbořeniště, 

 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kut-
zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. ná Hora na LV č. 376, ve vlastnictví paní P. K. a paní L. M., za symbolickou 1 Kč.

 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města  schválilo prodej části pozemku p.č. 280/2 o výmě-
2Čáslavi ze dne 16. 9. 2019. ře 31 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019 dle Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu P. Ř., 
předloženého návrhu Rekapitulace: upravené příjmy 323 923,13 tis. Kč, za cenu dle znaleckého posudku 27 900 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.
upravené výdaje: 345 449,13 tis. Kč, financování plus: 21 526,00 tis. Kč.  schválilo odkoupit část pozemku st.p.č. 1548 o vý-

2 2 schválilo Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní měře 5 m , zastavěná plocha a část pozemku p.č. 2423 o výměře 63 m , 
školy Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. zahrada, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

 zvolilo pana V. M. do funkce přísedícího Okresního Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2603, ve vlastnictví 
soudu v Kolíně, pro volební období 2019 - 2023, ve smyslu zákona č. 436/1991 pana M. M., za cenu dle znaleckého posudku 13 600 Kč a prodat část pozemku 

2Sb. a 6/2002 Sb.   p.č. 2422 o výměře 64 m , ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsa-
 schválilo prominutí úroků z prodlení úhrady ná- ného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

jemného a služeb za byt v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi, manželům A., ve Hora na LV č. 10001, za cenu dle znaleckého posudku 14 400 Kč. U pozemku p.č. 
výši 85 % z celkové částky, a možnost uhradit splatnou část úroků z prodlení ve 2422 se jedná o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 
splátkách dle návrhu v důvodové zprávě. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

 schválilo záměr předpisů. Náklady spojené s realizací bude hradit každá ze stran jednou 
a) převést 30 bytových jednotek, které budou vymezeny prohlášením vlastníka polovinou.
č.p. 1696 a 1697 spolu s podíly na společných částech domů a pozemků st.p.č. 
3299 a st.p.č. 3300 v katastrálním území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, 
nájemcům těchto bytů, dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením 
ZM č. 43/99 ze dne 23. 6. 1999 + náklady na realizaci prodeje.
b) prodat příslušné spoluvlastnické podíly na pozemcích st.p.č. 3299 zastavěná 

2plocha a nádvoří o výměře 334 m  a st.p.č. 3300 zastavěná plocha a nádvoří o 
2výměře 341 m  v katastrálním území Čáslav v ulici Jeníkovská nájemcům, kteří 

jsou dle opčních smluv dle usnesení ZM č. 43/99 ze dne 23. 6. 1999 budoucími 
vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 1696 a č.p. 1697. Cena pozemku ve 

2výši 1 700 Kč/m  je stanovena znaleckým posudkem č. 311/17/2019 vypraco-
vaným J. H. dne 2.9.2019.  Výše spoluvlastnických podílů bude určena na zákla-
dě prohlášení vlastníka, které bude určovat výši jednotlivých podílů na společ-
ných částech nemovitosti.

 schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 347/1 a 
2část pozemku p.č. 346, celkem o výměře 21 m , ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům M. za cenu dle 
znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.

 schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 1776/56 
a část pozemku p.č. 2082/1, celkem o výměře cca 25 m2, orná půda, v katastrál-
ním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu J. Š., za cenu dle znalec-
kého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
Na části pozemku p.č. 1776/56 a pozemku p.č.2082/1 v k.ú. Čáslav vázne věcné 
břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ 
Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i 
pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností            

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 4. 11. 2019 | Městské zastupitelstvo

Usnesení městské rady, 
stejně jako usnesení zastupitelstva města 

i zvukové záznamy z jeho jednání 
jsou zájemcům k dispozici také 

na úřední desce oficiálních webových stránek města 
www.meucaslav.cz

TERMÍN DALŠÍHO 

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

BYL STANOVEN NA 
PONDĚLÍ 9. PROSINCE OD 17 HODIN. 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA.
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Vážení spoluobčané, 
nepotrpím si na pravidelné rubriky, v nichž bych 
každý měsíc sděloval své názory na běžné dění ve 
městě. Vnímám se jak člen týmu - radních, zastu-
pitelů, zaměstnanců úřadu i jako jeden z občanů 
města. Jsou však situace a chvíle, kdy je třeba 
poskytnout vyjádření, pokud události ve městě jsou 
tak zásadní, že ovlivňují podstatným způsobem ži-
vot občanů ve městě a mohou je zasáhnout na dlou-
hou dobu.

Městská nemocnice

Skládka odpadů, poplatky za jejich ukládání

Opatření ke zlepšení situace jsou vnitřní i vnější. dlouhodobě od roku 2013 nedostatky v evidenci 
Management nemocnice analyzuje důvody, které odpadů provozovatelem skládky (AVE CZ odpadové 
vedly k poklesu výkonů a musí přijímat opatření ke hospodářství s.r.o. - dále jen AVE).  Ukládá za to AVE 
zlepšení situace. Jistě jsou na pořadu dne i všechna pokuty. V dubnu 2018 se obrátilo minulé vedení 
organizační opatření ke snižování nákladů, z nichž města na Středočeský kraj s návrhem na doměření 
však kolem 80% činí osobní náklady a to příliš poplatků provozovateli skládky podle § 47 odst. 1 
neovlivníme. Věkovou skladbu zaměstnanců zákona o odpadech. Středočeský kraj tento návrh    
nemocnice s vysokým počtem zkušených v souladu se zákonem odmítl s odůvodněním, že po 
zaměstnanců, z nichž řada je v důchodovém věku, provozovateli lze vymáhat pouze poplatky, které 
lze měnit postupně a je to dost obtížné. Do tento vyměřil, vybral, ale neodvedl příjemci, tedy 
snižování osobních nákladů se to pak promítne jen městu. Platit poplatek je vždy povinen původce 
okrajově. V uplynulém volebním období, kdy byl odpadu - tedy zjednodušeně ten, který odpad na 
trend masivního růstu nákladů zjevný, byli členy skládku přiveze. Od této květnové odpovědi Středo-
rady města ředitel městské nemocnice, primář českého kraje nebylo ze strany tehdejšího vedení 
chirurgického oddělení a další lékařka. Jaká města do konce volebního období učiněno nic k do-
opatření ke zlepšení finančního stavu nemocnice měření poplatku původcům odpadu. 
rada města přijímala, mi není známo, ani Nemáme potřebu se vymezovat proti před-
předchozímu zastupitelstvu v minulém volebním chozímu vedení, vést s ním v tomto směru politický 
období nebyla předložena analýza s opatřeními ke boj. Na druhou stranu výrok, že jsme pokračovali      
zlepšení tohoto stavu. Dnes se ale všichni ptají, co   v  tom, co zahájili oni, jak zaznělo   na jednání zastu-
s tím budeme dělat my. pitelstva, je ve světle výše uvedeného, matoucí a 

 Je nepochybné, že za této situace se nemocnice zavádějící. Bohužel cesta minulého vedení města    
neobejde bez významné dotace ze strany města.   k  vymožení poplatků za odpady vedla do slepé ulič-
V rámci přípravy rozpočtu se pohybujeme v ky, když Krajský úřad Středočeského kraje odmítnul 
úvahách o  dotaci ve výši až 30 miliónů korun. To je v květnu 2018 návrh na doměření poplatků směřu-
velmi zásadní položka. Pokud dostupné zdravot- jící za provozovateli skládky a ne vůči původcům od-
nictví zajišťované naší nemocnicí považujeme za padu. 

Myslím si, že taková situace právě nastala. Těmi prioritu, tak se bez této dotace neobejdeme. Z dů- Věhlasný fotbalový trenér Karel Brückner pro-
událostmi je stav a vývoj v naší městské nemocnici, vodu, že v obdobné situaci se nachází pět nemocnic hlásil. „ Každý fotbalový fanoušek ví, co se má udě-
zcela mimořádná je situace okolo skládky odpadů a ve Středočeském kraji  ( Nymburk, Slaný, Rakovník, lat, jen někteří trenéři vědí, jak to udělat a pak zbývá 
to ve směru k vyměřování poplatků za jeho Mělník a Čáslav),  jejichž případný kolaps by mohl udělat to a to umí Guardiola a Mourinho.“  Nikdo      
ukládání. Opravy mostů na obchvatu a objízdné ohrozit dostupnou zdravotní péči na území poloviny z nás se nehodlá srovnávat s těmito trenérskými 
trasy ovlivní jistě na další měsíce atmosféru ve kraje, se obrátili ředitelé těchto nemocnic a staros- mágy, ale vystihuje to do značné míry stav, na co 
městě.  tové měst, která jsou jejich zřizovateli na Středo- jsme navazovali.

Z jiné oblasti jsou přípravy na mimořádný a český kraj se společným Memorandem, v němž byl Pokud jsme na tiskové konferenci a na zastupi-
výjimečný projekt „Formanova Čáslav.“ A listopad podrobně popsán neutěšený stav v těchto našich telstvu města poskytli podrobné informace o všech 
2019 patří nepochybně 30. výročí událostí 17. zařízeních a požádali jsme o finanční podporu - do- jednáních a úkonech, které jsme provedli od nástu-
listopadu - sametové revoluci. taci našim nemocnicím. Byli jsme odmítnuti. pu do funkcí po listopadovém ustavujícím zasedání 

 Úvaha, že Středočeský kraj vystupuje jako zřizovatel zastupitelstva města do podání prvních návrhů 
Na jednání Zastupitelstva města Čáslavi poskytl oblastních nemocnic v pozici konkurenta nemoc- Středočeskému kraji na doměření poplatků, nečinili 

ředitel nemocnice  podrobné informace o jejím nicím městským a že nemůžeme nic očekávat, je jsme tak z důvodu politického boje uvnitř města, do 
stavu finančním a personálním za období několika podle mě scestná a neakceptovatelná. Zajímavé je, kterého AVE dle svého vyjádření nechce být vtaho-
posledních let včetně výhledu na další období.  že ještě v době, kdy se řešila situace okolo poruchy váno, ale z důvodu potřeby naprosto otevřeně, do-
Situace není dlouhodobě příznivá. Hospodaření CT přístroje s nutností zajistit zdroje na pořízení no- ložit své konání. 
nemocnice je ztrátové v důsledku vysokého nárůstu vého, jsme byli stejnými zastupiteli dotazováni, zda Jeho výsledkem je souhrnný návrh na doměření 
osobních nákladů, který je dán státem řízeným jsme se na kraj obrátili, že se tak v minulosti vždy poplatků původcům odpadu za roky 2016 - 2018. 
nárůstem platů lékařů i zdravotních sester, který si dělo.  Na tiskové konferenci dne 29.října 2019 jsme infor-
zdravotní personál nepochybně zaslouží. Tento Dnes víme, že Středočeský kraj raději uvolní movali veřejnost a média, že provádíme kontrolu 
nárůst ale není krytý zdravotními výkony hrazenými kromě masivních pravidelných dotací investičních i vyměřování poplatků za ukládání odpadu u provo-
zdravotními pojišťovnami a tak se rozevírají „nůžky“ provozních do „ svých nemocnic“ z vlastních rezerv zovatele skládky v Čáslavi za roky 2016 - 2018 a že 
mezi potřebami finančních zdrojů a vlastními dalších 82 miliónu korun pro potřeby personální jsme podali Krajskému úřadu Středočeského kraje 
možnostmi nemocnice. Za situace, kdy jejím stabilizace nemocnic, ale my si musíme poradit první návrhy na jejich doměření s tím, že za rok 2018 
zřizovatelem je město, je v současné době toto sami. Stávající koalice vládnoucí ve Středočeském vychází z našich propočtů návrh na doměření ve vý-
jediné, kdo ve formě příspěvku může udržet kraji nám rozhodně není nakloněna, ale zde nejde o ši 236 miliónů korun českých. Slíbili jsme, že do de-
nemocnici ve stavu, na který jsou občané zvyklí - naši radnici, jde o občany našeho města a dalších seti dnů odešleme návrhy na doměření všem pů-
tedy zachovat všechna stávající oddělení. Udržení měst kraje. Snad to občané budou vnímat při svém vodcům odpadu za celé toto období. Slib jsme spl-
všech oddělení je mimo jiné přitom podmínkou dalším rozhodování, komu projevit důvěru. nili, do 11. 11. 2019 jsme Krajskému úřadu Středo-
výrazné dotace na přístrojové vybavení. Tu by Cestou, jak získat vlastní finanční prostředky českého kraje odeslali všechny návrhy. Celková 
město muselo vracet, když by po dobu pěti let od je- pro krytí našich priorit, jsou prostředky získané  č á s tk a ,  kterou navrhujeme za toto období doměřit 
jího poskytnutí strukturu poskytované péče ne- z poplatků za ukládání odpadů na skládku. poplatky původcům odpadu ve prospěch města 
udrželo.   Čáslav, činí 616 387 610 Kč. Ano pouze za poslední 

Jak se vyjádřil ve svém  příspěvku zastupitel tomuto tématu jsme věnovali samostatnou tisko- tři roky více jak 616 miliónu korun českých.
ČSSD Ing. Milan Urban na listopadovém jednání vou konferenci a informovali jsme též zastupi- Slyšeli jsme mnoho skeptických úvah, zda je 
zastupitelstva, nezaznělo od pana ředitele, co s telstvo města a veřejnost. Pozornost tomu věnují reálné vše nebo alespoň něco z této částky do roz-
tímto stavem budeme dělat a ze strany ČSSD jsme media a to i ta celostátní – tisk i Česká televize. Od- počtu města získat, dokonce jsem od významného 
slyšeli vyjádření, že od Středočeského kraje kazuji v tomto směru na rozsáhlou prezentaci na opozičního zastupitele v rozhovoru mezi čtyřma 
nemůžeme očekávat finanční podporu, protože webu města. Shrnu tedy ta nejpodstatnější fakta. očima slyšel výrok, že je skeptický, zda budeme 
kraj zřizuje vlastní nemocnice a těm pak též věnuje Česká inspekce životního prostředí shledává úspěšní, protože se ví, kdo stojí proti nám. To roz-
svou podporu. 

STANOVISKO STAROSTY MĚSTA K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ V ČÁSLAVI
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hodně neovlivňuje naše počínání, musíme postu- děli náhodou. Na jednání jsme původně ne-byli ani de-li se vycházet toliko z historických památek. 
povat s péčí řádného hospodáře a učinit vše, co po- pozváni, ale nakonec jsme dostali prostor se také Máme ale velké množství skvělých rodáků a osob-
važujeme za správné a v souladu se zákonem. vyjádřit. Nechci již ani komentovat opakovaně ností, kteří svůj život spojili s naším městem. Tou 

Na zastupitelstvu padl též z opozičních řad nepravdivé líčení o průběhu jednání tohoto výboru, světově nejznámější a nejslavnější osobou je beze-
dotaz, proč se zabýváme jen obdobím posledních k čemuž jsem se již vyjádřil i na jednání zastupitel- sporu Miloš Forman. Jsem nadšený z toho, že v na-
tří let. Je to z toho důvodu, že poplatek za ukládání stva. Závěr, že senátoři vyjadřovali údiv nad tím, že šem městě vznikla občanská iniciativa, že se našli li-
odpadu je daní a nárok na její uplatnění se preklu- vedení města se postavilo na stranu investora a ne dé, kteří chtějí rozvíjet lidský i umělecký odkaz díla  
duje ( zaniká ) po třech letech. A my konáme od oka- občanů neodpovídá realitě jednání. Diskutovali čty- Miloše Formana a spojit s tím pořádání akcí, které 
mžiku, kdy jsme mohli konat a odkdy my máme data ři senátoři a tento názor vyjádřil pouze senátor Mi- mají potenciál do města přilákat návštěvníky nejen 
a známe postup. Jde nám samozřejmě o to, aby se roslav Nenutil z ČSSD, zatímco předsedkyně podvý- z České republiky. Rozvíjet zároveň pocit hrdosti na 
proces, kdy se poplatky podle nás nevyměřují v sou- boru senátorka Hana Žáková  (STAN) a  místopřed- naše předky, s nimiž se chceme identifikovat a sou-
ladu s platnou legislativou, zastavil. AVE tvrdí, že seda podvýboru senátor František Bradáč (KDU- náležitost s městem. Silné na tom je mimo jiné to, že 
problematice nerozumíme a našimi postupy poško- ČSL) tento názor nesdíleli. Je těžké za takového pří- tato občanská iniciativa je spontánní, dobrovolná a 
zujeme jejich dobré jméno. Těší nás, že s naším ná- stupu k informování veřejnosti uvěřit kolegovi Hav- z lidí čiší nadšení pro věc. Je mi ctí být jedním z jejích 
zorem souhlasí Česká inspekce životního prostředí líčkovi, že se nejedná o politikum. členů a těší mě, že již v prosincovém vydání Čáslav-
a jí dosud vždy dalo za pravdu i Ministerstvo životní- Bereme vážně obavy občanů a podle platné ských novin se můžete dozvědět mnoho podrob-
ho prostředí. Mám i vyjádření z odbodu životního směrnice se peticí budeme zabývat a projednávat ji. ností.
prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, že Počet podpisů pod peticí je značný a rozhodně ne-
vyměřování a vybírání poplatků za ukládání odpadů mám v úmyslu znepokojení občanů zlehčovat a zne- Nebylo zvykem v našem městě připomínat si 
není v pořádku. Teď jde o to, kdo bude mít v držení važovat. Petice vyjadřuje znepokojení spoluobčanů tento významný den, státní svátek organizovaným 
ten pověstný horký brambor a zda se stanoviska na- a to s klidným svědomím podepíše každý. Troufnu si setkáním veřejnosti. Letos poprvé město Čáslav ve 
jednou nezačnou měnit s ohledem na astronomic- říci, že by stejní lidé klidně podepsali i petici, vyzý- spolupráci s dalšími partnery naplánovalo celoden-
ké částky, které nárokujeme a které odhalujeme. vající zodpovědné orgány, aby nerostné bohatství ní kulturní program k připomenutí této zlomové 

Máme zde rok navíc 2019, který budeme teprve České republiky včetně lithia bylo zachováno ve události v dějinách našeho státu. Stát se podle prv-
kontrolovat a skládkovat se bude i v roce 2020 a   v la s t nictví Českého státu a občané Ostravska by jis- ního Československého  prezidenta udržuje ideje-
v dalších letech až do doby, než tento způsob likvi- tě podpořili petici, aby součástí privatizace OKD ne- mi, na jejichž základě vznikl. Možná stojí za úvahu si 
dace odpadu nebude nahrazen jeho spalováním. byly byty, v nichž bydlí. Ale nebudu již dále odbíhat ověřit, zda tyto ideje známe, zda se s nimi ztotožňu-

 od tématu. jeme, jak platí v současné Evropě a co pro ně každý   
Od konce června letošního roku hýbe veřejným Petici občanů podle článku 3 „Pravidel pro přijí- z nás je schopen a ochoten učinit. Mnohdy se to 

míněním a náladami ve městě oprava tří mostů na mání a vyřizování petic a stížností“ projednáme na zjednodušuje na hesla: „Nebát se, nekrást a nelhat“  
obchvatu města. Po projednání se všemi zaintere- nejbližším jednání rady města a o projednání bude Není to málo a je na každém z nás, jakou službu 
sovanými složkami Integrovaného záchranného sepsán zápis a s  odpovědí na petici budou petenti i odvádíme, aby veřejnost měla důvěru v politiky a 
systému a dopravní policií, bylo rozhodnuto o ob- veřejnost seznámeni do 30 dnů od přijetí petice. nesdílela názor, že do ní vstupují jen prospěcháři a 
jízdné trase, která k nelibosti nás všech vede ve  že politika nutně musí být špína. Je to na každém      
směru od Kolína na Havlíčkův Brod městem Čáslav.  Delší dobu se zabýváme tím, jak zviditelnit naše z nás.
Nikoho z nás vzniklá situace netěší, mnohokrát město, čím se chceme prezentovat, odlišovat od 
jsme objasňovali, že je to nejlepší ze všech špatných měst jiných, jaké zde máme téma. Čáslav nebude 
řešení a nikdo nepředložil variantu, která by odbor- nikdy tak turisticky přitažlivá jako Kutná Hora, bu-
nou veřejností po diskusi byla shledána jako 
lepší.  Na předminulém jednání zastupitestva 
nám jako údajný projev podané pomocné 
ruky bylo sděleno, že opoziční zastupitel Ing. 
Havlíček (ČSSD) bude iniciovat občanskou 
petici s cílem vyzvat radu města, aby se zasa-
dila o takovou změnu objízdné trasy, která 
nebude obtěžovat občany zvýšenou dopravní 
zátěží, hlukem prachem, vibracemi a nebude 
u občanů vyvolávat zvýšenou obavu o bez-
pečnost zejména dětí. Na jednání zastupitel-
stva nám byla zástupci petičního výboru pe-
tice se sdělením, že ji podepsalo více jak 900 
občanů.

