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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 66/2018 
usnesením č. 67/2018 usnesením č. 83/2018

usnesením č. 68/2018

usnesením č. 69/2018
usnesením č. 70/2018 usnesením č. 84/2018

usnesením č. 71/2018
usnesením č. 85/2018

vzalo na vědomí

usnesením č. 72/2018

usnesením č. 73/2018

usnesením č. 86/2018

usnesením č. 74/2018

usnesením č. 87/2018

usnesením č. 88/2018
usnesením č. 75/2018

usnesením č. 76/2018

usnesením č. 77/2018

usnesením č. 78/2018 usnesením č. 89/2018 
usnesením č. 90/2018

usnesením č. 79/2018

usnesením 80/2018

usnesením 81/2018 

usnesením č. 91/2018

usnesením 82/2018

schválilo hlasování pomocí elektronického systému. sídlem: Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod, JUDr. Vlastislava Málka. 
 určilo ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Hasíka a Mgr.  schválilo uzavření „Dodatku č. 11 ke smlouvě                   

Jaroslava Vostrovského. č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajiště-
 určilo za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a ní ostatní dopravní obslužnosti“ a uzavření „Dodatku č. 11 ke smlouvě                

MUDr. Lukáše Tichého. č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajiště-
 schválilo program 6. zasedání ní Města Čáslav městskou autobusovou dopravou“. 
 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť  určilo člena zastupitelstva města Čáslavi, JUDr. Vlastisla-

a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. va Málka, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 
 schválilo zasedací pořádek zastupitelů města Čáslavi a Územního plánu města Čáslavi. 

zasedáních zastupitelstva města, který je navržen na prvním řádném zasedání  schválilo prodat pozemek st.p.č. 2066/3 o výměře 38 
2 2 2Zastupitelstva města Čáslavi. m , st.p.č. 2066/4 o výměře 37 m , st.p.č. 2061/2 o výměře 69 m , st.p.č. 2066/5 

2 2 2 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města o výměře 9 m , st.p.č. 2060/2 o výměře 50 m , st.p.č. 2066/6 o výměře 12 m , 
2 2Čáslavi ze dne 17. 9. 2018. st.p.č. 2059/2 o výměře 62 m , st.p.č. 2066/8 o výměře 27 m , st.p.č. 2066/10 o 

2 2 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předložené- výměře 11 m  a st.p.č. 2066/11 o výměře 28 m  vše v katastrálním území Čáslav, 
ho návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 327 537,69 tis. Kč, upravené výdaje: zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
343 903,72 tis. Kč, financování plus: 16 366,03 tis. Kč. Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu XXX, bytem 

 delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová XXX, za cenu dle znaleckého posudku 51 450 Kč + DPH + náklady na realizaci 
opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění prodeje. 

2pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města  schválilo prodat pozemek p.č. 1762/31 o výměře 108 m  
2Čáslavi v roce 2018 do konce kalendářních roku 2018, tj. v období od 11. 12. a pozemek p.č. 1786/38 o výměře 148 m , oba v katastrálním území Čáslav, 

2018 do 31. 12. 2018 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti POSKOČIL, s.r.o., se sídlem Břežany II, 
města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2019. 71, Český Brod za cenu dle znaleckého posudku 64 000 Kč + DPH + náklady na 

 schválilo, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) realizaci prodeje. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým  Obecně  schválilo záměr o bezúplatný převod pozemků p.č. 

2 2 2závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 4/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná 658/63 o výměře 55 m , 658/65 o výměře 809 m , 658/66 o výměře 1 m , 
2 2vyhláška Města Čáslavi č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému 2194/4 o výměře 83 m  a 2444/10 o výměře 26 m  od Úřadu pro zastupování 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál- státu ve věcech majetkových. 
ních odpadů. , v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,         

 schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi v platném znění, 
č. 5/2018, o místním poplatku ze psů. a) zřídilo finanční a kontrolní výbor 

 schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi b) schválilo do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Martina Juska a do 
č. 6/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Drahomíra Blažeje MBA. 

 schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi c) uložilo oběma zvoleným předsedům navrhnout do příštího zasedání Zastupi-
č. 7/2018, o místním poplatku z ubytovací kapacity. telstva města Čáslavi členy těchto výborů a výhled činnosti pro rok 2019. 

 schválilo rozpočet Města Čáslavi na rok 2019 podle schválilo statut sociálního fondu. 
předloženého návrhu. Rekapitulace: Příjmy: 236 266,00 tis. Kč, výdaje: 220  schválilo výši měsíční odměny pro neuvolněné členy 
015,00 tis. Kč, financování mínus: 16 251,00 tis. Kč. Zastupitelstva města Čáslavi takto: člen rady 3 000 Kč; předseda výboru 

 schválilo rozdělení výdajů rozpočtu v části paragrafu zastupitelstva nebo komise rady 2400 Kč; člen výboru zastupitelstva, komise 
3900 - ostatní příspěvky ve schválené výši 3 825 000 Kč na 3 200 000 Kč urče- rady nebo zvláštního orgánu 2 000 Kč; člen zastupitelstva 1 000 Kč; a stanovilo, 
ných na sport a 625.000,- Kč na ostatní příspěvky. že odměny budou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s 

 delegovalo, podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona              účinností od 1. 1. 2019. V případě souběhu nároků z funkcí (sloupce 1-4) náleží 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pro rok 2019 zástupce města Čáslavi členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U ná-
na valné hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, Čáslav, hradníků za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil mandát, 
pana Martina Horského. náleží odměna ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 

delegovalo, podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona             jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pro rok 2019 zástupce města Čáslavi funkce. 
na valné hromady společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s, se sídlem: Ku Ptáku  schválilo termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi 
387, Kutná Hora, JUDr. Vlastislava Málka. v roce 2019 takto: 11. 2., 29. 4., 24. 6., 16. 9., 4. 11., 9. 12. Zasedání Zastupitel-

 delegovalo, podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona              stva města Čáslavi budou probíhat vždy v pondělí, od 17:00 hodin, na Nové 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pro rok 2019 zástupce města Čáslavi scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.  
na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 10. 12. 2018 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 489/2018
usnesením č. 490/2018

usnesením č. 491/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 492/2018 usnesením č. 493/2018

 schválila program zasedání. ného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Dě-
 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných čín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v umístění, provo-

zařízení mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o. zování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy v souladu se 
 schválila snížení částky za pronájem bazénu, v Měst- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10. 11. 2017    

ských lázních v Čáslavi, pro plavecký klub Pandora, z. s. v rozsahu dle geometrického plánu č. 310-765/2018 v celkové  délce 6 bm. 
 kontrolu plnění usnesení z jednání RM, která se konala ve Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene  

dnech 21. a 28. 11. 2018. v celkové výši 1 000 Kč + DPH.
 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

zemku p.č. 3/5, zapsaného na LV č. 10042, pro obec a k.ú. Žáky u Katastrálního pozemcích p.č. 1757/1, p.č. 1758/2,  p.č. 1960/3, p.č. 1960/2, p.č. 1755/5, p.č. 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávně- 1755/3, p.č. 1755/9, p.č. 1755/11, p.č. 266/23, p.č. 266/32, p.č. 266/35, p.č. 

Usnesení městské rady ze dne 12. 12. 2018 | Městská rada
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266/33, p.č. 266/38, p.č. 266/42, p.č. 1960/1, p.č. 112, p.č. 266/46,  F ili po v sk á  - č . p .  57 4 , v  Č á sl avi, dle důvodové zprávy. 
p.č. 266/52, p.č. 266/20, p.č. 1960/5, p.č. 266/19, p.č. 266/17, p.č. 266/16,     vyslovila souhlas s odpisem nedobytných pohledávek 
p.č. 266/1, p.č. 266/29, p.č. 266/28, p.č. 266/27, p.č. 266/26, p.č. 266/25,   z a  n euhrazené faktury, za rok 2016, v Městské nemocnici v Čáslavi. 
p.č. 266/24, p.č. 266/37, p.č. 266/36, p.č. 2504/9, p.č. 1966/4, zapsaných na LV  vyslovila souhlas s odpisem nedobytných pohledávek 
č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, za nezaplacené regulační poplatky za rok 2016 v Městské nemocnici v Čáslavi, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene dle důvodových zpráv.
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ  vyslovila souhlas s aktualizací předpokládané doby po-
400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr užívání dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízeného z dota-
délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, ce, v Městské nemocnici v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 
nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.  schválila, že nebude snížena cena za pronájem ledové 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo   p lo c h y   n a  zimním stadionu v Čáslavi, na prvních 5-ti kempech hokejového 
č. 143/2018 mezi městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., projektu Czech Vikings. 
IČ: 284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Oprava  schvaluje přidělení bytu zvláštního určení - sociálního 
Zahradní ulice v Čáslavi“. bytu v ul. B. Němcové v Čáslavi, paní XXX, za podmínek uvedených v důvodové 