Ponechám stranou to, že byla petice před 
předáním adresátovi (radě města Čáslavi) po-
stoupena na jednání podvýboru pro dopravu 
a energetiku Senátu, o čemž jsme se dozvě-

17. listopad 1989 a současnost 

Obchvat města a petice občanů

„Formanova Čáslav“

JUDr. Vlastislav Málek, 
starosta města Čáslavi.

Program jednání Rady města Čáslavi v říjnu a na nemocnice, nebo obnova povrchů vozovek míst- značení, které by měla zajistit společnost ASIG s.r.o. 
počátku listopadu vyplnila kromě bodů, které byly ních komunikací a chodníků po skončených rekon- a konečně pořádání u veřejnosti oblíbených úter-
následně projednány i na listopadovém zasedání strukcích inženýrských sítí v lokalitě Budín, které pro ních trhů na čáslavském náměstí, které by měla 
zastupitelstva města (např. rozpočtové opatření, sebe získaly společnosti Dopravní stavby Kolín, a.s., nadále organizovat společnost Trhy Aleš, s. r.o.
prodeje a směny pozemků, opční převod bytů a AVE Kolín, s.r.o. a Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Rada města Čáslavi vzala rovněž na vědomí 
odprodej spolupodílů na pozemcích u č.p. 1696 a oznámení výběrové komise, že v prvním kole 
1697 v ulici Jeníkovská, žádost stavebníka o pro- Rada města také potvrdila výsledky výběrových nevybrala vhodného kandidáta na obsazení pozice 
dloužení termínu objízdné trasy a částečných řízení a schválila zhotovitele veřejných zakázek na ředitele ve společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. a 
uzavírek při rekonstrukci mostů na silnici č. I/38) zimní údržbu městských komunikací a chodníků, souhlasila proto s jeho opětovným vypsáním.
především řada rozhodnutí ve věcech uskutečně- které by pro město měla, stejně jako v předchozích 
ných výběrových řízení na stavební zakázky, mezi letech, provádět společnost AVE CZ odpadové 
které například patří opravy chodníků u Městské hospodářství s.r.o., opravu a servis dopravního 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 
tiskový mluvčí Rady města Čáslavi

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

Položení kytic, zapálení svíček a modlitba u Pomníku obětem při příležitosti oslav 
30. výročí sametové revoluce zahájily odpolední část programu.
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu 
úvodní části zasedání městského zastupitelstva,       
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i zastupite-
lů. Celý přepis jednání zastupitelstva, stejně jako je-
ho anonymizovaný zvukový záznam je k dispozici na 
úřední desce oficiálních webových stránek města 
(www.meucaslav.cz).   

Dotazy občanů 

Dotazy zastupitelů

sy i k tomu, jak vnímá postoj vedení města k této 
situaci. „Cítil jsem z dnešního vyjádření pana 
starosty, že je vůle jednat dále o situaci a hledat 
případné alternativní řešení. Na petici jsou  po-
depsáni nejen lidé s trvalým pobytem v Čáslavi, 
ale i lidé z okolí, kteří sem dojíždějí, pracují, jezdí 
k lékaři, na úřady a podobně a současná do-
pravní situace jim není lhostejná,“ řekl a doplnil, 

Jako prvnímu bylo slovo uděleno panu Krátké- že jsou iniciátoři petice zvláště na sociálních sí-
mu, členu petičního výboru, který si dal za cíl sbírat tích obviňováni, že nepřicházejí s žádnou alter-
podpisy občanů města a okolí, nespokojených s do- nativou současné trasy objížďky.  Zároveň tedy 
pravní situací ve městě, zaviněnou zvýšeným prů- nechal promítnou návrh možného využití ko-
jezdem automobilů z důvodu objížďky uzavřené munikací mimo hlavní tahy městem s vysvětle-
části obchvatu. Pan Krátký předal vedení města pe- ním, že se v jejím okolí nachází jen minimum 
tici s 919 podpisy. „Již na minulých zastupitelstvech obytné zástavby a silnice jsou uzpůsobené pro 
jsme spolu jednali o řešení obchvatu a svedení do- pohyb těžké techniky. Vrátil se také k jednání      
pravy do Čáslavi. My jsme s touto situací nesouhla- v Senátu, které považuje z mnoha důvodů za 
sili, vyvolali jsme jednání a považujeme to ještě za prospěšné a kvitoval přislíbené jednání se zá-
nevyřešené. V měsíci říjnu jsme sbírali podpisy pod stupci Ředitelství silnic a dálnic. 
petici, aktuálně máme v podpisových arších 919 Starosta města poté zdůraznil, že se již 
podpisů. Chci vám tuto petici předat a chci, abyste zastupitelé domluvili na jednání všech zúčast-
se k ní vyjádřili,“ konstatoval. Reagoval starosta něných u kulatého stolu. není na to lék. Přichází zimní období, snížení teploty 
města, JUDr. Vlastislav Málek, který nejprve uvedl Následující dotaz vznesl Ing. Drahomír Blažej, vody, zatvrdnutí krusty a vyřešení situace,“ nastínil 
na pravou míru formální stránku předání petice a kterého zajímal postup přípravy na výstavbu místostarosta města předpokládaný vývoj. VHS 
přislíbil její předání podatelně. Následně přislíbil, že vícepodlažních bytových domů v areálu Prokopa umístila na svůj web prohlášení o tom, že voda roz-
se rada města, které je dokument adresován, bude Holého. Dotazoval se, zda byl již vybrán dodavatel a hodně není škodlivá a  je pitná. 
peticí zabývat a následně se k ní také vyjádří, v sou- která ze dvou předložených variant konstrukce do- Ing. Milan Urban vyjádřil domněnku, že by 
ladu s platnou vyhláškou města, která podávání a mů bude realizována. uvedené prohlášení VHS mělo být dostupné také 
vyřizování petic ošetřuje. Odpovědi se ujal místostarosta města pan přímo na webu města a konstatoval, že město, jako 

Další z občanů města vystoupil s dotazem, smě- Martin Horský, který konstatoval, že výběrové řízení významný akcionář vodohospodářské společnosti 
rovaným na bývalé vedení města. Přál si znát kroky, na dodavatele stavby ještě není definitivně ukonče- by mělo mít možnost domluvit finanční úlevu pro 
které minulí představitelé města preventivně učinili no, a proto není možné sdělit název vítězné firmy. odběratele v případě, kdy kvalita vody nesplňuje 
proti možnému vzniku tak krizové situace, jaká pod- Uvedl ale, že cena, kterou nabídla vítězná firma, by- standard.  
le něj nyní nastala. Vyjádřil přesvědčení, že se s po- la  94 240 623 Kč bez DPH, přičemž v projektu vyčís- V další části tohoto bodu listopadového zase-
dobným stavem mělo již v minulosti počítat a za- lené náklady byly kolem 103 milionů. Stavba bude dání městského zastupitelstva vystoupil MUDr. Jan 
myslet se nad možným řešením. Konstatoval, že provedena podle původně plánovaného projektu Spáčil, který se vyjádřil k interpersonální situaci       
současné vedení města tak má nulovou šanci vznik- skeletovým systémem. v nemocnici, konkrétně vznesl námitku proti za-
lou situaci řešit. O odpověď požádal Ing. Strnada     Dále vystoupil Ing. Jaromír Strnad, který vznesl vedení docházkových knih a doplnil, že hovoří nejen 
s tím, že svůj dotaz vznese oficiálně přes podatelnu dotaz na důvod odvolání z funkce dnes již bývalé ve- za sebe, ale za všechny přednosty velkých oddělení. 
Městského úřadu. doucí odboru správy majetku města s tím, že v dů- Připomněl, že si všichni zaměstnanci plní svoje úko-

Starosta města znovu zopakoval, že se bude vodové zprávě k danému usnesení městské rady ly svědomitě - mnohdy i nad rámec pracovní doby - 
rada peticí zabývat a zabývala by se jí i v případě, kdy žádný důvod uveden není. a tento krok vyvolává mezi personálem napětí a pů-
by byla podepsána menším počtem petentů. Při- Starosta města konstatoval, že jde o rozhodnutí sobí demotivačně. Do diskuse přispěl také Ing. Ur-
slíbil vyvolání jednání u kulatého stolu se všemi za- v kompetenci městské rady, která toto také dotyčné ban, který s daným krokem nesouhlasí. 
interesovanými stranami a vyjádřil naději, že na pracovnici sdělila. „Je to ale živá kauza, která může Starosta města na závěr konstatoval, že o pro-
schůzce dojde k dialogu a nikoliv k diskusi, v níž nik- být předmětem nějakého zpochybňování např. ze blematice městské nemocnice bude v podrobném 
do nebude chtít změnit své stanovisko. strany právního zástupce Ing. D. Ch. takže v tuto rozboru informovat její ředitel Ing. Rudolf Bubla       

Další z dotazů potom směřoval na dodržení ter- chvíli nebudeme hovořit o konkrétnostech,“ řekl  v   d alší části zasedání. 
mínu zprovoznění obchvatu po první části rekon- s tím, že se ale rozhodně nejedná o nějaké odstra-
strukce, který měl být k 1. prosinci. nění nepohodlného člověka. „Myslím si, že tento 

Místostarosta města vysvětlil, že termín pro re- názor chápe a vnímá i Ing. D. Ch.“ Dodal také, že byla 
konstrukci byl dodavatelskou firmou po náležitém v nedávné době na MěÚ provedena plánovaná pro-
doložení relevantních důvodů prodloužen do 20. věrka inspektorátu  práce, která se  zabývala třemi 
prosince, s čímž rada města vyjádřila svůj souhlas. pracovně-právními vztahy, na něž kontrola dostala 
Je to dle jeho sdělení jediné možné řešení pro za- odpověď. Výsledky kontroly ještě nejsou známé.
chování možnosti dokončit první etapu rekonstruk- Zastupitelka paní Jitka Polmanová se následně 
ce a zprovoznění obchvatu na zimní období. Záro- zeptala na důvod a postup řešení zhoršené kvality 
veň pan Horský přečetl podrobné stanovisko doda- vody ve městě. 
vatelské firmy.   Odpověděl pan Martin Horský, který se vrátil k 

Další z obyvatelek města, která není spokojena minulému zasedání zastupitelstva, na němž o tom-
se zmiňovaným stavem následně zastupitelům sdě- to problému všechny přítomné podrobně informo-
lila, že je podána oficiální stížnost a žádost o měření val. Doplnil ale, že jde o dopad poklesu spodní vody 
hluku, měření a vibrací na  Kutnohorskou hygienic- a geotermiky. VHS Vrchlice-Maleč dodává do města 
kou stanici. vodu z malešovské přehrady, tedy měkkou vodu, do 

níž byl přidáván CO  a stalo se, že tato voda s o málo 2

V části zasedání městského zastupitelstva, vyšší teplotou, než v jiných letech, začala rozpouš-
určené dotazům zastupitelů, se jako první přihlásil o tět krustu železa ve vedení. Chemickou reakcí se 
slovo Ing. Jiří Havlíček, který se ještě jednou vrátil     krusta stala mazlavou. CO  se přestal přidávat a ta 2

k diskutované problematice obchvatu a objídné tra- krusta musí zase zatvrdnout. „Trápí nás to velmi a 

Tímto byla část zasedání, věnovaná dotazům 
občanů a zastupitelů, ukončena.  

Ing. Bubla na poznámku MUDr. Spáčila odpo-
věděl v závěrečné části jednání, kdy informoval také 
obecně o současné situaci městské nemocnice.      
K námitce MUDr. Spáčila uvedl, že jej překvapila a 
nebyla dříve diskutována. Podnětem k uvedenému 
kroku byl spor s jedním ze zaměstnanců, o němž 
vedení nemocnice podle slov jejího ředitele ví, že se 
nenacházel v pracovní době na pracovišti, nicméně 
z dosavadního výkazu pracovní docházky není mož-
né tuto skutečnost potvrdit. Nemocnice tak ne-
může požadovat po zaměstnanci zpět plnění, které 
mu již bylo poskytnuto. „Přemýšlel jsem o tom již    
v minulosti, protože mě zarazilo, že nemocnice žád-
ným způsobem neeviduje pracovní docházku. Tam, 
kde jsem dříve působil, se vždy docházka evido-
vala,“ vysvětlil důvod zavedení nového docházkové-
ho systému s tím, že takový systém považuje za běž-
ný.  

        zn

DOTAZY A ODPOVĚDI
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Na minulém, tedy listopadovém, zasedání městské-
ho zastupitelstva jsme byli kromě dalších témat se-
známeni také se současným stavem městské ne-
mocnice. K tomuto tématu bych se rád tímto pro-
střednictvím také rád vyjádřil, a to hned z několika 
důvodů, které dále vysvětlím. 

čísla, jedná se o skutečný počet výkonů ve zdejší více motivační a pracovníci by mohli získat odpoví-
nemocnici v daném roce. Jestliže letos počet výko- dající ohodnocení za vyšší počet výkonů. V součas-
nů klesl, neznamená to, že v roce 2017 jich bylo pří- ném stavu se musí odměňování zaměstnanců řídit 
liš. Pokud nemocnice nyní eviduje méně výkonů, vládními předpisy bez ohledu na produktivitu. 
přičemž příspěvky od pojišťoven dostala zálohově Pominu-li, že se nejedná o příliš spravedlivé od-
podle výkonů právě z roku 2017, je logické, že bude měňování nemocnic za provedené výkony, nemá 
pojišťovna na základě reálných výsledků vyžadovat nemocnice možnost regulovat tuto nejzásadnější 

Zprávu o nynější situaci nemocnice přednesl její vrácení alikvotní části vyplacené zálohy. To ale není část svých výdajů a nakládat s nimi efektivně. Je lo-
ředitel, Ing. Rudolf Bubla. Z jeho obsáhlého rozboru chyba minulého vedení ani města ani nemocnice, gické, že provoz, řízení a udržení chodu malé měst-
jsem měl ale velmi rozporuplný pocit, protože se ačkoliv chápu, že se v takové chvíli nemocnice do- ské nemocnice je velmi složitý proces s neustálým 
jeho komentář po celou dobu věnoval v podstatě stane do finančních problémů.    sledem na sebe navazujících problémů. 
jen stížnostem na těžkosti, které provoz nemocnice Je o mě známo, že jsem se (bohužel neúspěšně) Také my jsme se v minulých volebních obdobích 
provázejí. Zdálo se mi, že po roce ve vedení města si snažil o převedení městské nemocnice z režimu pří- s mnoha z nich setkali, ale vždy bylo nutné napřít 
až nyní jeho současní představitelé i nové vedení spěvkové organizace na společnost s ručením ome- všechny síly a nepříznivé období překonat. Rád kon-
nemocnice uvědomili, že nejde o jednoduchou zále- zeným, která by ale stále zůstala ve 100% majetku statuji, že i přes veškerou kritiku z řad bývalé opozi-
žitost. Na nemocnici začínají dopadat finanční pro- města. Tento záměr se mi prosadit nepodařilo, pro- ce se to vždy podařilo a rád bych věřil, že se i přes 
blémy, a tak je třeba najít viníka, kterým by podle tože narazil na odpor bývalé opozice i pracovníků veškeré současné stížnosti vedení města a nemoc-
jednoznačných náznaků mělo být minulé vedení nemocnice. Trvám ale na tom, že právě v současné nice na nezájem kraje i dalších orgánů, které ale ni-
Čáslavi. V tuto chvíli se tedy musím důrazně ohradit situaci by měla společnost s ručením omezeným kdy nemocnici provozně nedotovaly (na provoz ne-
proti jakýmkoliv takovým úvahám. mnohem jednodušší postavení při řešení obdob- přispívalo ani město, které poskytovalo vždy dotace 

V příspěvku Ing. Bubly zazněla mimo jiné výtka ných problémů. Nemyslím tím, že by zaměstnanci jen na investiční akce) se podaří nemocnici zacho-
k vysoko nastaveným počtům výkonů z roku 2017. měli přijít o svoje zasloužené odměny, ale bylo by vat ve stávajícím rozsahu nabízených služeb.  
Nejde ale o žádná smyšlená nebo nadhodnocená možné strukturovat částku k výplatě tak, aby byla 

                 
                                                Ing. Jaromír Strnad

Na žádost realizátora rekonstrukčních prací na 
mostech na čáslavském obchvatu, tedy společnosti 
Firesta, rada města souhlasila s prodloužením 
uzavírky obchvatu města a zároveň i současné 
objízdné trasy o tři týdny. Provoz se tak vrátí do 
běžného stavu po 20. prosinci. V dané situaci, 
kterou v žádosti, předložené městské radě, uvedli 
zástupci společnosti Firesta, přitom nebylo jiné 
řešení.

Podle informací obsažených v dokumentu, 
určeném Radě města Čáslavi, došlo při realizaci 
rekonstrukce k několika zásadním momentům, 
které nedovolily dokončit první etapu oprav v pře-
dem plánovaném termínu.

“V průběhu výstavby první etapy mostů došlo   
k nezbytné aktualizaci harmonogramu, zohledňují-
cí technologické požadavky provádění dle projek-
tanta a stavebního dozoru, a rozdílné skutečnosti 
proti zadávací dokumentaci po odkrytí konstrukcí,” 
uvádí mimo jiné zpráva společnosti Firesta s tím, že 
zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohli odlišnosti od obvyklých konstrukcí 
předvídat. “Vzhledem k pozdějšímu zahájení 
stavby oproti plánu v zadávací dokumentaci lze v le-
tošním roce dokončit s obtížemi první náročnější 
poloviny mostů a musí se řešit jejich napojení na 
druhou etapu a zazimování,” uvádí dokument dále.

Zástupci zhotovitelské firmy se zároveň zavázali 
dokončit všechny potřebné práce v co nejkratším 
termínu, a to i přes již poměrně nepříznivé klimatic-
ké podmínky tak, aby mohl být provoz na zmiňova-
né komunikaci co nejdříve uveden do běžného 
stavu, tedy v obou směrech po obchvatu města.

Vedení města i dodavatelská firma věří, že se 
vše podaří zrealizovat dle současné dohody, aby 
střed města byl objízdnou trasou zatěžován po co 
nejkratší období.                                                

                                                                               zn

NEZBYTNÉ PRODLOUŽENÍ 
UZAVÍRKY OBCHVATU

NÁZOR ZASTUPITELE  Ing. JAROMÍRA STRNADA

BOJ O NEMOCNICI NESMÍME VZDÁVAT

V poslední době bohužel došlo ke sníženi kvality 
vody, dodávané do domácností v některých lokali-
tách Čáslavi (ale i Kutné Hory a některých dalších 
obcí) Vodohodpodářská společnost Vrchlice-Maleč 
proto vydala k dané situaci následující vysvětlení a 
hodnocení zdravotních rizik. 

VHS mimo jiné přiblížila postup pro odkalňová-
ní  potrubí: "Během dopravy pitné vody potrubím 

vyvěšeny v aktualitách na webových stránkách dochází vlivem jejího styku s materiálem potrubí, 
společnosti VHS Vrchlice-Maleč. Mimořádné změn tlaku a průtoku k řadě fyzikálně chemických 
odkalování se provádí bezodkladně, bez předešlé-procesů. Výsledkem je tvorba usazenin železa a 
ho upozornění.vodního kamene zejména v úsecích s menšími 

VHS uvedla, že o případné kompenzaci při odběry a větším zdržením vody v potrubí a v nej-
vyúčtování zasažených lokalit bude rozhodnuto po nižších místech vodovodní sítě. Tyto usazeniny ov-
vyřešení stávající situace.livňují zejména senzorické vlastnosti dodávané vo-

Nyní je podle VHS pro vyřešení stávající situace dy: zákal, zbarvení, zápach.
důležité, že byla identifikována prvotní příčina Jediným způsobem, jak těmto negativním je-
problému - zvýšená agresivita upravené vody z vům zabránit, je odkalování potrubí sítí hydrantů k 
úpravny vody Trojice ovlivněná zhoršenou kvalitou tomu určených. Odkalování se provádí min. 2 x roč-
vody ve zdroji - vodárenské nádrži Vrchlice. Dodáva-ně v rámci preventivní údržby, po každé odstávce 
ná pitná voda sice splňuje všechny parametry nebo poruše vodovodu a dále podle potřeby. Pro-
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygie-vádí se zvýšením rychlosti proudění ve vodovodním 
nické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a potrubí, kterým se uvedou usazeniny do vznosu a 
rozsah kontroly pitné vody v platném znění, ale hydrantem jsou vypuštěny do kanalizace nebo za-
docházelo k narušení materiálu kovových potrubí a travněných ploch. Během odkalování dochází pře-
uvolňování sedimentů (byla porušena tzv. vápe-chodně také ke snížení tlaku v potrubí. Většina 
nouhličitá rovnováha vody).unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale 

Technologie úpravy pitné vody byla již přizpů-určité množství se dostává ve větší či menší míře do 
sobena a dodávaná voda není korozivní, ale mírně vodovodních přípojek. Proto můžete, jako odběra-
inkrustující.telé, pocítit dočasně zhoršení senzorických vlast-

Nyní je třeba odpustit již vzniklé sedimenty (na ností vody, které po několika minutách odpouštění 
tom pracovníci Vodohospodářské společnosti vody zmizí. Pokud k tomu na Vašem odběrném 
Vrchlice-Maleč, a.s. intenzivně pracují - odkalují místě dojde, doporučujeme odpustit zakalenou 
postižené lokality, opravují a instalují uzavírací vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal co nejmé-
armatury a hydranty kvůli důkladnému odkalení) a ně rozšířil do vnitřního rozvodu vody."
potrubí znovu stabilizovat. Na povrchu narušeného Informace o pravidelném odkalování jsou 
potrubí se musí vytvořit vrstva inkrustů, která 
zabrání další korozi. Vzhledem k rozsahu skupinové-
ho vodovodu a míry narušení potrubí to nebude 
proces trvající dny, ale spíše týdny až měsíce.     red.

INFORMACE SPOLEČNOSTI 
VHS VRCHLICE-MALEČ K SOUČASNÉMU 
STAVU V DODÁVKÁCH VODY
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Na webových stránkách města www.meucaslav.cz, 
na hlavní stránce v oranžové vodorovné liště, najde-
te novou sekci „Ankety.” Zde se budou postupně 
objevovat anketní dotazníky, jejichž vyplněním obča-
né pomohou vedení města v rozvoji nejen našeho 
nejbližšího okolí, ale také například kulturního živo-
ta. Pilotní anketa je již spuštěna. 

te na webu města. 
Pro osoby bez připojení k internetu existuje mož-

nost navštívit podatelnu městského úřadu, kde je 
 Vypl-

nění dotazníku je anonymní a zabere 2 minuty času.   
Hlasovat můžete do 9. 12.

První Anketa nese O dalších připravovaných dotaznících budeme 
název „Vnitroblok ul. Jablonského - park nebo za- informovat na webu, FB města a Čáslavských novi-
hrádky?” Svým názorem můžete ovlivnit osud vnit- nách.                                                                            
robloku v ulici Jablonské-
ho, který sloužil jako 8 
zahrádek. Podle bydliště 
občanů podepsaných v 
petici město vyhodnoti-
lo, že tento vnitroblok 
nevnímají jen občané z 
přilehlých budov, ale také 
z různých městských čás-
tí našeho města i mimo 
něj. Nabízí se tedy z toho-
to vnitrobloku vytvořit 
odpočinkovou zónu ve-
řejné zeleně v parkové 
úpravě a otevřít tak 
prostor občanům. Nebo 
byste si přáli zachovat 
zahrádky? Hlasovat může-

připraven dotazník také v papírové podobě.

JN

PROSTŘEDNICTVÍM ANKET MŮŽETE 
POMOCI V ROZVOJI MĚSTA I VY  

V lesoparku Vodranty byla instalována Víla - první    
z plánovaných plastik. Toto řezbářské dílo pro 
město zhotovil Josef Cipryán z obce Podhradí. 
Materiál na výrobu plastiky pochází z části kmene 
jasanu, který stál na místě instalace plastiky a byl 
pokácen na základě posouzení arboristy Ing. 
Bažanta.

"Všichni, kteří sportujeme známe ten pocit, 
když vyrážíme na běžeckou trať do Vodrant, ale ten-
to lesopark není jen tréninkovým místem, ale ze-
jména oddychovou přírodní zónou vybízející k pro-
cházkám. Proto přišel také nápad využít dřevo ze 
stromů, tak aby nesloužilo jen k ohřátí u krbů, ale 
vytvořili jsme zajímavá místa při výše zmíněných 
vycházkách a udělali radost dětem," okomentoval 
instalaci místostarosta města Martin Horský.                        

VE VODRANTECH SE ZABYDLELA VÍLA

Listopad byl měsícem, který byl pro naši školu boha-
tý na události. V pátek 1. 11. se konala akce pro žáky 
základních školy „Den středoškolákem“. Žáci měli 
příležitost si vyzkoušet, jaké je to být středoškolá-
kem. Vyučující připravili pásmo odborných 
workshopů, ve kterých si žáci hravou formou vy-
zkoušeli finanční gramotnost, zažili cestu kolem 
světa, modelovali ve 3D, zabývali se průmyslovým 
designem a robotikou, viděli CNC programování i 
diagnostiku aut. Pro velký zájem bude tato akce 
zopakována 11. prosince 2019. 

V sobotu 9. 11. škola otevřela dveře novým zá-
jemcům o studiu. Studenti školy i učitelé představili 
výuku, učebny i studijní příležitosti. Firmy, naši soci-
ální partneři, kteří se Dne otevřených dveří zúčast-
nili, podtrhly důležitost odborného vzdělávání a 
uplatnitelnost absolventů školy. Rádi Vás pozveme 
na další DOD, který proběhne ve středu 11. prosin-
ce 2019 v odpoledních hodinách. 

Týden od 11. do 15. listopadu byl věnován 30 
letům svobody. Žáci si vybrali z nabídky filmů, které 
dokumentují významné události a osobnosti, jež 
před 30 lety otevřely v naší společnosti cestu ke 
svobodě a demokracii. Součástí týdne byla také 
beseda s Ing. Pavlem Procházkou, prvním polisto-
padovým starostou Města Čáslav a bývalým kole-
gou. 

Pondělí 18. listopadu se vyučující ekonomic-
kých předmětů sešli s kolegy z Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem. Zde si sdíleli příklady dobré pra-
xe v oblastech odborné praxe, ekonomických sou-
těží, příprav žáků k maturitní zkoušce, využití cizích 
jazyků, státní zkoušce z psaní na klávesnici, kariéro-
vého poradenství i odborného vzdělávání pedago-
gických pracovníků. 

Ve čtvrtek 21. listopadu proběhl ve škole den 
„Trendy a možnosti 3D tisku“. Studenti školy, kteří 
studují zaměření na 3D technologie, tak měli mož-
nost si zvýšit povědomí o využití 3D tisku v praxi 
např. v oblastech zubního zdravotnictví. Učitelé 3D 
technologií využili setkání se zástupci firmy k disku-
si a k seznámení se s novinkami v této oblasti.

Závěr listopadu byl věnován rozšíření a rozvoji 
automatizace. V této oblasti právě probíhá moder-
nizace technického vybavení pro výuku hydrauliky, 
pneumatiky a automatizace.

Přijďte se k nám podívat ve středu 11. prosince 
2019 na Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni.
                                     Věra Szabová, ředitelka školy

LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI 
NA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, Čáslav, 

Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na 

  
11. 12. 2019 od 14:00 do 16:30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Další termín DOD: 
5. 2. 2020 (středa) od 14:00 do 16:30 hodin 

Můžete se těšit na komentovaný program: 
- představení oborů (v 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 a 16:00 hod.)
- prohlídka výukových prostor školy 
- výstava studentských prací 
 

11. 11. 2019 se starosta města Čáslavi zúčastnil na 
letišti v Chotusicích slavnostního nástupu příslušní-
ků základny ke Dni válečných veteránů. 

města JUDr. Vlastislav Málek
Spolupráce města se základnou se neustále roz-

víjí, její zástupci se zúčastní slavnostního shromáž-
Tento významný den je věnován uctění památ- dění pořádaného městem Čáslav k 17. listopadu na 

ky padlých i těch, kteří boji prošli anebo se účastní i náměstí Jana Žižky z Trocnova a společně se již nyní 
současných misí. „Vnímám hrdost našich vojáků na těšíme na slavnostní nástup základny na čáslav-
to, že slouží vlasti a jsou připraveni splnit veškeré ském náměstí v květnu 2020.
úkoly, které před nimi na úseku obrany země jakož i 
v plnění spojeneckých závazků stojí. Bylo mi ctí oce-
něným příslušníkům základy za pozvané hosty osob-
ně poblahopřát. Působivý byl i pietní akt u pomníku 
věnovaný těm příslušníkům základny, kteří při služ-
bě vlasti položili své životy. Celý nástup byl velmi 
důstojný, emotivní a nesmírně působivý, proslov 
velitele základny byl civilní, lidský a přesto z něho 
vyzařovala velká síla a odhodlání,“ prohlásil starosta 

                                   TZ

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ NA 21. ZÁKLADNĚ TAKTICKÉHO LETECTVA
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Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků,  Kč 
jejímž cílem je zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem i jejich blíz-hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem 
kým. Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS) včetně po-přesahuje částku  Kč hrubého. Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týd-
radny, která pomáhá všem obětem trestných činů. nů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 hod/týden), možnost kari-

érního růstu, pravidelná lékařská péče, příspěvek na penzijní nebo životní po- Poradna pro oběti trestných činů v Kutné Hoře, která působí pod středis-
jištění, po patnácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný kem PMS, pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 
pobyt a doživotní výsluhový příspěvek. 45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Po-

radna poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poško-
zeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto 
důvěrník), psychosociální podporu (lze zprostředkovat bezplatné služby psy-
choterapeuta), nebo dle situace zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny 
je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu 
zpět do běžného života. Ze zkušeností víme, že nejčastěji chodí do poradny li-Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, 
dé, kteří si často nejsou jisti svými právy a nemají jasnou a konkrétní představu, které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmín-
co trestní řízení všechno obnáší. „O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí kami přijetí jsou:
jako oběť, nehledě na to, jakým způsobem se trestný čin stal, či zda byl dopa-

·   den pachatel“, uvádí poradkyně Věra Čápová.
Pro pomoc obětem je také důležitá úzká spolupráce jednotlivých institucí 

mezi sebou.  „Díky kvalitní spolupráci napříč institucemi jako jsou orgány činné 
v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud), a městský úřad, je oběti 
možné poskytnout mnohem kvalitnější a včasnější pomoc ušitou na míru“, do-
plňuje Čápová.

Kutnohorská poradna sídlí v ulici Náměstí Národního odboje č. 58/6. Je 
otevřena každé pondělí od 10:00 do 13:00 hodin. Lze se objednat, není to však 

V případě zájmu kontaktujte: podmínkou. Poradkyni Mgr. Věru Čápovou lze kontaktovat také telefonicky na 
mobilu  727 873 139. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.  pracovníky Územního odboru Kutná Hora na tel. číslech
Poradna pro oběti funguje v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufi- 974 875 400, 974 875 208 
nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.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.

Poradna pro oběti trestných činů v Kutné Hoře působí pod střediskem PMS 
a pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu.

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

irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz PhDr. Eva Filipová, krajská vedoucí PMS ČR středočeský soudní kraj

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY SE HODÍ I STRÁŽNÍKŮM

RODINNÉ PROBLÉMY NEJVÍCE ODNÁŠEJÍ DĚTI

BEZ ŘIDIČÁKU, ZATO S DROGOU V TĚLE

Strážníci městské policie prošli v listopadu Kurzem bezpečné jízdy, který  
pořádaly a spolufinancovaly společnost BESIP a Krajský úřad Středočeského      
kraje. Podle vyjádření velitele zdejších strážníků, pana Pavla Kratochvíla, se 
kurz uskutečnil na polygonu v Příbrami a zúčastnili se jej téměř všichni čáslavští 
městští policisté. Dovednosti, které touto formou získali nebo měli možnost si 
oživit, jistě najdou uplatnění v praxi. 

Dlouhodobý spor mezi dvěma bývalými partnery, rodiči malého dítěte, se 
odráží v boji o potomka, respektive v názoru na jeho výchovu. A tak matka již 
několikrát kontaktovala městskou policii s oznámením, že ji její bývalý partner 

   obtěžuje snahou o kontakt s ní samotnou i dítětem. Stejně tak se stalo v sobotu 
16. listopadu, kdy strážníci k bytovému domu v centru města vyjížděli dokonce 
dvakrát v rozmezí jedné hodiny. Zatímco matka se snaží otci ve styku s dítětem 
zabránit, on se snaží dokázat, že matka není schopna jeho výchovy. Problémy 
mezi rodiči se potom samozřejmě přenášejí na dítě, a proto by si měli všichni i 
bývalí partneři uvědomit, co vše může jejich rozpor způsobit a jak jej vnímají 
jejich děti. 

Ani v listopadu bohužel nemohli strážníci městské policie nechat prázdnou     
kolonku, určenou na počet řidičů, u nichž bylo prokázáno užití alkoholu nebo 
jiných návykových a omamných látek. Stejně jako v minulých měsících, i tento-
krát dostali městští policisté oznámení od obsluhy městského kamerového 
systému, že se osoba, pohybující se velmi nejistou chůzí, zjevně chystá used-
nout za volant osobního vozidla. Tak se i stalo a brzy bylo jasné, že stejně jako 
řidičova chůze byla nejistá také jízda. Tou dobou se ale již strážníci za automobi-
lem vydali a v ulici Bojovníků za svobodu jej zastavili. Na místě zjistili, že muž, 
který seděl za volantem, měl vydaný zákaz řízení. Řidič se také podrobil decho-
vé zkoušce na alkohol, která skončila negativně, avšak další test na návykové 
látky prokázal jejich přítomnost v mužově těle. Z těchto důvodů byla na místo 
přivolána hlídka Policie České republiky, která si muže převzala a další šetření 
již probíhalo v jejich režii. 

Stejně jako onen mladý muž usedl za volant bez oprávnění i další řidič, je-
hož totožnost byla strážníkům již známá a věděli, že má udělen zákaz řízení.      
Z tohoto důvodu automobil zastavili a řidiče vyzvali k předložení dokladů. Pů-
vodní podezření se potvrdilo a ačkoliv muž podle výsledků testu před jízdou 
nepožil žádný alkohol, vzhledem k porušení uděleného zákazu řízení byl pře-
dán do rukou příslušníků Policie České republiky, kteří si již další postup šetření 
převzali. 

       

Středočeská policie hledá  nové policisty a policistky 
na základní útvary 
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V listopadu zahájila v Čáslavi v Tyršově ulici provoz 
Dětská skupina Holubníček, která zajišťuje péči o 
děti od jednoho roku do předškolního věku ve 
skupince maximálně dvanácti dětí.

V prvních týdnech se děti pomocí her a říkadel 
seznamovaly mezi sebou navzájem a také s chůvič-
kami, které o ně v Holubníčku pečují. Děti se naučily 
básničku o bramboře, zpívaly, chodily si hrát ven do 
parku a poslouchaly čtené pohádky. Také tvořily ob-
rázky s podzimní tématikou - lepily peříčka na sva-
tomartinské husičky, obtiskovaly razítka z brambor, 
vystřihovaly papírové draky apod. 