 1) zrušila své usnesení č. 250/2018 ze dne 4. 6. 2018 a zprávě. 
2) schválila uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a  schválila prodloužení termínu realizace projektů u 
úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000206413 mezi Městem Čáslav a výzvy č. 31 - „Modernizace zdravotnické techniky“ a výzvy č. 26 - „Modernizace 
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 informační infrastruktury pro zdravotnictví“ v Městské nemocnici v Čáslavi, dle 
95 567, která souvisí se stavbou „II/339, most ev. Č. 339-004“ v ul. Pražská, důvodové zprávy. 
Čáslav.  celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, 

 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá Město 
96/2018 mezi Městem Čáslav a společností Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o. Čáslav:
na akci „Přístavba kolumbária“. - Mateřská škola Čáslav, Jahodová 1454

 schválila kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu - Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182
města Čáslavi na rok 2019, na sportovní činnost. - Základní škola Čáslav, Masarykova 357

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. - Základní škola, Čáslav, Sadová 1756
Zahradní v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s prodloužením přechodné úpravy - Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222
provozu související s úplnou uzavírkou místní komunikace z důvodu opravy - Dům dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222
povrchu této komunikace, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě, - Městské muzeum a knihovna Čáslav.
2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace.  schválila návrh smlouvy o poskytování služeb mezi 

, jako zástupce vlastníka pozemních komunikací v ul. M. Městem Čáslav a společností VERA, spol. s r.o. Praha, dle předloženého návrhu. 
Alše, Jablonského a Dusíkova v Čáslavi, vyslovila souhlas s prodloužením  schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o 
přechodné úpravy provozu a uzavírkou chodníků na těchto místních dílo č. 143/2018 mezi Městem Čáslav, společností TLAPNET s.r.o., IČ: 271 74 
komunikacích, z důvodu opravy povrchů chodníků, a to za podmínek 824, a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ: 284 47 085, na akci 
uvedených v důvodové zprávě. „Čáslav - oprava Zahradní ulice“.

 schválila, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace  schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o 
v ul. Dusíkova v Čáslavi, umístění zařízení staveniště - provádění stavebních dílo č. 143/2018 mezi Městem Čáslav, Vodohospodářskou společností Vrchlice 
prací na veřejném prostranství, podél č. parc. 691/1 - chodník v ul. Dusíkova   -   M aleč a.s., IČ: 463 56 967, a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ: 284 
v Čáslavi, žadatelem BEK reality s.r.o., zastoupená panem XXX, a to ve dvou 47 085, na akci „Čáslav - oprava Zahradní ulice“.
etapách - v období 5. 1. 2019 - 30. 6. 2019, za podmínek stanovených v dů-  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona                   
vodové zprávě.  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

 schválila povolení záboru veřejného prostranství v ul. pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově 
Gen. Františka Moravce v Čáslavi, žadatelem panem XXX, pro umístění specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav, od 
prodejního stánku - předvánoční prodej kaprů, v termínu 22. 12. 2018 - 23. 12. PharmDr. XXX, Lékárna Pod Štítem, v částce 40 000 Kč, dle důvodové zprávy. 
2018, v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 3/2010, o  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
místních poplatcích, v platném znění. města na činnost trenéra mládeže v kategorii mladších žáků, pro Hokejový klub 

 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Čáslav, z. s., Na Bělišti 2028, Čáslav - Nové Město, IČ: 049 16 077, DIČ: 
Jana Roháče z Dubé, u č. p.  131/2 v Čáslavi, pro žadatelku paní XXX, v souladu s CZ04916077, ve výši 10 000 Kč pro rok 2018. 
obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 3/2010, o místních poplatcích,       schválila, aby nebylo zřízeno vyhrazeného parkovací 
v platném znění, na dobu 5-ti let. místo v ul. Pražská u č.p. 1624/63 v Čáslavi, pro žadatelku paní XXX, v souladu      

 schválila individuální dotaci na zubní pohotovost pro s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 3/2010, o místních poplatcích,    
rok 2019, pro stomatologické centrum - MUDr. M. P. - Stomatologická s.r.o.,   v  platném znění.
IČ: 275 03 283, v ul. Fibichova, v Čáslavi, ve výši 30 000 Kč.  schválila, aby nebylo zřízeno vyhrazeného parkovací 

 schválila smlouvu o výpůjčce místnosti č. 1.14 v bu- místo v ul. Pražská u č.p. 1624/64 v Čáslavi, pro žadatele pana XXX, v souladu     
dově Městského úřadu v Čáslavi, ul. Generála Eliáše 6 (pozemek parcely č. st. s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 3/2010, o místních poplatcích,   
244/4 - zastavěná plocha a nádvoří), ve prospěch vypůjčitele - Centrum psy- v platném znění.
chologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organi-  schválila, aby nebylo zřízeno vyhrazeného parkovací 
zace, dle důvodové zprávy. místo v ul. Jablonského v Čáslavi, pro žadatele pana XXX - Galerie 427, v sou-

 schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím ladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 3/2010, o místních po-
nájemníkům v ul. Boženy Němcové - č. p. 640, Jiřího z Poděbrad - č. p. 939 a v ul. platcích, v platném znění.

usnesením č. 506/2018

usnesením č. 507/2018

usnesením č. 508/2018

usnesením č. 509/2018
usnesením č. 494/2018

usnesením č. 510/2018

usnesením č. 495/2018
usnesením č. 511/2018

vzala na vědomí
usnesením č. 496/2018

usnesením č. 497/2018

usnesením č. 498/2018

usnesením č. 512/2018
usnesením č. 499/2018

usnesením č. 513/2018

usnesením č. 500/2018 usnesením č. 514/2018

usnesením č. 515/2018

usnesením č. 501/2018

usnesením č. 516/2018

usnesením č. 502/2018

usnesením č. 517/2018

usnesením č. 503/2018

usnesením č. 518/2018
usnesením č. 504/2018

usnesením č. 519/2018

usnesením č. 505/2018

usnesením č. 520/2018 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého která jako jediná podala nabídku; 2) pověřila starostu města uzavřením 
rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Žleby smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 
na správním území obce s rozšířenou působností Město Čáslav (dále jen ZO obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální 
Žleby) s platností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2029" uchazeče Lesprojekt Stará 
Boleslav, s.r.o., IČ: 250 65 602, Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem, 

úpravy textu.

Usnesení mimořádného zasedání městské rady ze dne 18. 12. 2018 | Městská rada

Usnesení městského zastupitelstva i městské rady, stejně jako zvuková záznamy z jednání městského zastupitelstva 
jsou k dispozici také na oficiálních webových stránkách města Čáslavi www.meucaslav.cz (- radnice - městský úřad - úřední deska) 
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Usnesení městské rady ze dne 21. 12. 2018 | Městská rada

usnesením č. 521/2018 usnesením č. 525/2018
usnesením č. 522/2018

usnesením č. 526/2018
usnesením č. 523/2018

usnesením č. 524/2018

 schválila program zasedání.  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle pro Základní školu Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, ve výši 6 000 Kč, na 

předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 330 289,35 tis. Kč, vybavení družin, dle důvodové zprávy. 
upravené výdaje: 346 341,93 tis. Kč, financování plus: 16 052,58 tis. Kč.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7, zákona                  

 schválila JUDr. Vlastislava Málka, starostu města Čás- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
lavi, jako disponenta pro úkony dle smlouvy s Komerční bankou, a.s., o obsta- pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čás-
rání koupě a prodeje cenných papírů číslo 046A000364 z 6. 6. 2014. lavi, od Sboru dobrovolných hasičů Vrdy, v celkové hodnotě 4 800 Kč, dle dů-

 schválila příplatky za vedení a osobní příplatky pro vodové zprávy. 
ředitele příspěvkových organizací města, od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy. 

usnesením č. 1/2019  
vzala na vědomí

usnesením č. 13/2019
vzala na vědomí 
usnesením č. 2/2019

usnesením č. 3/2019

usnesením č. 15/2019
usnesením č. 4/2019

usnesením č. 16/2019
usnesením č. 5/2019

usnesením č. 17/2019
usnesením č. 18/2019

usnesením č. 6/2019

usnesením č. 7/2019
usnesením č. 19/2019

usnesením č. 8/2019

usnesením č. 9/2019

usnesením č. 12/2019

schválila program zasedání. zdravotnictví, včetně formuláře žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle 
 kontrolu plnění usnesení z jednání RM, která se konala ve důvodové zprávy. 

dnech 12., 18. a 21.12.2018.  schválila povolení záboru veřejného prostranství, v ul. 
výsledky kontrol v roce 2018 MěÚ Čáslav a Města Čáslav. Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro žadatele Pivovar Tupadly s.r.o., z důvodu 

 schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2019 MěÚ Čáslavi výstavby kanalizační přípojky, v termínu: 1. 3. 2019 - 30. 3. 2019, v souladu         
a Města Čáslav. s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2018 o místních poplatcích.  