Děti, které jsou v Holubníčku celý den mají 
pestrý program, během kterého se vystřídají 
pohybové, hudební a tvořivé aktivity, pobyt venku a 
spontánní i řízené hry. Děti mají přes den dopolední 
svačinku, oběd a další svačinku odpoledne. Po 
obědě po pohádce si mohou odpočinout a některé i 
spinkají. Děti v dětské skupině nemusí být celý den, 
mohou přijít i na dopoledne a po obědě odejít 
domů. Do Holubníčku mohou docházet dva, tři 
nebo pět dní týdně – vše podle možností a přání 
rodičů.                                                         Holubníček

DĚTSKÁ SKUPINA HOLUBNÍČEK
Konečně nastal tak dlouho očekávaný den.  Se škol-
kou jsme jeli na vzdělávací výlet do Lesního druž-
stva Chraňbož u Leštiny. Ten den  jsme přišli  všichni  
s baťůžky,  ve kterých jsme měli svačinku, pití, pláš-
těnku a samozřejmě i něco dobrého na zub od ma-
minky. Pan řidič autobusu se na nás usmíval, paní 
učitelky naložily bedny s kaštany, žaludy a tvrdým 
chlebem, které jsme společně s rodiči nosili celý 
měsíc do školky.  A už jsme jeli. 

hmatu, které jinak známe jen z obrázků, nebo jen z 
vyprávění. Také jsme našli pravé hříbky i klouzky.

Ke krmelci jsme šli tiše, abychom nevyplašili 
zvěř. Pan hajný nám vyprávěl,  jak  o zvířátka pečují  
v zimě. My jsme jim také do krmelců přidali suchý 
chléb a kaštany, zazpívali podzimní písničku a tiše 
naslouchali, zda nějakého jelena či srnku neuvidí-
me.                                       

Na rozloučenou  nám pan Miloš a pan Aleš za-
Na lesní cestičce  na nás čekal  pan hajný Aleš a hráli na lesní roh znělku HA-LA-LI, rozdali nám malé 

pan hajný Milan s loveckými pejsky. Oba byli oble- sladkosti
čeni v mysliveckém stejnokroji  a  měli klobouk se Společně prožité dopoledne v nás zanechá na 
sojčím pírkem- moc se nám  líbili. dlouhou dobu hluboké zážitky z  procházky lesem,  

Po přivítání jsme se rozdělili do dvou skupin. z objevování nového,  ze  setkání  s pány lesníky a 
Předškolákům se věnoval pan hajný Milan s fenkou jejich pejsky,  i ze samotného výletu naší mateřské 
Ivankou, mladším a starším dětem se věnoval pan školy.
hajný Miloš s pejskem Borkem.

Nejdříve jsme  poznávali co patří  a  nepatří do Děkujeme tímto  za nezapomenutelný výlet  a  
lesa. Cestou jsme si vyprávěli, která zvířátka žijí v le- těšíme na další vzdělávací program v Lesním druž-
se, pozorovali jsme lesní rostliny, vnímali jsme vůni stvu Chraňbož.
lesa, ticho, naslouchali zpěvu ptactva. Sbírali jsme 
šišky, zahráli jsme si na „šiškovanou“, stavěli ,, do-
mečky“ pro veverky a ježky. Zdolávali jsme  přírodní 
překážky vysokými kroky, poznávali   rostliny podle 

Za kolektiv učitelek MŠ Čáslav, 
střediska Husova p. uč.  Ďuchová Zdenka, 

ved. uč. Zemanová Jana

VZPOMÍNKA NA LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Během listopadu probíhal společný projekt dvou 
čáslavských škol, jehož cílem bylo prostřednictvím 
společné výuky podpořit zájem žáků o přírodověd-
né a technické obory.  Projektu se zúčastnili stu-
denti místní kvarty a žáci 9. ročníků ze ZŠ Náměstí. 

Pod odborným vedením Mgr. Jany Krejčíkové si 
žáci obou škol vyzkoušeli badatelsky orientovanou 
výuku fyziky zaměřenou na zapojení elektrických 
obvodů, měření pomocí bezdrátových senzorů a 
digitální zpracování výsledků. K práci byla využita 
výpočetní technika a moderní polytechnické sou-
pravy PASCO, jimiž čáslavské gymnázium disponu-
je. Součástí zadaných úkolů, které žáci plnili, bylo 
též vytvoření voltampérové charakteristiky rezisto-
ru a žárovky, včetně zhodnocení získaných grafic-
kých dat. 

Společná výuka je moderní způsob výuky, který 
vede k rozvoji vzájemné komunikace a spolupráce 
mezi týmy žáků i pedagogů při řešení zadaných úko-
lů. Předmět spolupráce nebyl vybrán náhodně, ne-
boť absolventi přírodovědných a technických obo-
rů jsou na trhu práce dlouhodobě žádaní. Gymnázi-
um i Základní škola Náměstí se touto cestou snaží o 
zvyšování uplatnění svých absolventů v jejich bu-
doucím profesním životě.                         ZŠ Náměstí

SPOLEČNÁ VÝUKA ŽÁKŮ 
GYMNÁZIA A ZŠ NÁMĚSTÍ

Ve dnech 6. 10. – 10. 10. 2019 naši školu navštívili 
žáci a učitelé z partnerské školy ze Slovenska. Jako 
každý rok, i letos, jsme se snažili 6 žákům a dvěma 
pedagogickým pracovníkům Mgr. T. Tomorimu a 
Bc. Ladislavovi Pappovi ukázat zajímavosti našeho 
okolí.

Večer se konala slavnostní večeře na počest 
hostů ze Slovenské republiky.

Další den jsme dorazili s našimi přáteli do Prahy, 
snažili jsme se ukázat to nejkrásnější z tohoto 
města: Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské 
náměstí a další pamětihodnosti.

První den si žáci prohlédli naše město a zážit- Ve čtvrtek jsme naše kolegy a žáky převezli do 
kem byl jistě výstup na věž kostela sv. Petra  a Pavla nedaleké vesnice Žleby, kde jsme navštívili místní 
na místním náměstí. zámek a přilehlý park. Odpoledne jsme se rozloučili 

V úterý studenti navštívili Kutnou Horu, kde si a naši kolegové a studenti SOŠ odcestovali zpět do 
mohli prohlédnout Sedleckou katedrálu, Kostnici a svých domovů. Doufáme, že si pobyt v České re-
chrám sv. Barbory. Počasí nám sice nepřálo, ale pro- publice užili a odnášejí si nezapomenutelné zážitky 
cházka po historické Kutné Hoře se vydařila. z návštěvy v Čechách.                               SOU Čáslav

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2019 se naše 
škola představila na Gastronomickém 
festivalu Středočeského kraje na Výstavišti 
v Lysé nad Labem. 

Návštěvníci se tak mohli přesvědčit o 
šikovnosti našich žáků z oborů Cukrář, 
Kuchař - číšník, Řezník - uzenář a Prodavač 
a ochutnat jejich výrobky.                       
                    Kristýna Stýblová SOU Čáslav

ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÝ PROGRAM MEZI 
STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU J. MAJLÁTHA V PRIBENÍKU A SOU ČÁSLAV

SOU ČÁSLAV NA GASTRONOMICKÉM FESTIVALU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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Již mnoho let jsou místní obyvatelé, respektive 
rodiče malých dětí, zvyklí využívat služeb Rodinné-
ho centra Kopretina. Jeho zázemí se stalo místem 
setkávání maminek i tatínků na rodičovské dovole-
né, ale i dalších rodičů, stejně jako místem konání 
přednášek, kurzů a mnoha ostatních akcí...

 

nebo i jinam by pro ně 
mohla být ještě nebez-
pečná. Někdy je potře-
ba dětem, které v Kop-
retině pobývají po vy-

I dospělí lidé tak mohou například navštěvovat učování, pomoci s do-
centrem pořádané kurzy angličtiny či přednášky, Pro rodiče, kteří zůstanou se svými malými mácími úkoly. Také o to se po náležité dohodě mo-
věnované praktickým a využitelným tématům, jako dětmi doma, je nesmírně důležité udržet si kontakt hou postarat pracovnice rodinného centra. 
je finanční gramotnost, péče o děti a mnohé další, s okolím, s přáteli a zájmově spřízněnými skupina- Kopretina ale nezahálí ani v době školního vol-

pořádány jsou workshopy i jiné společné akce. mi. Právě to je jeden z úkolů a velkých pozitiv 
Kopretina poskytuje také služby pro pěstouny. činnosti Rodinného centra Kopretina, které 

Podpora rodiny v režii Rodinného centra nabízí možnost právě společně tráveného 
Kopretina zahrnuje také velmi oblíbenou akci, času jak rodičů, tak i jejich ratolestí - a o tom, 
nazvanou rodičovské rande. Jde o podvečerní že se jedná o velmi žádanou službu, jasně 
hlídání dětí, jejichž rodiče si potom mohou      hovoří čísla. Rodinné centrum Kopretina 
(v mnoha případech po skutečně dlouhé navštěvuje více než 130 rodin z Čáslavi a 
době) vyjít na skutečně klidnou večeři jen ve okolí. Mimo setkání přímo v prostorách Ko-
dvou. Všichni víme, jak rodiče milují svoje děti, pretiny jsou jejími pracovnicemi ve spoluprá-
na druhou stranu stále by měli mít možnost ci s aktivními rodiči pořádané také jednorázo-
prožít alespoň několik hodin jako partneři bez vé (ačkoliv již tradiční) akce, z nichž lze 
nutnosti neustálého dohledu nad svými jmenovat například Svatomartinský lampió-
malými potomky. A protože se jedná o službu, nový průvod, oslavu Dne dětí a mnohé další).  
určenou právě pro umožnění společného Kromě již uvedených oblastí ale další aktivity 
prožití volných chvil, je podmínkou jejího centra směřují také k pomoci rodičům, kteří 
poskytnutí, aby rodiče do Kopretiny děti nemají možnost využít příbuzných, například 

přivedli společně a stejně tak si je i vyzvedli.  prarodičů, k občasnému pohlídání dětí v době, 
Rodinné centrum Kopretina je jedním ze kdy musí zajít k lékaři, na úřady a tak dále. I v této na, kdy pravidelně pořádá tak zvané Týdny prázdni-

středisek Oblastní charity Kutná Hora. Více o jeho chvíli poslouží Kopretina, stejně jako v případě, kdy nových aktivit, naplněné pro děti poutavým progra-
aktivitách, nabízených službách i pořádaných ak-již starší, tedy školou povinné, děti docházejí na- mem.  
cích naleznou zájemci na webových stránkách příklad na zájmové kroužky a cesta ze školní družiny Jak již bylo uvedeno, Kopretina poskytuje své 
www.kh.charita.cz.                                                    do základní hudební školy, domu dětí a mládeže služby celému věkovému spektru obyvatel města.    zn

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 6.

RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA
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Do Kopretiny pravidelně chodí i Mikuláš, na jehož nadílku 
se dětí těší dlouho předem. 

Dne 4. ledna 2020 pořádá Oblastní charita Kutná Hora v Čáslavi Tříkrálovou 
sbírku. Koledníci se vydají přát všem našim spoluobčanům vše dobré do 
nového roku a to za každého počasí. Snad jim i tentokrát bude odměnou 
příspěvek do zapečetěné pokladničky a někde také úsměv nebo hřejivé slovo 
dárců. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude tentokrát použit na programy rodinného 
centra Kopretin nebo na dobrovolnou činnost v Městské nemocnici Čáslav na 
oddělení LDN. Stále ještě hledáme vedoucí skupinek i malé koledníky. Případní 
vážní zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 327 311 324 nebo 731 598 
983 u koordinátorky tříkrálové sbírky Radmily Fedory, Dis.

Za Centrum Domek, Mgr. Kateřina Voháňková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
JIŽ PO DVACÁTÉ V NAŠEM MĚSTĚ

Studenti VOŠ, SPŠ a OA Čáslav oboru Strojírenství S1 pod vedením pana učitele 
Miloše Rokyty zhotovili pro děti z Rodinného centra Kopretina dřevěné jesličky.  
S tímto dárkem děti nacvičují vánoční pásmo “Od adventu ke Třem králům“, 
které potěší mimo jiné čáslavské seniory. Velmi děkujeme paní ředitelce Mgr. 
Věře Szabové a realizátorům za vstřícnost, ochotu a spolupráci.

                              Bc. Terezie Tichá, DiS.

VÁNOČNÍ DÁREK PRO DĚTI Z RC KOPRETINA



Vážení čtenáři, 
dovoluji si využít řádky Čáslavských novin prvně (a    
v pozici jejich redaktorky také naposledy) k textu, 
který je tentokrát mimořádně osobní. Jak mnozí  
vědí, od 1. prosince tohoto roku již nebudu v redak-
ci působit. Ráda bych proto poděkovala všem, s ni-
miž jsem se v uplynulých více než osmnácti letech 
setkávala ať již při reportážích, fotografování nebo i 
jen tak - v příjemných rozhovorech. Byla to milá 
setkání. 

lidem v něm, problémům i úspěchům těch, které 
důvěrně známe. Regionální noviny informují o 
životě v ulicích, kterými denně procházíme, sledují 
stavby i opravy, podávají zprávy o úspěších místních 
dětí, sportovců, jejichž kariéra se zrodila právě zde, 
ale i zdejších firem, s nimiž mnozí místní spojili svůj 
život. V našem případě se věnují krásnému historic-
kému městu, které většině jeho obyvatel ze spousty 
důvodů rychle přiroste k srdci. Proto jsem přesvěd-
čena, že nejsou méně důležité než „velké“ noviny, i 

Mohu konstatovat, že ačkoliv jsem v minulosti když na poměrně malém území. A to si dobře uvě-
neplánovala ani život v Čáslavi a už rozhodně ne domují i mnozí ostatní.   
novinářskou dráhu, obojí se spojilo do úžasné Jak se ale říká, změna je život a život je změna. 
směsi, jež mi dlouhá léta dávala dobrý pocit z práce, Platí to v osobním životě i v životě společnosti. Na-
kterou mám ráda, a pro město, které jsem si staly mnohé společenské změny a s nimi ruku v ruce 
zamilovala i díky tomu, že jsem měla možnost i změny osobní, ať již k tomu došlo jakkoliv.
dlouhodobě a zblízka sledovat jeho vývoj. Nemá Chtěla bych tedy již jen popřát Čáslavským 
smysl si nalhávat, že jsou v životě jen světlé chvíle a novinám, aby měly stále nespočet nových témat, 
úspěchy, pokud se ale ohlédnu do minulosti, určitě kterými budou svoje čtenáře těšit. Aby informovaly 
mohu s klidným svědomím konstatovat, že alespoň o dalších rekonstrukcích, „otravných“ opravách a 
z mého pohledu určitě vždy převažovaly. A nebyl to úpravách, protože bez nich se město neobejde, o 
krátký životní úsek - vždyť za osmnáct let se novoro- nové výstavbě, ale i o sportovních úspěších a bo-
zeně stane dospělým člověkem. Každý tedy může hatém kulturním dění, aby přinesly ještě mnoho a 
posoudit, jak velký přerod to je, jak velkým vývojem mnoho fotografií prvního miminka roku, narozené-
projde i město za tak dlouhou dobu. A u toho jsem ho v naší městské nemocnici, i vzpomínek na bo-
mohla být, sledovat jeho proměnu a informovat. hatou historii města, stejně jako na osobnosti ve-

Je jisté, že stejně jako měly a snad i stále mají řejného života, spojené s Čáslaví. Témat bude jistě 
Čáslavské noviny své příznivce, najdou se naopak stále na výběr, ale každý, kdo se někdy s touto prací 
lidé, kterým jejich podoba nebo forma podávání setkal, ví, kolik vět, slov a písmen se do jednoho 
informací nevyhovuje. Městské noviny jsou - a vydání vejde. Místa je tedy dost a dost jak na 
budou - vždy trochu specifické periodikum, které je informace o řešení případných problémů, tak i na 
ale „svým“ lidem nejblíže. Není to ani bulvár, který dobré zprávy, kterých je v současném světě kolem 
by informoval o skandálech celebrit, ani celostátní nás zdánlivý nedostatek - ale jsou, jen je třeba chtít 
zpravodajský zdroj, monitorující světový vývoj. Jsou je hledat.                    
to stránky, věnované jednomu městu a konkrétním 

 
Zdeňka Nezbedová

POSLEDNÍ ČLÁNEK 

NA VÁNOCE 2019 DO KOSTELA!
2. adventní neděle  8. prosince 2019 od 16 hodin 
ADVENTNÍ KONCERT 
program: Jakub Jan Ryba ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ a jiné pastorely  
vystoupí soubor Gratia cantantes (seniorátní pěvecký sbor) pod vedením Moniky Drdové 
(Evangelický kostel v Čáslavi)

2. adventní neděle 8. prosince 2019 od 15 – 18 hodin 
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH s možností zakoupit výrobky ze zemí třetího světa (fair trade kafe, čaj, 
kakao, čokolády, fair trade rukodělné výrobky aj.), z Diakonie Čáslav (keramické svícny, květináče aj.) 
a výrobky Dobročinného spolku Marta (ořechy, zástěry, křížaly aj.). Bude to vhodná příležitost 
nakoupit svým blízkým dárky a zároveň podpořit dobrou věc.
(Evangelická fara - Komenského síň)

Ve čtvrtek 12. prosince od 9-11 hodin
VÁNOČNÍ KAVÁRNIČKA v Diakonii s punčem
Hostem bude: Jaroslava Barbara Sporková
Téma: Cestování po Uzbekistánu

Ve středu 18. prosince ve 13 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE ČÁSLAV
Vánoční zvěstování a zpívání u vánočního stromku. 
Speciální škola Diakonie a Střediska Diakonie v Čáslavi 
(Evangelický kostel)

V neděli 22. prosince od 9 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i velké s 
vánočním divadlem dětí a mládeže.
(Evangelická fara - Komenského síň)

V neděli 22. prosince od 19 hodin
tradiční 
evangelické MLÁDEŽE s filmem
(Komenského síň)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

ŠTĚDRÝ VEČER 24.12. ve 22 hodin
ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ 
v kostele při svitu svíček, zpěvu a poezii.
(Evangelický kostel)

BoŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25.12. v 9 hodin
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
(Komenského síň)

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné prožití vánočních svátků 
a hojnost požehnání v novém roce 2020.  

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, ulice Jana Karafiáta č.p. 159.                  
http://caslav.evangnet.cz/

Vzhledem ke skutečnosti, že ředitel zdejšího 
domova důchodců Ing. A. Šorf odmítl ve své 
přítomnosti poděkování svým pracovníkům, 
dovolte abychom vyjádřili dík touto cestou. 

A ještě jedno poděkování. 

Rádi bychom poděkovali celoživotní pracovnici 
zdravotní sestře paní Věře Čudové a externímu 
pracovníku sociálních služeb panu Dušanu 
Sentpeterymu za vstřícnost a ochotu při oslavě 
narozenin klientky paní Marie Abrhámové. Oslava 
se konala v prostorách domova. Ještě jednou vám 
oběma patří náš velký dík. 

Pracuji již sedmnáct let v oblasti sociální 
geriatrie a navštěvuji různá zařízení. Hovořím nejen 
s klienty, ale i s personálem těchto domovů. Dobře 
vím, že odborná zdravotní péče v zařízeních tohoto 
typu je ve stejné rovině s duševní hygienou a nelze ji 
řadit na jiné místo nebo snad oddělovat. Je její 
součastí. Rovněž tak empatie. Nedá se ji naučit, 
získat během života - je vrozenou schopností 
člověka. 

Hovořím o ní proto, abych při této příležitosti 
poděkoval pracovnici sociálních služeb paní Jiřině 
Myšíčkové a již jmenované V. Čudové. Za jejich skoro 
až neuvěřitelnou schopnost empatie ke klientům. 
Dovoluji si konstatovat, že se narodily pro svá 
povolání. 

S blížícím se koncem kalendářního roku přeji 
pracovníkům sociální a kulturní sféry stálé zdraví, 
mnoho energie a především motivace do dalšího 
období jejich práce. 
                                                                        

                                                              Účastníci oslavy 

J. R. Petrus

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM DD

Reakce na článek výše od ředitele domova důchodců 
Ing. A. Šorfa, kterému byla redakcí ČN (po dohodě s 
přispěvatelem) poskytnuta první věta textu pro 
případné vyjádření také jeho pohledu na situaci:  

„Dovolím si z pozice ředitele domova důchodců 
reagovat na první větu, kterou by bylo možné vyložit 
i tak, že jsem odmítl poděkování pro naše 
pracovníky nebo jsem snad toto poděkování zcela 
znemožnil. Ve skutečnosti jsem pouze nepřijal 
navrhovaný formát poděkování. Vážíme si práce 
našich zaměstnanců a máme nepochybně vždy 
velkou radost, když naši klienti a blízcí našich klientů 
ocení náročnou práci našich zaměstnanců. Každá 
zpětná vazba je velmi hodnotná a umožňuje nám 
další zlepšování našich služeb. Není však 
samozřejmě možné, abych byl u každého 
poděkování osobně přítomen. Pokud má kdokoliv z 
blízkých zájem, abych byl o jeho pochvale našim 
zaměstnancům informován, je možné mě 
kontaktovat emailem, dopisem nebo i osobně, jak 
se ostatně i běžně děje.” 

                                                             Ing. Aleš Šorf

O NOVINÁCH A KRÁSNÉM MĚSTĚ
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1. prosince 2019
od 16 hodin

na Žižkově náměstí

Město Čáslav zve všechny občany na

SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU
V programu vystoupí: 
ZUŠ Čáslav
(taneční obor)
T'N'T 
(T. Bečičková a T. Ludvíček)
Vánoční žesťový soubor Rolnička 
(pod vedením Kamila Havelky)
Folklorní soubor Vrchlice

NOVOROČNÍ 

1. 1. 2020
od 18 hodin

Žižkovo 
náměstí

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na slavnostní

OHŇOSTROJ
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Letos si připomínáme 440 let od úmrtí Jana Váchů a 
190 let od narození Josefa Fritschera, čáslavských 
měšťanů a mecenášů.

Jan Váchů (Vácha)

roku 1579 Jan Váchů onemocněl a 8. června za pří- prstýnky a pás stříbrný pozlacený s přezkou. Na je-
tomnosti svědků sepsal svoji závěť. Zemřel 15. srp- ho konci byl řetízek s jablíčkem, ve kterém bylo piž-
na 1579 a pochován byl v kostele sv. Petra a Pavla.   m o (vonná látka, která kryla nedostatečnou hygie-

 žil v 16. století, které Zik- V roce 1843 dal děkan Jan Pečenka jeho ostatky vy- nu). Podobný bohatě zdobený stříbrný pozlacený 
mund Winter nazývá zlatou dobou českých měst, zvednout a poté znovu pohřbít, jak o tom svědčí pás opět s přivěšeným jablíčkem a navíc i s pečetí 
jež přála rozkvětu řemesel, obchodu, vzdělání a sta- náhrobek zazděný v pilíři pod kruchtou. nosil i Jan Váchů. Dále jsou v testamentu vyjmeno-
vební činnosti. Z jeho rodiny známe díky zápisům   V   testamentu ustanovil Jan Váchů hlavními dědici vány stříbrná pozlacená číška, velký stříbrný pozla-
v městských knihách matku Kateřinu, bratra Jiříka, své vlastní děti Václava a Lidmilu a manželku Salo- cený koflík s víčkem a růžence, které nosili muži i 
který byl sladovníkem a sestru Dorotu Rohačku (za menu. Zaopatřil však i její další děti a své příbuzné. ženy. Na nich byly zavěšeny stříbrné a zlaté peníze. 
manžela měla Jana Roháče). Čáslav se po velkém V závěti učinil i opatření pro případ úmrtí svých Jan Váchů vlastnil i krytý vůz a měl i zaplacenou lavi-
požáru, který vypuknul 15. dubna 1522, začala po- vlastních dětí. Pokud předčasně zemřou, majetek, ci v kostele.
malu obnovovat a měnit v kvetoucí renesanční měs- který Jan Váchů po celý život shromažďoval, připad- V době Jana Váchů přestala být kniha pro běž-
to. V písemných pramenech (trhových městských ne chudým a ve prospěch škol. Z výnosů polí a za- ného měšťana luxusním předmětem. Knihy si mohli 
knihách) jsou doloženy zápisy o prodeji městišť  h r a d y má být chudým lidem poskytováno sukno, obyvatelé města koupit na jarmarku a díky jejich 
(= to, co zbylo z domu po požáru). V roce 1532 kou- plátno, chléb a lázně. Mají se z nich i půjčovat pení- velké gramotnosti si je mohli doma přečíst. Do měš-
pil Jan Váchů od poručníků Šeněkovských městiště ze bez úroků. Jeho děti bohužel zemřely do pěti let ťanských domácností se dostávaly i knihy dovážené 
nárožního domu čp. 147 na náměstí za 65 kop gro- po jeho smrti. Vdova Salomena je již roku 1580 pro- ze zahraničí. Jan Váchů odkázal svou knihovnu syno-
šů. Vystavěl zde dům, který držel až do své smrti. vdána za Jeremiáše Limbeka. vi Václavovi. Obsahovala náboženskou literaturu, 
Před požárem tento dům vlastnil Ondřej Šeněkov- Pokud by děti nezemřely, spravovaly by nadále jako byla Bible česká, Postila Jana Špangerberského 
ský. Po jeho smrti se vdova Kateřina provdala za Ja- rodinný majetek a žádná nadace by nevznikla. Ne- patřící mezi nejčastěji tištěnou knihu u nás před 
na Váchů, který se po manželčině zavázal, že se bu- můžeme tedy říci, že Jan Váchů byl mecenáš v pra- rokem 1620 či Postilu Antonína Korvína. Ta byla nej-
de starat o jejího syna Tomáše. Za druhou manželku vém slova smyslu. více rozšířena v jazykově českých městech.  Dále 
si Jan Váchů vzal opět ženu pojmenovanou Kateři- V závěti, kterou tiskem vydal Kliment Čermák   k nihovna obsahovala právní literaturu (Koldínova 
na, která mu roku 1562 přenechala všechen svůj v roce 1879, se dočteme, jak bohatým měšťanem Práva a zřízení zemská), zdravovědnou literaturu 
majetek, jak se můžeme dočíst v zápisu v městské Jan Váchů byl. Vlastnil zbraně a zbroj, která se již v (Mattioliho herbář) a další. 
knize smluv.  Když Jan Váchů obdržel várečné právo, době renesance stala předmětem sběratelského Po Janovi Váchů je pojmenována městská část 
začal ve svém domě vařit a čepovat pivo. Vedle do- zájmu. Řada zbrojí měla zaměnitelné díly, což umož- Váchov, která vznikla po 1. světové válce výstavbou 
mu vlastnil sladovnu na brodském předměstí. Stal ňovalo použít základní provedení k různým účelům. rodinných domků na pozemcích Váchovy nadace.  
se z něho vážený měšťan a již roku 1536 byl zvolen Ve váchovském domě byly zbraně i zbroj rozvěšeny Ve sbírkách Městského muzea a knihovny v Čáslavi 
konšelem (voleno bylo vždy 12 konšelů a ti se po 4 po stěnách a na jarmárkách. Jednalo se o kyrysy, se nachází epitaf Jana Váchů a jeho manželky Salo-
nedělích střídali ve funkci purkmistra). rukavice, obojky, přilby, pancíře i celou zbroj. Dále meny, který nechali čáslavští literáti zhotovit zřejmě 

V roce 1547 vystoupila města proti Ferdinando- ručnice, bojová kladiva, sekery, sudlice, halapartny, záhy po jeho smrti. Jan je na něm vyobrazen ve 
vi I. Vzpoura se však nezdařila a města byla potres- burdýř (meč), tesáky a meče. Zbraně, střelivo a svrchním plášti, kterému se říkalo šuba s šálovým 
tána (např. na mnoho let ztratila svá privilegia). Do střelný prach zdědil syn Václav. límcem, který byl olemován kožešinou. Manželka 
měst byl dosazen královský dohlížitel - císařský rych- Domácnost byla v době Váchova úmrtí vybave- Salomena má hlavu zavinutu rouškou, živůtek a zá-
tář. V roce 1549 byl do této funkce zvolen Jan Váchů. na novým ubrusem, 2 koberci zelené barvy a cíno- stěru. Ta se nosila i jako součást vycházkového oble-

Jan se v roce 1567 oženil potřetí a „z víry a lás- vým nádobím uloženým v misníku a v truhle. Dále čení. Ženy jejím nošením demonstrovaly svoji úlo-
ky“ si vzal Maryanu Bassantovou, vdovu po kanto- se v domě nacházely prachové peřiny a polštáře, hu hospodyně a strážkyně rodinného krbu.
rovi Laurinovi Bassantovi. Oba dva působili jako lite- ložní prádlo. Též oblečení mužské a ženské. Jan V roce 1879, kdy uplynulo 400 let od úmrtí Jana 
ráti v kostele sv. Petra a Pavla. Manželce Jan zapsal Váchů nosil kožichy a pláště, na hlavě birety (barety) Váchů, mu byla na jeho domě čp. 147 odhalena       
třetinu svého domu a do rodiny přijal i její dvě děti a karkule (druh čepce z aksamitu). z iniciativy Archeologického a muzejního spolku 
Dorotu a Jiříka. Maryana mu porodila dva syny Jin- Manželka Salomena zdědila kožichy, sukně, kolárky, Včela Čáslavská nejstarší čáslavská pamětní deska.
dřicha a Václava.

V té době se Janovi dařilo, rozšiřoval svůj maje-
tek a bohatl na obchodu s Kutnou Horou, kdy do 
dolů dodával pivo. Finance získával i z výnosů svých 
polí (u Skovic, Drobovic, na Hrádku, nad Vodranty), 
které měly mít rozlohu asi 25 ha. V roce 1571 umírá 
maličký syn Jindřich a též jeho matka Maryana. Mra-
morový náhrobek syna Jindřicha se nachází v koste-
le sv. Petra a Pavla. Dlouho byl označován za ne-
zvěstný. Objeven byl náhodou studentem místního 
gymnázia pod křížkem stojícím nad statkem hospo-
dářské školy. 

Váchovi zůstal syn Václav, který ale zřejmě své-
mu otci velkou radost nedělal, neboť ten  ho nazývá 
„synem velmi nerozumným“ a ve svém testamentu 
požaduje od poručníků, aby na něho dohlíželi. 
Váchů vyplatil děti Maryany Dorotu Píseckou a Jiří-
ka Bassanta a oni se na oplátku zřekli třetiny domu 
po své matce.

Již v roce 1572 se Jan Váchů žení počtvrté. Za 
manželku si bere Salomenu, vdovu po Janu Bassan-
tovi, jinak řečenému Trubači. Zřejmě se jednalo o 
švagrovou Maryany. S ní měl dceru Lidmilu. Na jaře 

KULATÁ VÝROČÍ ČÁSLAVSKÝCH MECENÁŠŮ 
JANA VÁCHŮ A JOSEFA FRITSCHERA

Dům Jana Váchů
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Rukavičkářský mistr  se narodil nín Konstantin Víták. peníze byly použity ve prospěch místního chudo-
14. 8. 1829 v rodině čáslavského měšťana a rukavič- V domě Fritscher nejen provozoval své ře- bince. Za hotové peníze a peníze uložené v záložně 
káře Jana Fritschera a jeho manželky Anny, rozené meslo, ale zařídil si zde i obchod. Dům byl obdařen byly nakoupeny pozemky. Výnos z nich se dělil na 
Běhounkové. Otec se narodil v moravském městě právem várečným, proto se Fritscher stal členem dvě poloviny. Jedna připadla chudobinci a druhá 
Mohelnici a v Praze se vyučil rukavičkářskému ře- právovárečného spolku, kde zasedal ve správní ra- almužnickému Fritscherovu fondu (nadaci), ze kte-
meslu. Matka pocházela ze vsi  Tupadly u Čáslavě z dě. Rukavičkář Josef Fritscher byl charakterizován rého byli podporováni zejména zchudlí čáslavští 
rodiny místního tkalce a zemědělce. V Čáslavi na- jako uzavřený, málo sdílný a nemluvný člověk, který řemeslníci a živnostníci. Z pozůstalosti se financo-
vštěvoval Fritscher elementární školu a poté hlavní se přesto jako člen obecního zastupitelstva zapojil vala i oprava kostela sv. Petra a Pavla a stavba kaple 
školu. Po jejím absolvování se Josef Fritscher vyučil, do politického života ve městě. Jako horlivý člen na hřbitově.
zřejmě u svého otce, rukavičkářskému řemeslu, Čtenářské besedy se podílel i na spolkovém životě.  Po mecenáši Josefu Fritscherovi nezbylo dnes 
které pak provozoval na velmi vysoké úrovni. Jeho Byla zřejmě velký milovník kvalitního čaje, který si skoro vůbec nic. Státní okresní archiv v Kutné Hoře 
stálou klientelu tvořili členové rozvětvených šlech- nechal posílat z Amsterodamu od zavedené doda- vlastní jeho osobní fond a na hřbitově se nachází 
tických rodin Černínů, Thunů, Kinských, Auersper- vatelské firmy kávy a čaje Otto Roelofs & Zoonen. poměrně zachovalý pomník. A protože „hřbitovy 
gů, Paarů, Clam – Martiniců, Chotků, Lobkoviců, Josef Fritscher prožil svůj život jako starý mlá- jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osu-
Chorinských, Windisgratzů a dalších z celé Ra- denec. Nikdy neoženil a neměl děti. V domě žil se dů“, bylo by třeba, aby se město o tento pomník po-
kousko-Uherské monarchie. Obzvláště šlechtičny, svou matkou, která mu vedla domácnost a dožila se staralo. Josef Fritscher si to určitě jako pravý mece-
které se mezi sebou navštěvovaly, si rukavičkářské- úctyhodného věku 96 let (zemřela sešlostí věkem 3. náš zaslouží. 
ho mistra z Čáslavi navzájem doporučovaly a předá- 9. 1898). Ke konci svého života již rukavičkářské ře- Čáslavská obec překvapená štědrostí jeho odka-
valy si na něho kontakt.  K jeho zákazníkům patřili i meslo neprovozoval. Zemřel na srdeční vadu 12. 11. zu mu nechala v roce 1906 vypravit okázalý pohřeb 
důstojníci různých regimentů. Fritscher šil rukavice 1906 v Čáslavi ve věku 77 let. I. třídy, kterého se účastnili radní a úředníci, členové 
k uniformám důstojníků 70. pěšího pluku v Krakově Fritscher žil velmi skromně a tak během života spolku Čtenářská beseda, chovanci místního sirot-
(majitel baron Nagy), 53. pěšího pluku arcivévody nastřádal značné jmění. Navíc dědil i po své bezdět- čince a obyvatelé města. Na jeho počest byla rozsví-
Leopolda v Záhřebu nebo oficírům pluku ve městě né sestře Marii, provdané za finančního radu Baue- cena plynová světla na náměstí a v ulicích. Josef Frit-
Nova Gradiška (Chorvatsko). Jeho služeb samozřej- ra (zemřela 28. prosince 1885).  V závěti všechen scher byl pohřben na čáslavském hřbitově. Nad je-
mě využívali i obyvatelé Čáslavi (např. rodina kraj- svůj majetek odkázal městu, které obdrželo peníze ho hrobem promluvil purkmistr JUDr. Jan Zimmer.  
ského hejtmana Ferdinanda Voitha von Sterbez, na hotovosti, úvěrní los, vklady v záložně, stříbrné a V roce 1907 objednala městská rada u místního so-
purkmistra Ignáce Fialy). Ve městě vlastnil Fritscher zlaté klenoty a hodinky, které byly v roce 1907 i s je- chaře Znojemského náhrobek z černého leštěného 
dům čp. 63 (dnes zaniklý v ulici Generála Františka ho písemnostmi uloženy do městského archivu, syenitu.                                         
Moravce), který koupil v roce 1874. V domě se např. dům čp. 63 se zahradou a pole. Dům byl v roce 1907                                                     
narodil v roce 1835 učitel, vlastenec a buditel Anto- městem prodán manželům Slámovým a utržené 

Josef Fritscher

PhDr. Jana Vaněčková 
                         Státní okresní archiv Kutná Hora 

O co jde?

Jak na to?

Kdo za akcí stojí?

Letošní novinka: povinná rezervace dárků

Zároveň nám usnadní organizaci a zabrání složitému 
Předvánoční akce „Krabice od bot“ má za cíl potě- a zbytečnému převážení dárků po celé republice. 