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 Klimenta Čermáka v Čáslavi,  schválila umístění stavebního lešení na veřejném 
stanovuje Finančnímu výboru na rok 2019 do plánu činnosti: kontrolu Města prostranství u č.p. 110/9 - místní komunikace, v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, 
Čáslav, kontrolu organizací, jejich zřizovatelem a zakladatelem je Město Čáslav: pro žadatele Pivovar Tupadly s.r.o., v období 15. 1. 2019 - 15. 2. 2019, za 
1) ANIMA Čáslav o.p.s., 2) Čáslavská servisní s.r.o., 3) Městská nemocnice, podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
Čáslav, 4) Mateřská škola, Čáslav, 5) ZUŠ Čáslav, 6) ZŠ náměstí, Čáslav.  schválila aby nebylo zřízeno vyhrazené parkovací místo 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého u č.p. 215/37 v ul. Husova v Čáslavi, pro žadatele Kvadrant Čáslav, s.r.o., v sou-
rozsahu „Rekonstrukce části vnitřního vodovodu objektu Grand, nám. Jana ladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 6/2018, o místních po-
Žižky z Trocnova, č.p. 74 v Čáslavi“, byly obeslány firmy uvedené v důvodové platcích, v platném znění.
zprávě, dle směrnice č. 7/2015.  schválila aby nebyla zřízena dvě vyhrazená parkovací 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení místa u č.p. 80/15 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, před provozovnou 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 Pizzerie NONNO, pro žadatelku R. G., v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

2schvaluje bezúplatný převod pozemků, p.č. 658/63 o výměře 55 m , p.č. Města Čáslavi č. 6/2018, o místních poplatcích, v platném znění.
- zrušení usnesení č. 245/2018658/65 o výměře 809 m , p.č. 658/66 o výměře 1 m , p.č. 2194/4 o výměře 83 

 zrušila usnesení č. 245/2018 ze dne 21. 5. 2018.m  a p.č. 2444/10 o výměře 26 m , od Úřadu pro zastupování ve věcech 
 majetkových.

 schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Realizace úspor energie - bytový dům, ul. Jiřího z 
Poděbrad, č.p. 939 v Čáslavi“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude 

b) zrušila své usnesení č. 478/2018 ze proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ.
dne 28. 11. 2018; doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 

 schválila návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo                       tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
č. SWR/18/301, mezi Městem Čáslav a společností VERA spol. s r.o. Praha, dle schvaluje záměr prodat uvolněnou nebytovou jednotku č.p. 1615/101, včetně 
předloženého návrhu.příslušenství a spoluvlastnického podílu 5980/396106 na společných částech 

bytového domu č.p. 1614 - 1618 a na pozemcích st. 3817, 3819, 3821, 3822, 
3823, 3824 a 3825, v katastrálním území Čáslav, v ul. Pražská, Čáslav, za nejvyšší 
nabídnutou cenu + náklady na realizaci prodeje. Minimální cena je stanovena 
znaleckým posudkem, ze dne 31. 7. 2018, ve výši 420 000 Kč.

 schválila přidělení bytu v č.p. 1664, ve sportovním areálu 
Vodranty v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. J. L.; 2. R. Z.; 
3. R. Z., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 schválila přidělení bytu č. 9 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara 
II v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy panu P. H., dle „Směrnice města Čáslavi 
č. 5/2015 o nakládání s nemovitým majetkem města“ za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 

, jako zřizovatel příspěvkové organizace Městské 
muzeum a knihovna Čáslav,  s podáním Žádosti o poskytnutí 
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Obecní knihovny“. 
Žádost se týká pořízení základního vybavení pro přednáškovou a kulturní 
činnost v budově Městské knihovny v Čáslavi.

, jako zřizovatel příspěvkové organizace Domov 
důchodců v Čáslavi, schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu 
v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“, na nákup osobního automobilu 
sloužícího k zajištění základních činností Domova důchodců v Čáslavi, dle 
důvodové zprávy.

 schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních 
prostředků (dotací) z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve 

2 2

2 2

a) schválila uzavření smlouvy „Smlouva o uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 18_SOBS01_4121480617“ mezi 
Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., na akci „Výstavba bytových domů B3, B4, 
B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi; 

 vyslovila souhlas

usnesením č. 14/2019

usnesením č. 10/2019

usnesením č. 11/2019

Usnesení městské rady ze dne 9. 1. 2019 | Městská rada

Následující veřejné zasedání 
městského zastupitelstva

se uskuteční v pondělí

11. února od 17 hodin
na Nové scéně Dusíkova divadla. 

Všichni občané jsou zváni!
Program zasedání bude zveřejněn jeden týden před jeho konáním 

na úřední desce MěÚ, na webu města a na vývěskách. 

ZNÁME JMÉNO BUDOUCÍHO 
TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Jak již bylo oznámeno, stávající tajem- čů hovořila a za nejvhodnějšího kan-
ník Městského úřadu Čáslav ke konci didáta, který podle názoru jejích čle-
tohoto měsíce rezignoval na tento nů nejlépe odpovídá stanoveným po-
post a nadále se bude věnovat funkci žadavkům, označila pana Ing. Martina 
starosty v obci Horky, kde výrazně zví- Ronovského. S jeho jmenováním již 
tězil v loňských komunálních volbách. vyjádřil souhlas i ředitel Krajského 

Z výše uvedeného důvodu bylo úřadu Středočeského kraje. 
vypsáno výběrové řízení na obsazení Ing. Martin Ronovský podle sou-
uvolněné pozice, do kterého se při- časných informací na nové místo na-
hlásilo celkem sedm uchazečů. Výbě- stoupí v první polovině března. 
rová komise poté s každým z uchaze- zn
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S poslední prosincovou půlnocí skončil i v Čáslavi na 
řadu kulatých jubileí mimořádně bohatý rok 2018. 
Kromě stěžejních oslav stého výročí vzniku samo-
statného Československého státu, si v jeho průběhu JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ŽIDOVSKÉ OBCE
veřejnost připomněla také některé méně radostné 
dějinné události v podobě výročí mnichovské zrady, PROBLEMATIKA SKLÁDKY 
únorového komunistického převratu nebo smutné-
ho konce pražského jara...

GENERÁL FRANTIŠEK MORAVEC

mocí“, jejíž vydání město finančně podpořilo, a kte- ální nabídku turistických destinací pro návštěvníky 
rá je již zájemcům k dispozici v městské knihovně. města, ale i možnost podílet se na dalším využití 

objektu prostřednictvím jeho nového zapojení do 
společenského a kulturního života obyvatel města.

Znovuotevření další kapitoly z dějin města 
Čáslavi, konkrétně života, bohužel ale i smutného 
konce zdejší židovské komunity, pak, doufejme, při- Začátkem ledna se uskutečnila schůzka mezi ve-
nese obnovené jednání vedení města se zástupci Ži- dením města, konkrétně starostou JUDr. Vlastisla-
dovské obce, jehož hlavním cílem by logicky mělo vem Málkem a místostarostou Martinem Horským 
být dokončení před několika lety přerušené rekon- a ředitelem provozovny  Čáslav společnosti AVE CZ, 

Řadu podnětů k zamyšlení a poučení se z mi- strukce čáslavské synagogy. V obnově této mimo- panem Ing. Radkem Doležalem. Snahou vedení 
nulosti s sebou pak, jak se zdá, přinese i nově za- města bylo seznámit společnost AVE CZ s důvody i 
počatý rok 2019. Hned v jeho úvodu bylo město argumenty, které vedou radnici k přesvědčení, že by 
osloveno Vojenským zpravodajstvím České repub- mělo dojít k úpravám stávajících dohod a s nimi 
liky v čele s brigádním generálem Janem Berou- spjatých plateb za svoz komunálního odpadu z úze-
nem, ohledně možné participace města na uspořá- mí města. Vzhledem k předchozím zjištěním ČIŽP 
dání vzpomínkové akce a odborného kolokvia           pak byla řešena i otázka způsobu kontroly množství 
k osobě význačného čáslavského rodáka, generála a charakteru deklarovaného a na skládce reálně 
Františka Moravce, které by se mělo symbolicky ukládaného odpadu, stejně jako příčiny pokračují-
uskutečnit 15. března, tj. v den odchodu českoslo- cího poklesu městu odváděných podílů z vybraných 
venských zpravodajců do exilu ve Velké Británii. poplatků.

Vedení města tuto nabídku uvítalo, protože si je Dle posledních sdělení, které vedení města ob-
vědomo určitého restu, který Čáslav ve vztahu          drželo od ředitelství státního podniku Diamo, by 
k této mimořádné osobnosti má. Výše uvedený zá- měl být dodatek smlouvy se společností AVE CZ, 
měr navíc koresponduje se snahou města připravit jenž se týká úprav ve způsobu finální likvidace kalů   
ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou z lagun Ostramo, uzavřen do 31. ledna 2019. Text 
Čáslav a Muzejním a vlastivědným spolkem Včela návrhu bohužel aktuálně není ještě uvolněn k dis-
Čáslavská v průběhu letošního roku dotační projekt pozici třetím stranám. V navrhovaném řešení by ale 
na tvorbu nové stálé výstavní expozice, která by při- údajně neměla skládka v Čáslavi figurovat ani jako 
pomínala nejen osobnost generála Moravce, ale dočasná velkokapacitní mezideponie ani jako finál-
přibližovala i životní osudy dalších významných po- ní úložiště kalů a hlinek. Definitivní potvrzení těchto 
stav z vojenských dějin města. informací doufejme, že přinese zveřejnění výše 

Mezi ty patří například i další čáslavský rodák, uvedené dohody nebo schůzka na Ministerstvu 
legionář a příslušník druhého zahraničního odboje, průmyslu ČR svolaná na 6. února, kam bylo vedení 
generál Jan Vančura, kterému se věnuje na sklonku řádné architektonické památky se Čáslavi do bu- města přizváno.
loňského roku vyšlá kniha „Právo má přednost před doucna naskýtá nejen příležitost, jak rozšířit aktu-       Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí města

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

Setkání trojúhelníku - měst Kutné Hory, Čáslavi a 
Kolína se ve čtvrtek 17. ledna uskutečnilo v salonku 
ve Vile U Varhanáře. Hlavním výsledkem jednání je 
dohoda o aktivní spolupráci, starostové totiž plá-
nují setkávání v pravidelných tříměsíčních interva-
lech.

setkávání. Teď se do pomyslného trojúhelníku při- Na starostu Rakušana navázal čáslavský sta-
pojila také Čáslav. Prvním úkolem bylo vůbec se- rosta Vlastislav Málek: „Odcházíme v dobrém roz-
známení, ve městech jsou nová vedení a tváře. To položení. Další setkání uspořádáme u nás v Čáslavi 
se povedlo velmi dobře, a to i vzhledem k tomu, že a těšíme se na další konstruktivní debatu i námě-
si po dnešním setkání všichni tykáme. Atmosféra je ty.”
tak přátelská a velmi dílná,” řekl s úsměvem Vít Ra- Kutnou Horu, Kolín a Čáslav od sebe dělí při-

Pracovní oběd ve Vile U Varhanáře navázal na kušan, starosta Kolína. „Bavili jsme se o problé- bližně šest kilometrů. Společně jsou domovem pro 
tradici, která započala mezi lety 2011 a 2012, poté mech, která naše města tíží. Povídali jsme si ale i o téměř šedesát tisíc lidí.
se však od setkávání upustilo. „Mám radost z ob- budoucích plánech,” dodal Rakušan.  
novené tradice, kterou jsme teď na kutnohorské 
půdě iniciovali. Jsme blízká města a máme spoustu 
podobných problémů a věcí k řešení. A ačkoli vždy 
nesdílíme stejný pohled, teď třeba s Kolínem a si-
tuací v nemocnici, prodiskutovali jsme spoustu dů-
ležitých věcí. Rozhodli jsme se scházet i nadále a ře-
šit věci společně,” přiblížil Josef Viktora, starosta 
Kutné Hory. Na dalších setkání by rád otevřel téma 
společného destinačního managementu, cyklo-
stezky nebo odpadového hospodářství. „Schůzka 
byla přátelská a spousta řešení přicházela samo-
volně. Máme mnoho společného. S Čáslaví třeba 
téma odpadového hospodářství, s Kolínem už zmí-
něnou nemocnici. Řekli jsme si, že bychom se pot-
kávali cirka po třech měsících, další pozvánku jsme 
dostali do Čáslavi a uskuteční se v květnu,” doplnil 
kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr.

„Jsem rád, že se nám podařila obnovit tradice 

TZ

V KUTNÉ HOŘE ODSTARTOVALA ZNOVUOBNOVENÁ TRADICE 
SETKÁVÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ

 stránka 6 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2019   



Komunální volby, které se uskutečnily na podzim 
minulého roku, přinesly do Čáslavi velké změny - a 
to nejen na pozici volených představitelů města, ale 
zároveň i ve funkci tajemníka městského úřadu. Zde 
sice nejsou rozhodující výsledky voleb v daném 
městě, ale v případě dosavadního tajemníka MěÚ 
Čáslav se jedná o situaci, kdy inženýr Antonín 
Hejzlar jednoznačně zvítězil ve volbách v obci, kde 
žije - tedy na Horkách - a přijal zde post starosty. Je-
ho nová pozice je ale neslučitelná s funkcí tajemníka 
ve městě, které (jako obec s rozšířenou působností) 
významně ovlivňuje i chod radnice ve zmiňované 
obci. Rozhodl se proto své působení na postu ta-
jemníka Městského úřadu Čáslav ukončit. Jaké byly 
roky, které zde strávil, s jakými problémy se za tu do-
bu chod zdejší radnice potýkal a jakých úspěchů se 
podařilo dosáhnout? Na to jsme se zeptali přímo 
odcházejícího tajemníka, inženýra Antonína 
Hejzlara.  

Od kdy jste na čáslavské radnici působil a v ja-
kých funkcích? Budete tedy na své působení na čáslavské 

radnici rád vzpomínat? 

Děkujeme a do další životní etapy přejeme vše 
dobré...

Přání všeho dobrého do budoucna připojili za 
současné vedení města také starosta JUDr. Vlasti-
slav Málek a místostarosta pan Martin Horský. 

Jaké tedy byly roky, po které jste vykonával 
funkci tajemníka a jak se činnost úřadu za tu dobu 
změnila? 

Podařilo se nám bývalý kolektiv nejen omladit a 
doplnit, ale ve výběrových řízeních se nám podařilo 
zajistit i několik mladých a skutečně velmi šikovných 
lidí, kteří zde již několik let velmi dobře pracují. Dali 
jsme také příležitost některým stávajícím zaměst-
nancům, kteří měli zájem se dále vzdělávat a 
postupovat v profesním žebříčku, což považuji za 
úspěch. V současné době věřím, že je kolektiv za-
městnanců radnice stabilní a velmi kvalitní. 

Myslím si, že s ohledem na to, jak se postupně 
neustále zvyšují nároky na úředníky, musejí se i 
zaměstnanci radnice neustále vzdělávat a získávat ním objektu, který je zčásti také využíván pro 
nové vědomosti a dovednosti. Nejde přitom jen o potřeby úřadu, nebo o opravě posledního patra 
odbornou stránku jednotlivých agend, ale i o zvlá- druhé budovy městského úřadu v areálu Generála 
dání technických prostředků, které jsou pro jejich Eliáše.
zpracovávání využívány. Nejedná se tedy již jen o Některé úkoly bylo možné zvládnout bez vět-
základní znalosti práce s počítačem, ale o speciali- ších problémů, vyskytly se samozřejmě ale také mo-
zaci v rámci jednotlivých úkonů. I pracovníci čás- menty, s nimiž nebylo jednoduché se vyrovnat. 
lavského městského úřadu jsou tedy nyní na vyšší Mám na mysli například stabilizaci personálního 
úrovni než v době, kdy jsme začínali. Do budoucna obsazení oddělení péče o děti, kde jsme měli ne-
nevidím ani problém v obměně na pozicích, které dávno velký problém. Myslím si ale, že i tuto situaci 
jsou v současné době zastávány lidmi v důchodo- se nám podařilo ve spolupráci s panem Nykodý-
vém věku. mem a paní Wohákovou úspěšně stabilizovat a uve-

Pokud bychom hovořili o materiálním a tech- dené oddělení dostat na velmi vysokou úroveň, kte-
nickém zabezpečení úřadu, jsem rád, že se podařilo rou oceňují i kontroly ze Středočeského kraje. A to 
zajistit novou techniku, zmodernizovat prostory pro opravdu byl velmi těžký úkol.   
úředníky, proměnit objekt dnes již bývalé hasičské Rád bych se ale také zastavil u některých osob-
zbrojnice v další místnosti pro zaměstnance radnice nějších momentů mého působení na zdejší radnici. 

Vždy budu rád vzpomínat na setkání se všemi 
pracovníky radnice, se zástupci a představiteli záj-
mových, kulturních a sportovních spolků, mezi něž 
se budu velmi rád i nadále vracet, protože zde budu 
působit jako člen sportovní komise. Rozhodně tedy 
nebudu odstřižen od dění na čáslavské radnici. 
Ostatně i jako starosta malé obce, která spadá pod 
ORP Čáslav, budu i nadále velmi úzce spolupracovat 
se zaměstnanci jednotlivých odborů, které na rad-
nici jsou. 