šit děti z chudších rodin v České republice. Radost 
těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomo- Dejte do krabice to, co by dítě potěšilo, od každé-
hou připravit jejich krabici od bot. Tu společně naplní ho trošku – hračku, sladkost, výtvarné potřeby, kou-
dětskými dárky k Vánocům. Sběr dárků letos probíhá sek oblečení. Můžete, zejména děti, napsat dítěti 
od 25. listopadu do 8. prosince.  Mapu sběrných míst vzkaz – věnovat obrázek. Zkusme si všichni předsta-
a rezervační systém dárků najdete od listopadu na vit, že dítě třeba jiný dárek, než Vaší krabici už nedo-
web . stane. Když ještě krabici hezky polepíte, látkou, tape-

Loňský 7. ročník celostátní předvánoční sbírkové tou, nebo obrázky a hezky zabalíte, dáváte plnohod-
akce Krabice od bot přinesl rekordní počet obdaro- notný dárek od srdce.
vaných dětí i obrovský zájem veřejnosti po celé re- A pokud si opravdu nevíte rady, co do krabice dát, 
publice. Dárky pro děti z chudších poměrů zabalené pošlete příspěvek v Krabici online 
do krabic od bot lidé nosili na 87 sběrných míst, od-
kud před Vánoci putovaly k dětem a rodinám, které Vaše Krabice rádi převezmeme: 
žijí v sociálně složité situaci. Celkem se vybralo 38 Diakonie Čáslav, Komenského náměstí 140, 
822 dárků.  U nás v Čáslavi se dárky vybíraly ve stře- Čáslav -  4.-6. prosince od 9-15 hodin
disku Diakonie a v evangelickém sboru a celkem se Evangelický sbor v Čáslavi, J. Karafiáta 159, 
vybralo 650 dárků, které udělaly radost znevýhod- Čáslav - neděle 1.12. od 10:30-12:00 a neděle 8. 12. 
něným dětem v Kolíně, v Čáslavi a v okolních vesni- od 10:30-12:00 a od 15 - 18 hodin
cích, v dětském domově ve Zruči nad Sázavou a v dal-
ších zařízeních. Celou sbírku zajišťovali dobrovolníci Akci organizuje Diakonie Českobratrské církve 
a dobrovolnice z řad Dobročinného spolku Marta a evangelické, jeden z nejvýznamnějších poskytovate-
také zaměstnanci a klienti Diakonie Čáslav. lů sociálních služeb v ČR. Hladký chod akce zajišťují 

ovšem také stovky dobrovolníků na sběrných mís-
Každé sběrné místo zveřejní předem počty dár- tech po celé republice, kteří si zaslouží zvláštní podě-

ků, které bude potřebovat pro děti určitého věku. kování. 
Dárci si budou moci předem na webu rezervovat, 
kolik dárků pro jak staré děti a kde chtějí připravit. 
Takto rezervované dárky pak mo-
hou odevzdat kdykoli v době sbírky 
na vybrané sběrné místo. Tato no-
vinka nám pomůže vybrat dárky i 
pro ty věkové skupiny dětí, na něž 
se v minulosti tolik nedostávalo. 

www.krabiceodbot.cz

https://www.kra-
biceodbot.cz

Za Farní sbor ČCE v Čáslavi a Diakonii Střední 
Čechy - Čáslav moc děkujeme.

PO ROCE OPĚT KRABICE…
Krabice od bot 2019: Když děti darují dětem 

Domov důchodců Čáslav 
nabízí 

volné pracovní místo 
na pozici:

Pracovník přímé obslužné péče 
- péče o seniory

Nabízíme pracovní poměr 
na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 
základní.

Platové podmínky 
dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě.

Nástup možný ihned.

V případě zájmu nás kontaktujte:
· telefonicky: 327 31 20 51
· e-mailem: info@ddcaslav.cz 
nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.
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„V Litomyšli to jde“

Jak vznikla a co je Formanova Čáslav

Jak to chtějí udělat aneb Co můžeme od Forma-
novy Čáslavi čekat v roce 2020

ženci i odpůrci současného vedení města a společ-
Na téma kultury se v našem městě začaly v ně se bavíme, nasloucháme si a tvoříme. Proč by to 

posledních měsících množit povzdechy typu „v nemohlo jít i ve větší skupině?
Litomyšli to mají“ nebo „v Litomyšli to jde“, obvykle 
doplněné konstatováním, že Litomyšl je přece Litomyšl má značku Smetanova Litomyšl, Kutná 
stejně velké město jako Čáslav. Hora chrám sv. Barbory, Kolín je Kmochův a z Čáslavi 

Skutečně; i když rozdíl činí pouhých 93 obyva- pochází celá řada slavných rodáků. Tím nejznáměj-
tel, děje se toho v Litomyšli - pokud jde o kulturu - ším je Miloš Forman. Pro mě osobně Formanova 
nesrovnatelně více než u nás. Částečným důvodem Čáslav znamená sepětí města s lidmi, pro něž svo-
je bezesporu fakt, že Litomyšl dostala osudem do boda není prázdný pojem. Věřím, že přihlášením se 
vínku turisticky atraktivnější háv. Mnohem vý- k hodnotám, které pro osobnosti jako Miloš For-
znamnější roli však sehrála vize některých tamních man, Josef Svoboda nebo generál František Mora-
občanů, kterou navzdory nejrůznějším překážkám vec byly smyslem jejich životů, Čáslavi prospěje. 
realizovali. Vize krásného a hojně navštěvovaného Náš osmiletý vnuk si zapsal do svého deníčku větu: 
kulturního města, v němž probíhají zajímavé akce a „Mám rád Čáslav a nikdy ji neopustím“. Miloš 
jehož obyvatelům se příjemně žije; města s neza- Forman se v Čáslavi narodil a prožil v ní jen několik 
měnitelným geniem loci a kulturní „značkou“ z různých vědních i uměleckých odvětví. Po Radkinu let, přesto to bylo navždy jeho město. Nevím, kam 
známou v kontextu celé republiky. Honzákovi hostila Nová scéna Dusíkova divadla  z av a n e  o sud našeho Vojtíka, ale chci učinit vše, aby 

v posledních týdnech ekologa prof. Jakuba Hrušku a on i všichni naši občané měli Čáslav ve svém srdci.
A právě příklad Litomyšle posloužil před senátora MUDr. Marka Hilšera, 22. ledna přijede do 

několika týdny některým čáslavským občanům a Čáslavi Michael Žantovský. Tyto večery připravuje Formanova Čáslav je pro mě značkou svobody 
zástupcům místních kulturních iniciativ jako prvotní ve spolupráci s Evou Albrechtovou, Dusíkovým di- ducha. Pojďme to alespoň zkusit…
impuls k založení spolku nazvaného Formanova vadlem a radnicí Kamila Ženatá.
Čáslav. Z původně neformální občanské platformy, Těšíme se na jarní výstavu v Dusíkově divadle ke Je nádherné a naplňující kráčet po cestě ke 
která si kladla za cíl shromáždit a konfrontovat stoletému výročí narození čáslavského rodáka Jo- krásnému, smysluplnému cíli. Spolu s úžasnými 
nejrůznější náměty a vize pro kulturnější Čáslav, sefa Svobody, výtvarníka, scénografa a spoluzakla- lidmi, které mám od prvního okamžiku rád. Děkuji 
záhy vzešla myšlenka Formanovy Čáslavi - festivalu, datele Laterny Magiky. V prosinci 2020 představí Vám, přátelé, srdečně Vám děkuji za naše město.
který by propojil dosud izolované kulturní akce a místní spolek Třiatřicet ve spolupráci s kurátorem 
projekty a zejména povzbudil kulturní život v našem Petrem Svobodou výběr z dosud neprezentované Myšlení Miloše Formana pro mě bylo vzhledem 
městě na mnoha úrovních. Festivalu, který by do divadelní tvorby Jana Pištěka, který se coby autor k době, ve které žil, nadčasové. Formanova Čáslav 
města přinesl jak unikátní umělecké a společenské kostýmů podílel na představení hry Dobře placená nám dává reálnou možnost spolupracovat, naslou-
aktivity, tak jejich prostřednictvím umožnil větší procházka v režii Miloše Formana. Výstava v divadle chat si a mířit výš. Vydržme, aby to všechno vyšlo.
sousedskou pospolitost, sdílenější život ve veřej- bude doplněna ukázkami z díla jeho otce Theodora 
ném prostoru, kvalitnější komunikaci a podnítil Pištěka, proslulého výtvarného umělce, držitele Os- Každý má možnost ovlivnit dění kolem sebe. 
hrdost na město, na předky, na významné osobnos- cara za kostýmy k Formanovu filmu Amadeus. Pokud Formanova Čáslav přispěje k tomu, aby 
ti, ke kterým se odkazujeme jako k našim autoritám Dalším doprovodným programem Formanovy vzrostl zájem o bohatší život, budu tomu velmi ráda.
a vzorům. Čáslavi se stane projekt Čáslavské dvorky, který by 

Že je těžké takových cílů dosáhnout v současné chtěl Čáslavanům ukázat, že se můžeme podělit o Zřejmě neexistují dva lidé, kteří by se shodli na 
rozdělené společnosti? V zemi, která je, jak řekl sám zážitky osobní, umělecké a společenské na jakém- výkladu a významu slova „kultura“. Všichni z ní - a s 
Miloš Forman, „svobodná na papíře, ale ještě to koli čáslavském „dvorku“. Na sklonku léta otevře ní - nějak žijeme, ale je to pro nás tak samozřejmé, 
bude dlouho trvat, než se lidi osvobodí uvnitř sebe své dvory či zahrady svým sousedům i široké veřej- že to ani nebereme na vědomí, stejně jako si ne-
samých“? Že je to těžké v rozdělené Čáslavi? To nosti několik čáslavských soukromých domů a insti- uvědomujeme vzduch, který dýcháme. Pro mne je 
vážně není žádná legrace - domluvit se. Ale jde to. tucí. Tato prostranství zaplní komorní profesionální kultura a kulturnost především schopností tolero-
Když jste, řečeno slovy Miloše Formana, vnitřně i amatérská divadelní představení, filmové a hudeb- vat odlišnost a různost. A nejen ji tolerovat, ale i 
natolik svobodní, abyste nemuseli trvat na tom, že ní produkce, dílny pro děti i dospělé, stánky s kva- respektovat, což předpokládá schopnost vyslech-
vaše pravda je ta jediná, a když máte stále na mysli litními rukodělnými výrobky i dobrotami všeho nout. A pokud jsme schopni naslouchat, skutečně 
ten krásný, nadosobní cíl - dohodnout se - je možné. druhu. naslouchat druhému, znamená to, že se chováme 

Kormidlo spolku Formanova Čáslav, z. s., drží kulturně. 
coby předsedkyně ve svých rukách Klára Fidlerová. Vize Formanovy Čáslavi je proto pro mne 

Festival Formanova Čáslav zahájí unikátní V příštím roce se můžete o činnosti spolku dovídat především symbolem naděje, že v našem městě 
divadelní produkce Petra a Matěje Formanových, více na www.formanovacaslav.cz. dokážeme jeden druhému naslouchat, respektovat 
které naše touha přihlásit se otevřeně k odkazu Formanova Čáslav chce do našeho krásného a se, tolerovat a komunikovat spolu v rámci skutečné 
jejich otce velice potěšila a vyjádřili jí svou podporu. milovaného (proč jinak bychom se tu všichni bili za občanské společnosti.
Inscenace Deadtown, kterou bratři Formanové svou pravdu) města přinést více kultury v pravém 
přivezou do Čáslavi, je úchvatná podívaná - něco slova smyslu. Chceme do Čáslavi vnést více živého Vnímám Formanovu Čáslav jako zastřešující 
mezi divadlem, cirkusem, němým filmem a bůhví- setkávání s uměním všeho druhu,setkávání se základnu pro aktivity rozmanitých druhů. Přála 
čím ještě. Zážitek pro oko, ucho, hlavu i srdce. zajímavými osobnostmi z různých oborů a v nepo- bych si, aby odkaz čáslavského rodáka Miloše 
Nevejde se do žádného divadla, potřebuje vlastní slední řadě setkávání nás živých lidí - bez štítu Formana inspiroval a žil dál v různých podobách 
„boudu“, aby mohla žít mezi lidmi, pro které je facebookových profilů, bez brnění politických občanské společnosti. Pro mě osobně je důležité 
určena. Na čáslavském náměstí v prvních červno- funkcí, a tudíž bez strachu, co si o nás kdo pomyslí. hovořit se zajímavými lidmi a sdílet jejich životní 
vých dnech vyroste divadlo pro 300 diváků. Mož- To, co chci já osobně prostřednictvím Formano- poznání a zkušenosti. Proto jsem se rozhodla 
nost zhlédnout Deadtown s jeho kovbojskou, vy Čáslavi říct všem Čáslavským, je: Pojďme se přivádět do Čáslavi osobnosti a autority z různých 
kouzelnickou, akrobatickou, filmovou či hudební nedělit na intelektuály a „dělňase“, na umělce a oborů, nabízet možnost osobního kontaktu s nimi a 
show však dostane pětkrát více lidí, neboť ansámbl kulturní barbary, na řadové občany a „ty s funkcí“ a debatovat o aktuálních tématech. Naše město je 
divadla bratří Formanů zahraje v Čáslavi celkem pět možná nejtěžší věc pro Čáslav - na strnadovce a jen jedno, naše země je jen jedna - a společnost, 
představení. málkovce. Že je to pěkná utopie? Ne tak docela. která ji obývá, může daleko více spolupracovat než 

Doprovodné programy Formanovy Čáslavi již Každý týden se na divadelních zkouškách čáslavské- spolu bojovat. Je to v zájmu nás všech.“
zahájil cyklus besed s inspirativními osobnostmi  h o   oc h otnického spolku ATAKDÁL potkávám s přívr-

Klára Fidlerová

Vlastislav Málek

Eva Albrechtová

Martin Horský

Jiřina Kožená

Alena Losenická

David Novák 

Kamila Ženatá

FORMANOVA ČÁSLAV
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Český folk-popový zpěvák Václav Lebeda alias  k  am e r ickým The Lumineers nebo anglickým 
VOXEL, kterého jsme ještě donedávna mohli na pó- Mumford & Sons. Je Vaše tvorba podobnými 
diích vidět většinou osamoceného bez doprovodu interprety ovlivněna? 
dalších nástrojů, udělal důležitý krok své kariéry. 
Přizval k sobě tři další muzikanty a založil kapelu       
s názvem VOXEL & Spol. s níž v rámci svých koncertů 
k nové desce NANOVO v sobotu 21. 12. nemine ani 
Čáslav. Témat k rozhovoru, který přinášíme níže te-
dy bylo dost.

Studoval jste obor „popularizace hudební kul-
tury.“ Dostudoval jste tento obor? 

Jaké vnímáte rozdíly ve vystupování        
s kapelou a ve vystupování sólo?

Tuším, že zmiňovaný studijní obor je mimo jiné 
zaměřený také na tradiční hudbu regionů. Ke spolu-
práci s cimbálovkou jste se dostal díky tomuto stu-
diu, nebo Vás k cimbálovce přivedla jiná cesta? Až na výjimky jako je například text z ne-

dávno vydané skladby Milion výmluv, která 
vypráví o Vašem nepříliš šťastném období s 

Můžete zmínit Váš nejlepší a nejhorší zážitek, partnerkou, tak Vaše tvorba a celkové vystupování 
který jste zažil během Vašich koncertů?na pódiu nebo v rozhovorech působí až nakažlivě 

pozitivně. Máte na pozitivní myšlení nějaký recept? 
Přeci jen, ne vše ve Vašem životě se odehrávalo v 

Od letošního roku vystupujete s kapelou VOXEL růžových barvách. 
& Spol. Co Vás vedlo k tomuto kroku? 

Jaké máte plány pro příští rok? 

Kdo nebo co Vám pomáhá  v situacích, kdy při-
chází tvůrčí krize?

V Čáslavi Vás tedy uvidíme také s kapelou?

Z toho, co jsem měl možnost z nové tvorby po-
slechnout, bych si váš nový zvuk dovolil přirovnat     

Výše zmíněné kapely jsou mou velkou 
inspirací, kterou ale chci „promíchat“ s 
mými dalšími inspiracemi a do textů a 
melodií  vložit také něco ze sebe. Co se týče 
aranží, tak tam opravdu dosti vycházím ze 
zmíněných skupin a vůbec se za to nestydím. 
Naopak, cítím, že tento akustický směr zde 
hraje jen minimum kapel, alespoň co se týče 

Tenhle specifický obor jsem úspěšně NEdostu- mainstreamu. A to chceme změnit. 
doval, jelikož při rozhodování, jestli veškerý čas in-
vestovat do hudby a do mé nově vznikající rodiny 
nebo jestli to ještě rozmělnit studiem, vyhrála hud- Vše má své pro a proti. Nejdůležitější ale 
ba a rodina. A bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí je vše dělat tak, jak mě naplňuje. Při sólo 
v mém životě. Studium mi  určitě něco dalo – nová hraní jsem byl pánem svého vystupování, 
přátelství, nové zkušenosti, nové kontakty. Mělo to trénování i písní. A taky jsem si samozřejmě 
smysl. vydělal více peněz. Na druhou stranu mě už 

ale ta samota ubíjela. S kapelou je vlastně 
vše náročnější, ale naplňuje mě to mnohem 
více.

Cimbálovka mě obklopovala celou střední ško-
lu. Měl jsem punkrockovou kapelu BURNOUT a náš 
bubeník byl zároveň primáš cimbálovky. A s kapelou 
jsme dokonce i předělávali písně od Čechomoru,     

Mám jeden zážitek - nejlepší i nejhorší zároveň. s kterými teď pojedeme už druhé turné, což je, ale-
Měli jsme koncert s našim, tehdy úplně novým kyta-spoň pro mě, splněný sen.
ristou Jamiem. Před koncertem se nám podělalo 
snad úplně všechno, nefungovala technika, měli Na nové desce se to malinko změní, je rozhodně 
jsme hodinu skluz, no prostě všechno špatně. Chtěli Je to necelý rok, kdy jsme dali dohromady tuhle méně rozjuchaná oproti předchozím mým dvěma 
jsme to odpískat, ale něco se v nás zlomilo. A ten bandu. A bylo to správné rozhodnutí. Když jsem hrál deskám. Víte, koncerty jsou můj život, moje živoby-
koncert? Byl neuvěřitelný. A to jsme se ani neslyše-už asi šestým rokem sám, začalo mi to lézt na mo- tí a můj sen už od třinácti let. Byl bych blázen, kdy-
li..zek. Cítil jsem, že už nechci být na podiu sám, tak to bych si to neužíval. Miluji, když lidi s námi zpívají 

byl jediný možný krok, aby mě tvorba a hudba stále naše písničky, když vidím,že na chvilku zapomenou 
Plánujeme několik videoklipů, máme narvané naplňovala a bavila. A to se děje, máme stovky nápa- na vše a jen „jsou”. Je to požehnání.

léto koncerty, pojedeme turné po amfiteátrech       dů, desítky nových songů a novou desku NANOVO, 
s Čechomorem a na listopad 2020 chystáme velký, jsem za to moc šťastný. 
náš tisící koncert v Lucerna Music Baru se speciální-Pro mě je asi nejdůležitější mít jasnou vizi. Ta 
mi hosty, tak se nemůžeme dočkat! Ano, už snad všude vystupujeme s kapelou, ně- když je, jdu s veškerou energií za ní. Když není, tak ji 

jak si to už bez ní těžko dokážu představit. hledám. A když ji nemůžu najít, nechám to chvilku 
být, neskládám, nehraji. Ona přijde sama. Jde o to 
být pozorný ke znamením. 