K 1. 1. 2003 jsem přestoupil z bývalého okresní-
ho úřadu v rámci delimitace na Městský úřad Čás- Určitě, a to nejen na poslední období, ale také 
lav. Přišlo sem i několik mých kolegů z různých (přestěhovali se sem pracovníci odboru správy ma- na své působení na oddělení kultury, kdy jsme stáli 
odborů, kteří na okresním úřadu vykonávali větši- jetku města - bytového hospodářství, kteří měli dří- například u začátku tradice Čáslavských slavností i 
nou státní správu. Já jsem na městský úřad nastou- ve svoje zázemí v tak zvané „kotelně“ na sídlišti Bo- dalších kulturních a společenských akcí. Jestliže 
pil jako vedoucí odboru vnějších vztahů, přičemž jovníků za svobodu, a v přízemí našli svoje zázemí vzpomínáme na kulturní akce, nemohu a nechci za-
tento odbor v sobě tehdy zahrnoval několik činností pracovníci, které město zaměstnává na pozicích tak pomenout ani na příjemná neformální setkávání sa-
- a to oddělení školství, kultury a památkové péče a zvaně veřejně prospěšných prací - pozn. red.) Velmi motných pracovníků radnice, které k životu také 
oddělení sociálních věcí a zdravotnictví. Dostal jsem důležitým úspěchem je vybudování centrálního ar- patří. To jsou vzpomínky, které určitě navždy zůsta-
se tedy i do částečně  neznámých oblastí, protože chivu a spisovny, kterými úřad v minulosti nedispo- nou.   
do té doby jsem se věnoval převážně školství, ať to noval. Jejich zřízením jsme tak do důsledků vyhověli 
bylo na Školském úřadu nebo na odboru školství při požadavkům Okresního archivu v Kutné Hoře.  
Okresním úřadu v Kutném Hoře. V této funkci jsem Dále se podařilo i několik dalších stavebních a 
pracoval až do 31. srpna roku 2014, kdy odešel do investičních akcí, mezi nimiž nemůžeme zapome-
důchodu předchozí tajemník, pan inženýr Ruml. nout ani na současnou modernizaci informačního 
Následujícím dnem jsem (samozřejmě po předcho- systému úřadu a městské policie. Jedná se prozatím 
zím výběrovém řízení) nastoupil na pozici tajemníka o poslední podobnou akci, která v současné době 
městského úřadu a nyní jsem se k 1. únoru tohoto vrcholí a bude zakončovat nynější modernizaci úřa-
roku svoje působení v této funkci rozhodl ukončit. du. „S panem inženýrem Hejzlarem jsme sice 

Poměrně velkou změnou pro zaměstnance spolupracovali poměrně krátkou dobu, tedy několik 
radnice je nedávno zavedený elektronický docház- měsíců od komunálních voleb v minulém roce, ale 
kový systém, který umožňuje využívat pružně pra- lze konstatovat, že šlo o spolupráci na velmi dobré 

Myslím si, že se za uplynulé období, tedy přibliž- covní dobu, což považuji také za velmi přínosné. Ja- úrovni. 
ně čtyři a půl roku, mnohé věci podařily. Můžeme ko vždy a všude, i tady je ale stále ještě několik té- Inženýr Hejzlar je odborník, který svoji funkci 
mluvit o oblasti personální, kde nám stát ukládal mat a oblastí, které by bylo potřeba dotáhnout do vždy vykonával velmi svědomitě a dobře. Přejeme 
stále další a další úkoly a my jsme se museli s novými konce. Hovořím například o druhé a třetí etapě vý- mu proto do dalších let a do jeho další funkce jen to 
situacemi vyrovnat, zajistit nové agendy a tak dále. měny oken na historické budově radnice i soused- nejlepší.“

zn

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ing. ANTONÍN HEJZLAR 
ODCHÁZÍ NA NOVOU POZICI

 Ing. Antonín Hejzlar
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V první polovině ledna tohoto roku se v restau-
raci hotelu Grand uskutečnilo již třetí setkání obcí 
Mikroregionu Čáslavsko, ležících východně od na-
šeho města. Obyvatelé mnohých z nich mají zvláště 
v parných a suchých létech, jaké jsme prožili na-
příklad v minulém roce, velké problémy se zásobo-
váním pitnou vodou. Studny nestačí a centrální 
zásobování vodou v obcích není zavedeno...

v devadesátých letech minulého století. Nyní by-
chom byli ušetřeni mnoha problémů,“ podotkl. 

K jednání se vyjádřil také předseda Mikroregio-
nu Čáslavsko, pan Jan Jiskra ve zprávě o setkání 
zástupců obcí: „Byla vybrána varianta B, která je po-
psaná ve studii, předložené starostům obcí na set-
kání a kterou obce chtějí realizovat v co nejkratší 
době. Kopii studie obdržel každý starosta. V roce 

Jednání se zúčastnili  Ing. Forejtek (projektant), 2019 by měl být vypracován projekt a požádáno o 
Ing. Štěpán (ředitel VHS), Ing. Strnad (senátor PČR), stavební povolení. Následně by bylo požádáno o 
Jan Jiskra (Starkoč + DSO), Jiří Desenský (B.Podolí), dotaci a pokud by vše proběhlo bez větších problé-
Petr Mužátko (Vlačice), Mgr. Ludmila Záklasníková mů do konce roku 2021 by mohla být realizace vo-
(Žleby), Mgr. Ilona Žaloudková (Semtěš) a Ing. Miloš dovodu dokončena.“ 
Mlynka (Vrdy), kteří hovořili mimo jiné o možném Mikroregion Čáslavsko, jako dobrovolné sdru-
připojení obce Vrdy ke společnému projektu zave- žení obcí, je tak i v tomto případě pro své členy vel-
dení vodovodního řadu do jednotlivých obcí, což kým přínosem.                                                           
však zástupce této obce, starosta Ing. Mlynka od-
mítl s odkazem na využívání vody z vlastních vrtů. 

V další části jednání pak byly projednány jed-
notlivé navržené trasy budoucího vedení pitné vo-
dy a vybrána ta nejvhodnější. 

Podle slov Ing. Jaromíra Strnada, který se v tom-
to projektu angažuje od jeho počátku, bude nyní 
nezbytné v co nejkratší době připravit nutné pod-
klady pro podání žádosti o dotaci. Vypsání dotační-
ho titulu, který by odpovídal danému projektu, se 
očekává ještě v tomto roce. „Hlavní problém vidím 
v tom, že celá situace nebyla řešena komplexně již  

zn

Péče, kterou město věnuje veřejné zeleni, vyžaduje 
mnoho času i finančních prostředků. O tom, že se 
tato práce ale vyplácí, hovoří jak mnozí místní, tak 
ale paradoxně hlavně návštěvníci našeho města, 
kteří vidí Čáslav očima turisty a mohou tak objektiv-
něji porovnávat jednotlivá místa, která již navštívili. 
Právě od nich nebo od lidí, kteří se z Čáslavi odstě-
hovali a stále se sem rádi vrací, zaznívá chvála 
nejčastěji. Na tom, aby bylo město stále - a pokud 
možno ve všech svých částech - upraveno, se ale 
musíme podílet všichni společně. 

Z výše uvedeného konstatování vychází také žá-
dost pracovníků městského úřadu, aby se na údrž-
bě zeleně podíleli i sami občané. Nikdo samozřejmě 
nepožaduje, aby místní obyvatelé upravovali zeleň 
na veřejných prostranstvích. Řeč je hlavně o stro-
mech a keřích, rostoucích na samé hranici soukro-
mých pozemků. Právě tato zeleň poměrně často po 
několika letech, kdy jí není věnována patřičná péče, 
zasahuje například na chodník, kde může ko-
lemjdoucím způsobovat problémy. Na některých 
místech pak není možné chodník využívat prakticky 
vůbec a chodec musí vstoupit do vozovky, čímž do-
chází k ohrožení jeho osobní bezpečnosti - zvláště    
v případě dětí či starších nebo méně pohyblivých 
lidí. 

Právě zimní období je ideálním časem pro údrž-
bu takovýchto keřů nebo stromů. Ještě jednou pro-
to žádáme majitele pozemků, kterých se tato pros-
ba týká, aby s ohledem na ostatní obyvatele města 
uvedli zeleň, rostoucí poblíž hranice jejich parcel, 
do odpovídajícího stavu. Město pak bude ještě 
krásnější, upravenější a bezpečnější pro nás 
všechny. Děkujeme.                                

                   zn

MIKROREGION ŘEŠÍ PROBLÉMY SE SUCHEM

OPRAVY KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ POKRAČUJÍ
Ani zimní období nezastavilo postupné práce na re-
konstrukci komunikací ve městě. Největší změny se 
v poslední době odehrávaly v ulicích Dusíkova a Jab-
lonského poblíž centra města a v lokalitě na Čep-
lově je potom v této souvislosti třeba připomenout 
ulice Zahradní a Lípovou. 

město se potom vždy postará o finální úpravu „roz-
kopaných“ ulic - tedy uvedení jejich povrchů do vy-
hovujícího stavu. V případě Zahradní ulice došlo ta-
ké k instalaci nových sloupů veřejného osvětlení.