                                                                               JN
    foto: archiv VOXEL
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VOXEL S KAPELOU MÍŘÍ SMĚR ČÁSLAV

PROSINCOVÉ 

KONCERTY 

V GRANDU!

13. 12 

SKYLINE 

21. 12 

 

VOXEL & Spol. 

28. 12 

ARGEMA

Big S, Vojtaano 



Dechová hudba Věnovanka z Čáslavi se v září účast-
nila evropského soutěžního festivalu v Německu, 
kde reprezentovala nejenom město Čáslav, ale i Čes-
kou republiku. A jak jsme dopadli?

Václav Musílek dále po-
hovořil o prosincovém kon-
certě v místním divadle: Plá-
nujeme koncert s Josefem 

Přihlášení jsme byly ve třech kategoriích a světe Opltem, který se uskuteční 
div se  –  v každé jsme zazářili. 14. 12. od 17:00 hodin v Dusí-

1. 1 .místo v kategorii Big band kově divadle v Čáslavi. Bude 
2. 2. místo v kategorii Orchestr to nebývalý zážitek. Pan Jo-
3. 2. místo v kategorii Brass band sef Oplt je řadu let význam-

ným sólistou Hudebního di-
Ještě před tím, než jsme si vyslechli  nejdůleži- vadla v Karlíně a jsme oprav-

tější celkové ocenění toho, jak jsme si vedli v porov- du rádi, že ho u nás můžeme 
nání se všemi ostatními, bez ohledu na kategorie, přivítat. Posluchači ho jistě 
profesionalitu či jakékoliv další zařazení,  dostali znají i z TV Šlágr z kapely Elek-
jsme překvapivé ocenění za dirigentský výkon naše- troband, nebo jako sólistu u 
ho kapelníka Vaška Musílka. Ten byl z ocenění tak Salónního orchestru Josefa 
překvapen, že za něho cenu musel převzít  baryto- Vejvody.”
nista Michael Šulc. Posluchači se mohou 

Poté přišlo zmiňované celkové vyhlášení festi- těšit na spoustu krásných 
valu. DH Věnovanka získala 2.místo mezi všemi or- nových písniček, tentokráte z pera Josefa Vejvody a těšíme a doufáme, že přijde zase velmi početné pub-
chestry. Je to nebývalý úspěch pro čáslavskou de- samozřejmě nesmím zapomenout na autory jako je likum.
chovou hudební scénu, který kapelník Vašek Musí- Jan Slabák, Ladislav Kubeš, Blahoslav Smišovský či Pokud se máme i nadále zlepšovat, potřebuje-
lek okomentoval takto: „Máme z toho upřímnou Dominik Strouhal. me se porovnávat s evropskou konkurencí a rád 
radost a naše tvrdá práce se vyplatila. Děkuji všem, Kapelník závěrem nezapomněl zmínit plány pro bych pokračoval i já tímto směrem, a i nadále repre-
co se na našem úspěchu podíleli, zejména pak muzi- příští rok: „Jelikož se mi narodil v červnu syn, tak  se zentoval náš region v Čechách i zahraničí.
kantům z Věnovanky, ZUŠ Čáslav a rodičům, kteří chci více věnovat rodině. Co se týká muziky, tak sa- Závěrem bych chtěl všem ještě jednou moc po-
nás neúnavně podporují a drží nám palce! Jsem rád, mozřejmě budeme dále pokračovat v tradici festi- děkovat a pozvat Vás všechny na koncert s panem 
že se i v takto malém městě může rozvíjet talent mla- valu dechových hudeb v Čáslavi, a to v dubnu opět s Opltem. Bude to stát opravdu za to!”
dých muzikantů.“ kapelou z Moravy a Čech. Na tuto akci se opět moc                                                                Věnovanka

OHROMNÝ ÚSPĚCH ČÁSLAVSKÉ VĚNOVANKY NA FESTIVALU V BÖSELU

VÝSTAVA VÝROBKŮ 
Z 3D TISKÁRNY
Ve středu 6. listopadu v 10:00 hodin byla v prosto-
rách čáslavské pobočky Komerční banky zahájena 
výstava, na které jsou k vidění výrobky žáků základ-
ních škol docházejících do technického kroužku ne-
ziskové organizace Sedmička z Golčova Jeníkova.

Výstava, která jistě zaujme všechny zájemce o 
3D tiskárny a jejich výrobky, bude veřejnosti pří-
stupná . Vernisáže se zúčastnil také 
starosta města JUDr. Vlastislav Málek a zástupci 
místních škol.                                                              

do 6. prosince

JN

V pátek 6. prosince od 6.36 hodin večer proběhne 
ve foyer čáslavského Dusíkova divadla "přátelské 
setkání s číší sektu a mousse au chocolat de Paris". 

lizovaného za finanční podpory města Čáslav, Stře-
dočeského kraje, společností HOKA Interier, ista, 
Hotel Grand, SlowShop, Maso Čáslav, Venture 

Událost, organizovaná místním spolkem Třia- Club, spolku Třiatřicet a mecenášů, kteří si přáli 
třicet, je přístupná veřejnosti a koná se při příleži- zůstat nepoznáni.  
tosti veřejné prezentace katalogu Terezy z Davle a 
Hynka Čermáka, vydaného k jejich 
probíhající společné výstavě fotogra-
fií nazvané "Průměty do ženské po-
stavy". Autorem katalogu, který vy-
chází jako třetí svazek edice umělec-
kých publikací - sešitů krásných umě-
ní Picturis, je kurátor výstavy Petr 
Svoboda a slavnostního "křtu" ob-
jemné publikace se ujme starosta 
města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek. 
Ke vzniku katalogu významně přispěl 
fotograf Ota Palán. 

Akce, jíž se zúčastní oba vystavo-
vaní autoři, je součástí projektu rea-

                                                          David Novák

HYNEK ČERMÁK A TEREZA Z DAVLE OPĚT V ČÁSLAVI

 

27. 12.  od 21:00 - KARAOKE NIGHT

04. 12. od 18:00  - BOARD GAME NIGHT
Přijďte si s námi zahrát deskové hry! Na naší první BOARD GAME NIGHT si zahrajeme Mars: 
Teraformace a Dostihy a sázky. Pro nováčky bude před začátkem hry vše vysvětleno. 

08. 12.  od 13:00 - ADVENTNÍ JARMARK 

14. 12.  od 19:00 - PUB QUIZ NO. 3 - Vědomostní kvíz 
Přijďte si s námi vyzkoušet své všeobecné znalosti! Pro všechny od 9 let do 99+ 
 15. 12.  od 13:00 - ADVENTNÍ JARMARK 

16. 12.  od 20:30 - PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU - #CHICAGOGIRL 

22. 12.  od 17:00 - ADVENTNÍ KONCERT Richenza Trio 

VÁNOČNÍ AKCE V GUMÁRNĚ
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Tahání kamionů, chůze s kufry vážícími 150 až 200 
kg v každé ruce, běh s konstrukcí o hmotnosti 400 až 
500 kg na zádech, přetáčení obřích pneumatik, je-
jichž váha může dosáhnout až 800 kg a mnoho dal- Bude to deset let, co jste se závoděním skončil. 
ších silových disciplín, můžeme každý rok vidět na Stále Vám chybí soutěžení? 
čáslavském náměstí díky strongman soutěži, kterou V čem je podle Vás kouzlo tohoto sportu?
u nás pořádá Jiří Žaloudek. Čáslavská show je však 
jedním z mnoha závodů, která probíhá v rámci čes-
ké profesionální a amatérské strongman ligy.           
Z Čáslavi pochází hned několik strongmanů, kteří    
v uplynulé sezóně výrazně zabodovali. O jejich úspě-
ších a dalších zajímavostech tohoto sportu jsme si Jaká byla Vašeho oblíbená disciplína?
povídali s hlavním rozhodčím a místopředsedou 
ČNFS (Česká národní federace strongmanů) a býva-
lým strongmanem Pavlem Chámou.

Pane Chámo, můžete zmínit, jaké konkrétní Jak jste se stal strongmanam a poté rozhodčím 
úspěchy v poslední sezóně sklidili čáslavští strong- tohoto sportu?
mani? Soutěží se v amatérské lize a profesionální kate-

gorii. Co člověk musí udělat proto, aby si mohl říkat 
strogman? Musí splnit nějaké limity? 

Čím si vysvětlujete, že z celé České republiky se 
mezi úspěšné Strongmany může řadit právě tolik 
siláků z Čáslavi a okolí? V následující sezóně chcete otevřít ještě jednu 

kategorii ... 

mají zdejší silový sportovci nejblíže.    jsem jisté zkušenosti s organizací, byla mi nabídnu-
Podle mého názoru tedy za vysokou frekvento- ta pozice hlavního rozhodčího, kterou jsem s rados-

vaností úspěšných strongmanů právě z okolí Čáslavi ti přijal. 
stojí především osobnost Jirky Žaloudka, který letos 
závod v Čáslavi spolupořádal po dvacáté.    

Kdybych řekl ne, tak bych lhal. Stále mám chuť 
Kouzlo vidím v tom, že více než sport, je to show si to vyzkoušet, ale tomuto sportu se musí obětovat 

pro lidi. V publiku na závodech například v silovém opravdu hodně času. Dnes mám rodinu, která je pro 
trojboji potkáte lidi, kteří se okolo toho sportu pohy- mě přednější. Dnes stále posiluji, ale už se nehoním 
bují nebo rodiny závodníků, ale nezainteresova- za těmi velkými váhami, i když i teď se v posilovně 
ných diváků se přijde podívat jen málo. Závody nechám vyhecovat k většímu výkonům. 
strongmanů jsou atraktivní i pro ty, kteří do posilov-
ny nechodí. Přeci jen, vidět člověka, který za sebou Mě nejvíce bavilo převracení pneumatiky, kde 
táhne kamion nebo převrací ohromnou pneumati- je poměrně důležitá technika, tahání kamionu nebo 
ku, je pro spoustu lidí zajímavé. log lift, což je konstrukce podobná kládě, která se 

zvedá nad hlavu. Řekl bych, že to jsou disciplíny, kte-
ré jsou také velmi oblíbené i u diváků. 

Stejně jako spousta kluků i mě od mládí přitaho-
Vezměme to od těch největších úspěchů. Za valy silové sporty. Začal jsem chodit do posilovny, 

čáslavského strongmana dnes můžeme považovat cvičil jsem, ale bez nějakého konkrétního řádu. Po 
Pavla Zadražila, který se do Čáslavi přestěhoval. Le- nějaké době jsem potkal Jirku Žaloudka a poprosil Nejprve je vhodné zapsat se do amatérské kate-
tos obsadil druhé místo v celorepublikovém pohá- ho, jestli by mě v tomto směru pomohl. Jirka sou- gorie, kde žádné vstupní limity nemáme. Poté může 
ru. V souvislosti s celorepublikovou soutěží musím hlasil a já jsem si po nějakém čase vytyčil cíl, kterým soutěžit. Je na uvážení každého potenciálního 
také zmínit Jirku Dejmala, který je z nedaleké Kutné byla účast v silovém trojboji, kde se mi v juniorech strongmana, zda si řekne, zda na to má nebo ne. 
Hory a celorepublikový pohár dokonce vyhrál. podařilo umístit na vyšších pozicích. Ve dvaceti Pokud se amatérský strongman na konci sezóny 

Čáslavské strongmany letos výborně reprezen- třech letech jsem měl přestoupit do kategorie mužů umístí na prvním místě, automaticky postupuje do 
toval také Zdeňek Vávra, který z druhého místa ama- a já se opět musel vyrovnávat s tím, že v této kate- profesionální ligy. Do vyšší ligy ale může postoupit    
térské ligy postoupil do profesionální soutěže. gorii musím začít od začátku, což mě v kombinaci   s   ohledem na výkonnost i závodník na nižších pozi-

Za úspěch také musíme považovat třeba výbor- s nespokojeností s celkovou atmosférou závodů cích amatérské ligy. Stalo se také, že na amatérský 
né dílčí výsledky v zahraničí, konkrétně ve Španěl- donutilo skončit. závod dorazil kluk, který měl výborné výsledky, tak-
sku, kde v jednom ze závodů obsadil Pavel Zadražil V té době už Jirka Žaloudek vedle reprezentač- že mu byl nabídnut přestup k profesionálům ihned, 
druhou pozici a Jirka Žaloudek skončil čtvrtý.  ního závodění v bobech začínal se strongmany, což ale je lepší když si většina zájemců nejprve projde 

mě zaujalo, takže jsem mu se závody začal pomá- sezónu s amatéry a nejprve si pořádně všechny dis-
hat. Po čase jsem také začal spolupracovat s panem ciplíny vyzkouší a v klidu se připraví na vyšší úroveň.  
Dr. Georgisem Patenidisem, který tento sport do 

Snad v každém městě nebo jeho okolí se v posi- České republiky přivedl. Organizovali jsme závody   
lovnách schází určitý okruh lidí, kteří mají blízko   v  Č R , ale i v zahraničí. Soutěže jsem si zamiloval, a V příštím roce chceme dát větší prostor lidem, 
k silovému sportu. Pokud chtějí své výsledky samot- protože jsem se jich chtěl účastnit i jako hlavní sou- kteří nemají vůbec žádnou zkušenost se zvedáním 
ného cvičení nějak prezentovat, mají možnost na- těžící, objel jsem pár závodů a nakonec začal také velkých zátěží, ale svět strongmanů je přitahuje. Je 
příklad v silovém trojboji, kulturistice, závodním soutěžit. asi dobré, aby člověk v této kategorii úplných začá-
vzpírání nebo třeba mezi Strongmany. V Čáslavi žije Můj konec jako strongmana nastal v okamžiku, tečníků měl nějakou zkušenost z fitka, ale do soutě-
úspěšný Jirka Žaloudek, který je se Strongmany ne- kdy jsem si zranil rameno. Vzhledem k tomu, že ží chceme zapojit kluky a holky, kteří rádi poměří 
odmyslitelně spjat, takže právě k tomuto odvětví jsem z této komunity nechtěl úplně odejít a měl své síly s kamarády a vyzkouší si, jak to mezi strong-

ROZHODČÍ PAVEL CHÁMA NEJEN O ÚSPĚŠNÉ SEZÓNĚ 
ČÁSLAVSKÝCH STRONGMANŮ

Zdeněk Vávra Jiří Žaloudek Pavel Zadražil
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many chodí.

Důležité je, ale určitě ne tolik jako třeba v kultu-
ristice, kde má způsob stravování velmi přísná spe-
cifika, obzvláště těsně před závody. Mezi strongma-
ny můžete potkat chlapy, kteří mají poměrně velký 
pupek, který jim dokonce v některých disciplínách 
může pomoci. Bývalo běžné, že ti nejlepší strong-
mani ve světě měli velké břicho a třeba i více než Musím říci, že to není běž-
170 kg, ale vzhledem ke zdraví závodníků jsou dnes né a stávat se to nemůže, takže 
strongmani s opravdu velkými břichy vedeni právě  pro mě jako pro rozhodčího je 
k úpravě jídelníčku. to už za hranou show. Měl jsem 

být přísnější. S umožněním dal-
Jako u každého sportu hraje genetika velkou šího pokusu jsem nesouhlasil, 

roli. Na internetu a v některých knížkách najdete ale Jirka Žaloudek na základě 
názory, že genetiku můžete nějakým způsobem svo- hlasů z publika oslovil přihlížejí-
ji poctivou pílí obejít, ale to není tak úplně pravda. cí a nechal je hlasovat, což na jednu stranu chápu, 
Pokud se chcete dostat na vrchol, musíte se hodně protože většina strongmanů se na závody poctivě a 
snažit a dřít, ale také k tomu musíte mít genetické tvrdě připravuje a pak přijde hloupá chyba a poten-
předpoklady. V případě, že genetické předpoklady ciální cenné body v poháru jsou pryč, ale na druhou 
nemáte, můžete být dobrý, ale ne nejlepší. stranu musí být na všech závodech stejná pravidla      

pro všechny. Na žádném závodě se to neopakovalo 
Neřeší. My jsme se v rámci federace spojili s Čes- a opakovat se to už nebude ani v Čáslavi.  

kou unií sportu a chtěli jsme znát podmínky pro 
vstup strongman sportu do oficiální podpory unie. Je několik závodů v republice, které jsou více 
Mimo jiné jsme museli splnit podmínky antidopin- oblíbené jak mezi závodníky, tak mezi diváky a přes-
gové organize, které s sebou nesou povinnost testů tože se nechci chvástat, tak objektivně si myslím, že 
a dalších úkonů s nimi spojených, které v tomto velkému zájmu se těší závody v Golčově Jeníkově,      
sportu nejsou moc dobře proveditelné. Já osobně který pořádáme s moderátorem Leošem Kubešem. 
jsem v Čáslavi ve fitku, kde trénují zdejší strongmani Návštěvnost odhadujeme okolo dvou tisíc diváků. 
do kontaktu s dopingovými látkami nepřišel a samo- Přesné číslo ale nevíme, protože vstupné nevybírá-  
zřejmě jsem proti užívání takových látek. Vraťme se me. Navštěvované závody ale probíhají každoročně 
ale k tomu, že strongman je show pro lidi a nejedná také v Přelouči, v Aši, ale i dalších místech ČR. Zapo-
se o oficiální sportovní odvětví jako je třeba zmiňo- menout nemohu ani na Čáslav. Žádný závod v České 
vaný silový trojboj, kulturistika a další sporty zaští- republice nemá takovou tradici jako tady.   
těné asociacemi. Více na: www.ceskystrongman.cz 

FB: @Strongmanczech 
Instagram: @czechstrongman                                                                       

kal svoji šanci. Diváci si pro ně-
Jak je v tomto sportovním odvětví důležité ho vyžádali ještě jeden pokus, 

správné stravování? který mu nakonec byl umožně-
n, což mělo dopad na pokračo-
vání závodu, kdy se někteří 
strongmani také dožadovali 
více pokusů. Do jaké míry se 
jednalo o show, kterou může 
ovlivnit publikum? 

Jakou roli u strongmanů hraje genetika?

Řeší se nějak doping?

Ve kterém městě je nejlepší publikum? 

Na posledním závodě v Čáslavi došlo k situaci, 
kdy jeden ze závodníků nebyl připraven a promeš-  JN   

Pavel Cháma

V 6. a 7. kole krajské soutěže zajížděli čáslavští stolní 
tenisté do Bělé pod Bezdězem a Brandýsa nad 
Labem. 

Bělá pod Bezdězem vs. Čáslav - 6:10: 

už Čáslav konečnou výhru pohlídala. 
Body hostů: Sosnovec 3, Beran 3, Lövl 2, Koždoň 

1 + 1x čtyřhra
Domácím Dva týmy, 

patřílo aktuálně poslední 12. místo s jedním bodem které se velice dobře znají. V roce 2018 byli spolu ve 
za remízu, soutěž je ovšem natolik vyrovnaná, že finále KP2, kdy se z postupu radoval Brandýs, v roce 
nováček z Čáslavi s 12b na svém kontě v roli 2019 se radovala Čáslav, a tak hosté měli s trochou 
papírového favorita nebyl. nadsázky „nesplacené účty“. 