„Obdobné práce, jaké byly nyní dokončeny         
v  Zahradní ulici již brzy čekají také souběžnou ulici 

Z uvedených akcí prošla prozatím největším re- Lípovou. Stejně jako v předchozím případě, ani zde 
konstrukčním zásahem ulice Zahradní, kde byl z dů- ale město nemůže zahájit úpravu jejího povrchu 
vodů oprav komunikace po několik měsíců také bez předchozí rekonstrukce v zemi uloženého po-
omezen automobilový provoz. V současné době trubí. Proto i zde nejprve proběhnou práce v režii 
jsou ale všechna omezení již minulostí a obyvatelé společností, spravujících jednotlivé součásti inže-
této části města mohou bez problémů užívat nově nýrských sítí,“ doplnila paní Petrová. 
opravenou komunikaci, což je jistě hodnotná Jako první přijde na řadu část Lípové ulice v úse-
odměna za určitou dobu nepohodlí, která je s tako- ku mezi jejími křižovatkami s ulicemi Žackou a Jaho-
vými pracemi neodmyslitelně spojena. dovou a výhledově, v horizontu přibližně dvou let, 

„Jednalo se o delší a náročnou rekonstrukci, pak budou navazovat práce v dalších úsecích této 
která kromě opravy povrchů vozovky zahrnovala ta- poměrně dlouhé ulice. 
ké kompletní opravu vodovodního, kanalizačního a S dalšími obdobnými pracemi, ačkoliv v poně-
plynového řadu,“ sdělila vedoucí oddělení investic kud menším rozsahu, se mohou místní obyvatelé, 
městského úřadu, paní Bc. Markéta Petrová. Re- jak již bylo uvedeno výše, setkat ve spodní části uli-
konstrukce uvedených inženýrských sítí přitom spa- ce Dusíkova a v ulici Jablonského. Zde v současné 
dají do kompetence jejich jednotlivých správců a době dochází k rekonstrukci chodníků.

Jedná se v podstatě o pos-
lední části uvedených ulic, res-
pektive jejich chodníků. Os-
tatní úseky jak Dusíkovy, tak i 
Jablonského ulice prošly opra-
vou povrchu komunikace pro 
pěší již v minulém období. 

 „Většina chodníků v této 
části města je již opatřena 
zámkovou dlažbou. Nyní je 
třeba dotáhnout do konce ta-
ké práce na posledních úse-
cích, kde stále ještě leží živičný 
povrch, který je již v nevyho-
vujícím stavu,“ vysvětlila Bc. 
Petrová.                                   zn

O MĚSTO BYCHOM SE MĚLI 
STARAT SPOLEČNĚ

Opravy fasád (nejen) obytných objektů bývají v sou-
časnosti téměř ve všech případech spojené také       
s jejím zateplením. Stejně tomu bude v případě při-
pravované akce, která se v tomto roce dotkne byto-
vého domu čp. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad. Zde má 
navíc dojít k výměně současných lokálních zdrojů 
tepla za plynové topení. Každý z bytů přitom bude 
disponovat vlastním plynovým kotlem a odpadnou 
tak problémy, které v některých domech vznikají při 
využívání kotle společného. 

Dům, jehož byty byly v minulosti využívány pro 
sociální účely a byly přidělovány lidem, kteří potře-
bují pomoc pečovatelské služby, projde v tomto 
roce celkovou vnější proměnou. Jak potvrdila ve-
doucí oddělení investic městského úřadu, paní Bc. 
Markéta Petrová, městu byla přiznána finanční po-
moc prostřednictvím odpovídajícího dotačního ti-
tulu z evropských fondů - z Integrovaného regionál-
ního operačního fondu.  

Práce na rekonstrukci fasády a výměně topení 
zmiňovaného objektu budou probíhat v roce 2019 - 
s ohledem na počasí a další podmínky. Dokončeny 
by ale měly být ještě před zahájením příští topné se-
zóny a nájemníci, kteří obývají bytové jednotky        
v tomto domě, se tedy mohou již nyní těšit, že bude 
vyúčtování v příštím roce o poznání nižší. 

zn

ZATEPLENÍ 
BYTOVÉHO DOMU
V ULICI JIŘÍHO Z PODĚBRAD
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Až do minulého roku platila na katastru města Čás-
lavi obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou byla 
měněna a doplňována vyhláška č. 3/2010. Ta ale ny-
ní již neplatí... Toto konstatování však běžnému 2) Byty v bytových domech: a) 
obyvateli města, který se o městské vyhlášky neza-
jímá příliš hluboce, mnoho neřekne. Připomeňme 
si proto v krátkosti změny, které zastupitelstvo měs-
ta schválilo na svém posledním veřejném zasedání b) Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi 
minulého roku. č. 7/2018

O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY

3) 
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, 

 a)

b)

c)

d)
 

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi
č. 5/2018
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi
č. 4/2018
KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
MĚSTA ČÁSLAVI Č. 4/2017, O MÍSTNÍM POPLATKU 
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA-
ŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi 
č. 6/2018
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ

1) Rodinné domy: a)

b)

c)

v rodinném domě v ostatních částech města 200  Kč vání reklamních zařízení, kdy se u maloplošných 
2 za prvního psa a 500 Kč za druhého a každého dal- reklamních objektů do 1 m snižuje sazba poplatku 

šího psa téhož držitele. na 3 Kč/den. U ostatních reklamních objektů zůstá-
v případě trva- vá poplatek v původní výši 30 Kč/den. Další sazby 

lého pobytu nebo sídla držitele psa v bytových poplatků podle této vyhlášky jsou uvedeny v jejím 
domech v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, článku č. 6.
Vrcha 100 Kč za prvního psa a 400 Kč za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele;  v případě tr-
valého pobytu nebo sídla držitele psa v bytových 

Důvodem, který vedl ke změnám ve vyhláškách domech v ostatních částech města 600  Kč za první-
města, byla mimo jiné skutečnost, že dříve platné ho psa a 800  Kč za druhého a každého dalšího psa 
dokumenty samozřejmě vycházely z podmínek, téhož držitele. S o u č a s n ě  
které byly platné v době jejich vzniku. Jako nevhod- Sazba poplatku ze psů, jejichž držitelem je se schválením 
né se zastupitelům jevilo také spojení (téměř) všech nového poplat-
místních poplatků jedinou vyhláškou, a proto se který je jeho jediným zdro- ku z ubytovací 
rozhodli bývalý předpis zrušit a místo něj schválit jem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí kapacity došlo 
samostatné vyhlášky, upravující jednotlivě každý ročně:  v případě trvalého pobytu nebo sídla naopak ke zru-
místní poplatek zvlášť. Zrušená vyhláška přitom po- držitele psa v části obce Čáslav - Staré Město 200 Kč šení poplatku 
pisovala pravidla pro místní poplatky ze psů, místní za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého ze vstupného, 
poplatek za užívání veřejného prostranství, místní dalšího psa téhož držitele;  v případě trvalého po- který městu přinášel poměrně zanedbatelnou část-
poplatek ze vstupného a místní poplatek za provo- bytu nebo sídla držitele psa v částech města Filipov, ku a jehož správa se podle vyjádření vedoucího od-
zovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické Lochy, Kalabousek, Vrcha 60 Kč za prvního psa a 300 boru financí, Ing. Zdeňka Zahradníka, jevila jako ne-
herní zařízení povolené ministerstvem financí pod- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele; ekonomická. Nově schválená norma se tedy dotkne 
le stejného předpisu. Nově byly naopak schváleny  v případě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa pouze poskytovatelů ubytovacích služeb za úplatu, 
vyhlášky č. 5/2018 o místním poplatku ze psů,  v  o s ta t n íc h částech města v rodinném domě 120 Kč kteří nyní za každé obsazené lůžko zaplatí městu 6 
č. 6/2018 o místním poplatku za užívání veřejného za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dal- Kč/den. Tato praxe je přitom běžná v mnoha měs-
prostranství a č. 7/2018 o místním poplatku z uby- šího psa téhož držitele;  v případě trvalého poby- tech republiky i v zahraničí, kdy se tak zvané poby-
tovací kapacity.    tu nebo sídla držitele psa v ostatních částech města tové taxy hradí jako součást ceny za ubytování nebo 

Podívejme se nyní na jednotlivé vyhlášky. v ostatních druzích staveb 200 Kč za prvního a 300 je častěji účtována zvlášť.  
Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Poskytovatelé ubytovacích služeb, kterých se 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června, schválená obecně závazná vyhláška týká, byli s jejím 
případně do 15. dne kalendářního měsíce, který ná- zněním seznámeni na schůzce s vedením města. 
sleduje po měsíci, v němž poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce příslušného ka-

Stejně jako lendářního roku. Včas nezaplacený poplatek je 
dříve platná vy- možné zvýšit až na trojnásobek.
hláška, vymezuje Od poplatku jsou osvobozeni: Policie ČR, Měst-
i tato nová jed- ská policie Čáslav, Město Čáslav, právnická osoba 
noznačně někte- založená nebo zřízená Městem Čáslavi, osoba, kte-
ré základní ter- rá je držitelem speciálně cvičených záchranářských 
míny a pravidla. psů, pokud má příslušné osvědčení; osvobození se 
Je tedy jasně da- vztahuje pouze na takto cvičené záchranářské psy a Zastupitelé 

né, že poplatek za psa je povinen platit jeho držitel, osoba, která psa prokazatelně převzala z útulku; města na svém 
což je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý osvobození se vztahuje pouze na psa převzatého     posledním zase-
pobyt nebo sídlo na území města Čáslavi. Poplatku z útulku, a to po dobu jednoho roku ode dne jeho dání v minulém 
přitom podléhá zvíře starší 3 měsíců a to po dobu, převzetí. Osvobození od poplatku ze psů přitom za- roce a zároveň 
kdy je poplatník držitelem tohoto psa a platí výše niká, zanikne-li důvod osvobození. p r v n í  ř á d n é  
uvedená podmínka trvalého pobytu nebo sídla fir- schůzi v tomto 
my na území města. V případě úhynu, ztráty, daro- volebním období 
vání (apod.) psa či změny bydliště či sídla firmy mi- kromě výše uvedených vyhlášek schválili také tu      
mo území města tímto dnem poplatková povinnost s číslem 4/2018, která však žádné nové poplatky 
zaniká. Lhůta na oznámení vzniku či zániku poplat- nepřináší - naopak znamená zrušení „poplatku za 
kové povinnosti je stanovena na 15 dní, přičemž se popelnice“. Toto rozhodnutí se tedy pro tento rok 
vztahuje i na osoby, které vyhláška ve svých dalších Ačkoliv se ta- dotkne každého z obyvatel Čáslavi, který zde má 
článcích povinnosti platit tento poplatek zbavuje.  to vyhláška jistě také trvalé bydliště. Je však samozřejmé, že pokud 

Pro držitele psů je důležitou informací výše zmi- nedotýká tak vel- odbor financí eviduje nedoplatek z minulého 
ňovaného poplatku. Tu pro jednotlivé kategorie kého počtu míst- období, bude i nadále vyžadovat jeho splacení. 
uvádí článek 6: ních obyvatel ja- V platnosti zůstává možnost odvozu odpadu 

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí: ko  d o k u m e n t  (do 50 kg) přímo na skládku - a to bez poplatku. 
  v případě trvalého pobytu zmíněný v před- Občanům s trvalým pobytem v Čáslavi stačí proká-

nebo sídla držitele psa v rodinném domě v části chozí části, na- zat se občanským průkazem a u mimočáslavských, 
města Čáslav - Staré Město 240 Kč za prvního psa a jdeme zde pravidla, která je třeba dodržovat. Nyní kteří zde mají například rekreační objekt, budou 
600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož drži- je například nutné předem oznámit užívání veřej- údaje o vlastnictví nemovitosti dohledány přímo na 
tele;  v případě trvalého pobytu nebo sídla držite- ného prostranství i v případě, který poplatku ne- skládce nahlédnutím do katastru nemovitostí.      

2le psa v rodinném domě v částech města Filipov, Lo- podléhá. Nově je stanoven poplatek 5 Kč/den/m     
chy, Kalabousek, Vrcha 100 Kč za prvního psa a 400 v případě užívání veřejného prostranství pro potře-
Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele; by výkopových prací nebo umístění stavebních zaří-

 v případě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa zení. Určité změny nastaly také v případě umisťo-

zn

V PLATNOSTI JSOU NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA

PLNÁ ZNĚNÍ VŠECH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH 
VYHLÁŠEK MĚSTA JSOU K DISPOZICI 

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

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

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

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

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

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

 ; 

činí 24 220

29 240

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

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

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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

AGRESIVNÍ MLADÍK

POTYČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

OTEC MATCE VRÁTIL DÍTĚ V ROZRUŠENÉ NÁLADĚ

 Dne 12. 1. přišla na tísňovou linku 156 žádost o pomoc. Že-
na do svého bytu nechtěla pustit syna, který se vstupu dožadoval se svojí přítel-
kyní. Vzhledem k tomu, že tam žena zmiňovanou dvojici nechtěla, začal být její 
syn agresivní. Muž vnikl do bytu, rozbil sklo konferenčního stolku a vysypal hlí-
nu z květináče. Během incidentu údajně dále vyhrožoval použitím teleskopic-
kého obušku. Na místě se nacházel také přítel poškozené, který se jí zastal. Agre-
sivní mladík ho udeřil do obličeje a způsobil mu tržnou ránu na horním rtu. Po 
příjezdu hlídky na místo, se v bytě již nacházela pouze žena s přítelem. Případ si 
k dořešení převzalo Obvodní oddělení PČR Čáslav.

 Z domova důchodců přišla zpráva, že zde 
došlo k potyčce dvou klientů. Lidé nejprve slyšeli hluk a hádku vycházející z dol-
ní části budovy. Pracovnice domova důchodců přispěchaly do prostor, kde k in-
cidentu došlo. Spatřily převrácený invalidní vozík a na zemi ležícího muže. Napa-
dený muž na první pohled nebyl vážně zraněn, poukazoval pouze na bouli na 
hlavě. Ačkoliv tvrdil, že ošetření nepožaduje, byla kvůli interním předpisům do-
mova důchodců zavolána rychlá záchranná služba, která muže převezla na vy-
šetření do nemocnice. Podezřelý - podle personálu organizace nesvéprávný 
klient, k případu uvedl, že muži dal ránu pěstí, po které se s ním převrátil invalid-
ní vozík. Napadený si incident nepřál žádným způsobem řešit.

 
 Dva dny před Štědrým dnem 

došlo k incidentu mezi bývalými partnery, kteří se střídají v péči o svého tříleté-
ho syna. Problém vznikl ve chvíli, kdy otec dítě předával matce. U předání byla 
přítomna také sestra zmiňovaného muže a matka dotyčné ženy. Muž byl údajně 
na ženu a její matku hrubý, vyjadřoval se vůči nim hrubými výrazy jako napří-
klad: „Odstup satane” a silou se tlačil dovnitř bytu.

Vzhledem k tomu, že je muž údajně uživatelem drog a chlapec se podle mat-
ky choval neobvykle, doporučila hlídka syna odvézt na vyšetření do nemocnice. 
U chlapce se střídala apatická nálada se vztekem. Vyšetření zdravotního stavu 
po fyzické stránce včetně vyšetření na přítomnost návykových látek v těle však 
vyšlo v pořádku. Celý případ je podrobněji prošetřován oddělením péče o dítě.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

POVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VEDENÍ POLICIE SE STAROSTY NA KUTNOHORSKU Kaž-
doročně se koncem roku nebo začátkem nadcházejícího nového roku zajímá 
vedení kutnohorské policie o dění na jednotlivých územích Kutnohorska.

V průběhu měsíce ledna vedoucí Územního odboru Policie České republiky 
plk. JUDr. Blanka Matějů společně se svým zástupcem plk. Ing. Radkem Zábra-
hou, navštívili starosty jednotlivých obcí na Kutnohorsku. Při těchto setkáních 
nechyběli také příslušní vedoucí daného obvodního oddělení a policistka z kut-
nohorského Preventivně informačního oddělení por. Mgr. Vendulka Marečko-
vá.

V Čáslavi pozdravili nově zvoleného starostu pana JUDr. Vlastislava Málka  
s nově zvoleným místostarostou Martinem Horským, ve Vrdech se setkali s no-
vě zvoleným starostou Ing. Milošem Mlynkou a nově zvolenou místostarost-
kou Liběnou Wittvarovou a v Bílém Podolí se starostou Jiřím Desenským. V Že-
hušicích následně s paní starostkou Ing. Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou.

V Uhlířských Janovicích byli přivítáni nově zvoleným starostou Petrem Bar-
tákem a v městyse Kácov starostkou Mgr. Soňou Křenovou. Ve Zruči nad Sáza-
vou je přivítal starosta Mgr. Martin Hujer. V obci Zbraslavice pohovořili se zdej-
ším starostou Ondřejem Havlovicem a v Červených Janovicích s Bc. Mirosla-
vem Ptáčkem.

Starosta města Kutná Hora Ing. Josef Viktora přijal vedení na kutnohorské 
radnici společně se svým nově zvoleným místostarostou Mgr. Bc. Vítkem Šna-
jdrem a nově zvolenou místostarostkou Mgr. Bc. Silvií Doušovou.