V úvodních čtyřhrách hosté nebyli daleko od Po čtyřhrách opět hosté 1:1 brali, série 3 výher v 
dvoubodového deficitu, naštěstí otočili druhý debl singlu a trhák 1:4 byl velice slibným začátkem, 
ze stavu 2:0 na sety na 2:3, a tak byl stav vyrovnaný postupem času domácí ukrajovali manko, stav 6:6. 
1:1 na zápasy. Bělá šla ještě do vedení 4:3, pak Rozhodující direkt ovšem přišel v zápasech, které se 
ovšem přišlo pět výher ze šesti zápasů a z trháku si rozhodovali v pátých setech, všechny vítězně pro 

Čáslav. 
Po 4 hodinách boje a vyčerpání všech 18. 

zápasu byli šťastnější hosté. Za zmínku jistě stojí 
fakt, že na balónky i sety byli domácí lepším celkem, 
hraje se ovšem na body a těch získaly hosté více. 
Připsali další cenné 3b do tabulky. 

Body hostů: Sosnovec 3, Beran 3, Koždoň 2, Lövl 
1 + 1x čtyřhra

V dalším dvoukole zajíždí Čáslav opět na 
venkovní stoly do Krchleb, Libic nad Cidlinou. V 
domácím prostředí se představí 7.-8.12. se Sadskou 
a Libčicemi nad Vltavou. 

Po sedmém odehraném kole patří čáslavským 
překvapivé leč zasloužené druhé místo s 18b. 

Brandýs nad Labem vs. Čáslav - 8:10: 

Jan Lövl

STOLNÍ TENISTÉ INFORMUJÍ: Nováček na vítězné vlně, šestá výhra v řadě!

Ve středu 4. 12. 2019  
od 16,00 do 18,00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
A MIKULÁŠSKÁ ŠKOLA 

V ZŠ MASARYKOVA

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěže 
s Mikulášem v tělocvičně, výstavu portfolií, 

tvořivé dílničky a prohlídku školy. 
Nejmenší návštěvníci si zadovádí 

s Mikulášem a s čerty, 
ti odrostlejší si zase mohou 

zavzpomínat na svá školní léta. 
Těšíme se na Vás.

ZŠ Čáslav, Masarykova 357, 
tel. 327 312 856 www.1zscaslav.cz 

datum den dopoledne odpoledne večer

21.12. So x 13:00-15:00 x

22.12. Ne 9:30-11:30 16:00-18:00 X

23.12. Po 9:30-11:30 17:00-19:00 x

24.12. Út 9:30-11:30 13:00-14:30 x

25.12. St 9:30-11:30 14:00-16:00 20:00-21:30

26.12. Čt 9:30-11:30 14:00-16:00 20:00-21:30

27.12. Pá X 16:15-18:15 X

28.12. So 9:30-11:30 16:00-18:00 X

29.12. Ne 9:30-11:30 15:30-17:30

30.12. Po 9:30-11:30 14:30-16:30 20:00-21:30

31.12. Út 9:30-11:30 14:00-16:00 x

1.1. St 10:00-12:00 x 20:00-21:30

2.1. Čt 9:30-11:30 x x

3.1. Pá 9:30-11:30 x x

4.1. So x 16:00-18:00 x

5.1. Ne 9:30-11:30 x x

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
O VÁNOCÍCH 2019
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V říjnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 54 dětí,         
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA PROSINEC

Dne 14. 12. 2019 uplyne smutných 8 let 
ode dne, kdy jsme se rozloučili 

s naším drahým manželem, 
tatínkem, synem a bratrem, 

panem 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

manželka Dagmar, 
synové Pavlíček a Davídek, 

rodiče, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Pavlem Lebedou

Dne 30. prosince uplynou smutné 3 roky, 
kdy nás navždy opustila

naše nejmilovanější manželka,
maminka, babička a kamarádka, 

paní

Hana Bačinová
S láskou a velikým zármutkem v srdci 

stále vzpomínají
manžel a dcera s rodinou. 

Dne 3. prosince uplyne 11 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka,
paní

S láskou vzpomínají
syn Míra s manželkou.

Eva Horáková

Nebylo Ti přáno déle s námi být, nebylo léku, abys mohla žít. 
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale láska Tvá zůstává v nás.

Dne 9. 12. uplyne 1 rok od úmrtí 
paní 

Libuše Matouškové

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 

Manžel a dcery Hana a Lenka s rodinou. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem lékařům chirurgie Městské nemocnice Čáslav,

konkrétně lékařce Pavláskové
za moje léčení, včetně hospitalizace

a též sestřičkám na lůžkovém oddělení chirurgie.
                                                                               Václav Kruml

Dne 1. prosince by se dožila 100 let
paní

Libuše Patřínová
S láskou a úctou vzpomíná

celá rodina

Dne 26. prosince uplynou 3  roky
ode dne, kdy nás beze slova rozloučení

opustil 
pan 

Vladimír Patřín
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění,
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní...

Dne 31. 12. 2019 uplyne 20 let
od chvíle, kdy beze slůvka rozloučení

odešel náš syn

Stále vzpomíná celá rodina.

Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Jan Panýrek

Dne 4. 12. 2019 uplyne 20 let od chvíle, 
co nás opustila 

paní

Miloslava Váňová
z Čáslavi

a
 

5. 4. 2020 uplyne také 20 let od chvíle, 
co nás navždy opustil její manžel

pan

Ing. Josef Váňa
z Čáslavi, plukovník v.v.

Vzpomíná celá rodina Váňova a Fialková.Dne 13. 12. uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel a dědeček
pan

Edmund Lindemann
1. 12. by oslavil 64. narozeniny

Stále vzpomíná celá rodina a kamarádi. 

Dne 13. prosince uplyne 11 let, 
kdy nás náhle v 55 letech
opustil tatínek a dědeček

pan

Václav Volenec
Kdo jste ho znali, 

vzpomínejte s námi.
Dcera s rodinou.

Příspěvky do společenské rubriky Čáslavských novin 
můžete podat buď osobně na adrese redakce:
budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro

nebo mailem: noviny@meucaslav.cz
2Cena inzerce ve společenské rubrice je stanovena na 3 Kč/cm .
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

PROSINEC

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

7. 12. 2019 od 9 hodin - sobota
  

- určeno pro všechny příznivce šachové hry
- účastnický poplatek: 100 Kč / dvojice
- přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 4. 12. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

7. 12. 2019 od 14:30 do 17 hod. - sobota

- určeno pro děti od 10 let a dospělé
- účastnický poplatek: 150 Kč
- přihlášky s poplatkem odevzdejte do 2. 12. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

13. 12. 2019 od 14,00 do 16,00 hodin - pátek
 

- určeno pro děti od 1. tříd
- účastnický poplatek: 120 Kč
- přihlášky s poplatkem odevzdejte do 6. 12. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

15. 12. 2019 - neděle 
 

- určeno pro všechny děti a dospěláky
- od 15:00 hodin divadelní představení 
- od 15:45 hodin dílničky
- od 17:00 hodin andělský průvod
- vstupenky zdarma k vyzvednutí v kanceláři DDM od 25. 11. 2019

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

Bližší informace o připravených akcích
v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,

nebo na telefonním čísle 731449131    www.ddmcaslav.cz

VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA - výroba malých dárečků

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ 

Zájmové kroužky svou činnost ukončí v pátek 20. 12. 2019 
a svou činnost zahájí 6. 1. 2020.

Čtvrtek 5. prosince v 19.00
 - Vánoční koncert Sobota 14. prosince v 17.00

Bratři Ebenové - kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších 
předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří Tradiční vánoční podvečer s oblíbenou čáslavskou kapelou pod vedením pana 
Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy Ing.Václava Musílka. Josef Oplt je řadu let významným sólistou Hudebního 
(1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím divadla v Karlíně. Ivana Brožová je sólistkou Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
aktuálnější. Vstupné: 490, 450, 430, 400 Kč Vstupné: 250 Kč Neděle 15. prosince v 15.00

Sobota 7. prosince v 19.00 / Loutkoherecká skupina Loudadlo-Česká televize
ve spolupráci s Klubem Lávka K tradicím českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně 

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou 
Vstupné: 420, 390, 350, 330 Kč tyto svátky především rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty 

a proto se již na vás osobně těší známé postavičky z televizní obrazovky - Jů a 
Úterý 10. prosince v 19.00 Hele, Muf a další. Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč.

 / Divadlo Palace Praha
Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná Středa 18. prosince v 19.00
schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní 
ingredience pro brilantní komedii plnou záměn a zmatků, která ale končí Orchestr Jaroslava Ježka Vás zve na jedinečný vánoční koncert, který připravil 
laskavyḿ smířením. Abonentní představení pro dospělého diváka. ve spolupráci s pěveckým sborem SOŠPg vedeného Mgr. Janou Vrňákovou.       
Vstupné: 450, 420, 390, 350 Kč V programu zazní skladby Jaroslava Ježka, světové muzikálové melodie a 

BRATŘI EBENOVÉ
VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY S JOSEFEM OPLTEM A IVANOU BROŽOVOU

VÁNOČNÍ LOUTKOVÁ REVUE 
JAROSLAV DUŠEK - PÁTÁ DOHODA 

PLNOU PAROU

VÁNOČNÍ SEŠLOST

Od 2. 12. 2019 do 5. 1. 2020   
výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 
Výstava umělecky zdobených perníků ¨“Nositelky tradic“
PhDr. Dany Holmanové a historických perníkových forem

Vernisáž výstavy: 2. 12. 2019 v 17 hodin 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Neděle 8. 12. 2019, 10 - 12 hodin

PhDr. Danou Holmanovou
Sobota 14. 12. 2019, 10 - 12 hodin 

 
muzeum, Husova 291

Prezentace  nedávno vydané knihy čáslavského rodáka 
Prof. RNDr. Jana Kopeckého, CSc. 

Autor obrazové publikace, nadšený fotograf přírody, představí svou novou 
knihu promítnutím řady fotografií spolu s vyprávěním zážitků a zajímavostí 
získaných při své práci ve volné přírodě. Seznámí se způsobem fotografování 
vzácných a chráněných zvířat, ptáků, hmyzu a květin.
Návštěvníci si budou moci knihu zakoupit s podpisem či věnováním autora.

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na  
 

v kostelíku svatého Bonifáce v Lochách
PAVEL ŠTOREK (trubka), PETR VÁCL (klávesy)
vstupné dobrovolné  

„VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU“ 

Zdobení perníčků s autorkou výstavy Vánoce s vůní perníku 

Pečení dekorativních perníků z perníkářských forem

„ČESKÁ PŘÍRODA – KRÁSY A ZAJÍMAVOSTI“.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

VÁNOČNÍ DÍLNY

 výstavní síň, Nám. J. Žižky z Trocnova

Pondělí 9. prosince 2019 od 17 hodin
1. patro knihovny na Kostelním náměstí

Sobota 14. prosince 2019 od 15 hodin

Změna programu u všeh uvedených organizací vyhrazena.

stránka 24 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2019  



1. HODINÁŘŮV UČEŇ
17. BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH

1. LAS CHRISTMAS

18. STAR WARS

3. JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL

19. - 21. Star Wars

4. - 5. S CHUTÍ TOSKÁNSKA
21. - 22. TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

6. - 8. ŠPINDL 2
22. VLASTNÍCI

7. - 8. JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

26. - 27. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

10. - 11. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

26. - 27. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

14. - 15. PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

12. - 13. ČERNÉ VÁNOCE 28. - 29. ŠPIONI V PŘEVLEKU

14. - 15. ŽENSKÁ NA VRCHOLU

28. - 29. AMUNDSEN 

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu 
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí Krása mladé Claire vyvolává u nevlastní matky Maud nepotlačitelnou žárlivost, 
sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný která ji dovede až k naplánování její vraždy. Před smrtí ji na poslední chvíli 
mistr hodinář a vezme ho do učení...  Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 16.30 zachrání tajemný muž a poskytne jí úkryt na svém statku. Claire se rozhodne ve 
hodin. Mládeži přístupno. vesnici zůstat a způsobí tím velký rozruch… Jeden, dva… a zakrátko hned sedm 

mužů podlehne jejímu šarmu! Claire prožívá zásadní okamžiky svého 
dospívání, smyslné i děsivé… Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 

Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá v romantické komedii Last do 15 let nepřístupno.
Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scená-
ristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. Vstupné: 
130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje 

se konečný boj za svobodu galaxie. Česká předpremiéra v našem kině. Vstupné: 
140 Kč. Promítáme od 20 hodin. Česká verze. Mládeži přístupno.

Joël Farges, francouzský šedesátiletý filmař pátrá po osudu svého oblíbeného 
filmu z dětství. Byl to Princ Bajaja Jiřího Trnky. Viděl ho, když mu bylo asi osm let, 
a nyní by ho rád ukázal svým dětem. Trnkovy filmy vyhrály ceny v Cannes a Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje 
Benátkách, stal se z něj nejcennější exportní artikl totalitního komunistického se konečný boj za svobodu galaxie. Česká verze. V sobotu promítáme v 
režimu... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. původním znění s titulky. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin, v pátek od 

16.30 hodin.  Mládeži přístupno.

Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud pro problémy s ovládáním 
hněvu neskončil ve vězení. Po propuštění musí dělat veřejně prospěšné práce, Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere 
a tak učí vařit skupinku lidí s Aspergerovým syndromem. Ačkoli jejich způsob děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají 
myšlení je mu vzdálený, v jednom ze svých studentů objeví kulinářského génia a spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem 
rozhodne se mu pomoci vyhrát kuchařskou soutěž... Vstupné: 100 Kč. oblíbený král kvůli zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna čeká velké 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. dobrodružství... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.  Mládeži 

přístupno.

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. 
Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším Paní Zahrádková s manželem idealisticky chtějí, aby společnými silami dům 
ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový zachránili. Novomanželé Bernáškovi se s nadšením připojují. Paní Roubíčková 
prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová všechno iniciativně 
ale komplikuje se jí vztah s přítelem - muzikantem... Vstupné: 130 Kč. komentuje. Naivní pan Švec zastupuje svojí maminku. Paní Procházková s 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. panem Novákem hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský  

touží po půdě v domě a pan Kubát důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v 
pozadí číhají bratři Čermákovi, jen starý pan profesor Sokol zatím nic 

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který nekomentuje… Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let 
záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude nevhodné.
mnohem náročnější... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži 
přístupno.

Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve 
snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Vstupné: 100 

Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno.
rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti 
letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do 
Čech... Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na 

jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu 
má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit 

Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a 
na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale jiný naopak budoucím láskám... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro 
nezkoušejte! Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. mládež do 12 let nevhodné.

Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období pro vraždění Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou legendární 
vysokoškolských studentek. Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze, superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce Walter Beckett. To, že se tito dva 
holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit dají někdy dohromady jako parťáci v akci, by si nedokázal asi představit ani ten 
úder. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. největší padouch. Jenže na to dojde právě teď, kdy je potřeba zachránit svět 

před jedním takovým, před Kellerem Killianem, zlosynem číslo 1... Vstupné: 
130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno.

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, 
odjíždí na popud své tety Ely s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit 
Advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému. Díky své Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných 
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává ledových pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a 
dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí... Vstupné: 120 Kč. osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých skutečností, 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.

KINO MILOŠE FORMANA PROSINEC
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ADVENTNÍ JARMARK V GUMÁRNĚ

8. a 15. 12. 
od 13:00 do 17:00

rukodělné výrobky, 
dílničky pro děti, ... 
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Novum domicilium (Nový domov) v Horkách u Čáslavi 
pořádá

 

Návštěvníci se seznámí se staročeskými zvyky, 
k vidění i zakoupení zde budou výrobky seniorů, 

kteří v domově žijí,samozřejmostí bude 
připravené občerstvení (svařák, punč a další 

vánoční překvapení.) 
Akce proběhne na zahradě, případně pod střechou. 

Atmosféru dokreslí vánoční melodie a přívětivé prostředí. 

dne 14. 12. 2019 od 14 hodin
ADVENTNÍ SETKÁNÍ

PŘIJĎTE SE PODÍVAT, VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
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Prodej bude zahájen 
2. 12. 2019
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Program na prosinec 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

7. 12. 2019 - sobota - MIKULÁŠSKÉ TRHY

14. 12. 2019 - sobota - TISÁ SKÁLA

21. 12. 2019 - sobota - VÁNOČNÍ POCHOD KOLÍNSKEM

31. 12. 2019 - úterý - SILVESTROVSKÝ POCHOD

Trasa: Čelákovice - Svatý Václav - Lysá nad Labem. 11 km. Odjezd vlakem v 7:50 
hod., návrat v 15:06 nebo 17:06 hod. Vedoucími jsou paní Štepinová a 
Krupičková. Čertovské rohy s sebou!

Trasa: Horky - Bratčice - Tisá skála - Golčův Jeníkov. 10 km. Odjezd v 10:27 hod, 
návrat ve 14:48 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Trasa: dle propozic pořadatela KČT Kolín. Odjezd vlakem v 8:50 hod., návrat      
v 15:06 hod. Vedoucími jsou pan Kučera a paní Černíková.

Trasa: Závratec - Lovětínská rokle - Krkaňka - Žlebská Lhotka - Ronov. 12 km. 
Odjezd v 9:12 hod., návrat ve 14:30 hod. Vedoucími jsou paní Matysová a Ing. 
Němec. 

Informace: 
Členská schůze Turistiky se koná dne 18. 12. 2019 v restauraci Česká koruna 
(u vlakového nádraží) od 11:30 hod. Sraz v 9:30 na vlakovém nádraží.

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

13. kolo 02. 11. 2019  Letohrad - FK Čáslav  

 Kolín - FK Čáslav 09. 11. 201914. kolo

ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V PODZIMNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2019/2020

12. kolo 27. 10. 2019  FK Čáslav - Trutnov 2:1

5:1

3:1

15. kolo  FK Čáslav -  Velké Hamry 4:217. 11. 2019

  se v tabulce po 15. kole sezony nachází FK Čáslav na 10. pozici 

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

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

 HC Čáslav 8. pozici se v tabulce po 10. kole nachází na 

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

26. 10. 2019 Vlašim - HC Čáslav  

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ KLM 2019/2020

07. kolo 2:5

2:503. 11. 2019 HC Čáslav - Žabonosy08. kolo 4:3  pp

Rakovník -  HC Čáslav    09. kolo 10. 11. 2019 4:2

HC Čáslav  - Černošice10. kolo 17. 11. 2019 4:2
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