Při těchto setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní situ-
aci v jednotlivých teritoriích a došlo i na připomínky a náměty, zejména pak 
poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost.                   Mgr. V. Marečková
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- město Čáslav, Městská policie Čáslav

- Pavel Kratochvíl, velitel MěP Čáslav 
- tel.: 327 314 197

- Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení podávejte písemně 
do vč. na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

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

Obálku označte  a 

Místo výkonu práce: 

Bližší informace poskytne: 

Výběrové řízení: 

15. 2. 2019 

„Výběrové řízení - strážník městské policie” „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme:
nástup 01. 03. 2019 nebo dle dohody

  
 
 platové zařazení dle nařízení vlády 

  

·
·

o platových poměrech zaměstnanců 
  ve veřejných službách a správě

Požadavky na uchazeče:
 občanství ČR
 dosažení věku 18 let
 bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
 vzdělání - středoškolské s maturitou
 způsobilost k právním úkonům
 zdravotní způsobilost
 řidičské oprávnění (B)

·
·
·
·
·
·
·

MĚSTSKÁ POLICIE

Čáslav

156

zleva: plk. JUDr. Blanka Matějů,  JUDr. Vlastislav Málek, Martin Horský



Příslušníci 21. základny taktického letectva již tra-
dičně přispívají na dobročinné účely. Tentokrát se 
před vánočními svátky zastavili ve třech zdejších 
základních školách, aby každé z nich přispěli na další 
vzdělávání žáků částkou šesti tisíc korun. 

Mimo uvedené základní školy se příslušníci 
základny pravidelně zajímají také o chod Dětského 
domova v Sázavě. Každoročně se děti, které neměly 
tolik štěstí jako většina a nemohou být se svými 
rodinami, dočkají od čáslavských vojáků vánočních 
dárků. Tentokrát se jednalo o dar opravdu přestřižení pásky, které zahájilo používání nové do-
nepřehlédnutelný, jak potvrdil i kapitán Marek dávky. Dětem i zaměstnancům Dětského domova    
Maxim Švancara. v Sázavě tak odpadají mnohá omezení a naopak 

„V úterý 6. listopadu 2018 odpoledne zavládla  přibývá více času, který mohou strávit na cestách,“ 
v Dětském domově v Sázavě opravdová radost. Děti informoval kapitán Švancara s tím, že příslušníci 
se po mnoha letech dočkaly nového minibusu, bez základny spolupracují s Dětským domovem v Sáza-
kterého je provoz jejich náhradního domova vě více než dvacet let. Tráví spolu nejen sportovní 
nemyslitelný. Svůj podíl na tom měli i letci z Čáslavi. dny, ale právě  také například vánoční svátky nebo 

Čáslavská 21. základna taktického letectva při- mikulášské nadílky. 
spěla k pořízení nového vícemístného vozu, který Stejně jako i všichni ostatní pozorní dárci, kteří 
zabezpečuje převoz dětí na kroužky, výlety, soutěže se v předvánočním čase věnovali nejen svým ro-
a mnohé další aktivity. Předchozí vůz přesluhoval a dinám, ale i lidem, jejichž životní osudy se ubírají kli-
náklady na jeho provoz byly příliš vysoké. katějšími cestami, zaslouží si i čáslavští vojáci velký 

Velitel základny plukovník Petr Tománek se dík.  
spolu s dalšími sponzory zúčastnil symbolického                                                                               zn

Vážený pane tajemníku Hejzlare, 
milý Tondo,
po mnoha letech své práce na 
čáslavské radnici odcházíš (jako 
vítěz v loňských komunálních 
volbách a nyní tedy i jako sta-
rosta na Horkách) na nové půso-
biště. Za celou dlouhou etapu 
Tvého působení na radnici by se 
slušelo Ti poděkovat. Říct, jak jsi 
byl pracovitý, svědomitý, zodpo-
vědný, erudovaný v zákonech. Jak 
sis vždycky věděl rady, uměl řešit 
problémy. Jak jsi cílevědomý a 
přitom slušný, férový. A máš i jiné 
ctnostné vlastnosti - to nejsou 
jen společenské fráze. To všechno je pravda - jak jsme poznali. Zasluhuješ za to velké díky a uznání!

Naše vzpomínky na Tebe coby tajemníka nejsou jen v rovině pracovní. Jsou především lidské, kama-
rádské. Každý náš ranní brífink byl přínosným setkáním. Řešili jsme, co se povedlo, co nepovedlo, co nás 
čeká ... a voněla tu káva a vládla pohoda.

Věděli jsme, že když něco slíbíš, nejsou to jen plané řeči. Věděli jsme, že když se do něčeho dáš, dotáh-
neš to do úspěšného konce. Věděli jsme, že když Tě požádáme o pomoc, nikdy neodmítneš. Prostě přirostl 
jsi nám k srdci.

Budeme na Tebe vzpomínat nejen my, ale všichni z kanceláří městského úřadu. Vzpomínat na Tebe ja-
ko na férového šéfa, neúnavného sportovce a fajn chlapa. Přejeme Ti v osobním i starostovském životě 
hodně úspěchů a držíme Ti pěsti!

                                                                                                                                Daniel MikšJaromír Strnad,  

PODĚKOVÁNÍ TAJEMNÍKOVI MěÚ

Tradiční celorepubliková akce Tříkrálová sbírka se 
uskutečnila i v tomto roce a stejně jako v minulých 
letech, připojili se k ní také organizátoři v našem 
městě. Jak potvrdila paní Radmila Fedora z centra 
Domek, které se postaralo o zajištění koledníků i je-
jich dospělých průvodců, procházelo v tomto roce - 
konkrétně v sobotu 5. ledna - městem celkem sedm 
skupinek malých králů. 

Oproti minulým letům se jednalo o menší počet 
koledníků, ale jak paní Fedora potvrdila, nešlo o ne-
zájem dětí. Problémem bylo zajistit dostatek do-
spělých, kteří s dětmi městem chodí a dbají na jejich 
bezpečnost i regulérnost sbírky. Menší zájem je 
možné patrně vysvětlit skutečností, že se jednalo o 
termín, který v tomto roce mnozí ještě využili k po-
vánočnímu volnu a případně i dovolené. 

Každopádně i přes menší počet skupinek ko-
ledníků se v jejich kasičkách po rozpečetění našlo 
plných 42 482 korun, což je částka, která příliš ne-
zaostává za výsledky minulých let. Všem milým a 
ochotným dárcům proto velmi děkujeme. Je vidět, 
že i v době, kterou mnozí označují za citově chlad-
nou a domnívají se, že lidé žijí spíše své vlastní ži-
voty bez ohledu na potřeby a problémy druhých, se 
najde dostatek štědrých Čáslaváků, kteří se zamýš-
lejí nad často složitými a nezáviděníhodnými osudy 
jiných lidí. 

Díky výtěžku uvedené sbírky bude možné také   
v tomto roce přispět na dobročinné účely, na pro-
jekty, které skutečně pomáhají. Jak již bylo uvedeno 
v oznámení o konání sbírky, je plánováno, že bude 
jejím výtěžkem podpořen rozvoj charitní pečovatel-
ské služby v okolních obcích, rozvoj aktivizační služ-
by pro rodiny dětí s poruchami autistického spekt-
ra, práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních 
sociálních služeb, zajištění provozu noclehárny pro 
muže a provozu sociálně terapeutické dílny pro 
osoby se zdravotním postižením. Na tyto účely bu-
dou použity jak příspěvky místních obyvatel, tak i 
výtěžky sbírek, které proběhly v okolních obcích i na 
celém Kutnohorsku.                                              

 zn

SBÍRKA POMÁHÁ 
DĚKUJEME DÁRCŮM

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ NADÍLKOU
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Narození dítěte je pro každé rodiče i širší rodinu jistě 
nezapomenutelný a nesmírně důležitý životní 
okamžik. Příchod nového člověka na svět ale (stejně 
jako v mnoha dalších městech) v Čáslavi již tradičně 
slavíme také na půdě městského úřadu, kde se 
několikrát do roka koná tradiční a oblíbený obřad 
vítání občánků. 

přivítal starosta města, JUDr. Vlastislav Málek spolu Kromě tradičně milých slov zástupců vedení 
s členy komise pro záležitosti občanů. města a zmiňované komise se v rámci krátkého 

Pozvání k účasti na vítání občánků tentokrát kulturního programu pozvaným účastníkům 
obdrželi rodiče osmnácti novorozených dětí, kteří setkání představily také děti ze zdejší mateřské 
se na radnici ve stanovený termín také ve většině školy. 
případů dostavili. Ti, kteří nemohli přijít například Malí oslavenci pak dostali drobné dárky na 
ze zdravotních či jiných důvodů, dostanou pozvánku památku i k praktickému využití.                                  

První slavnost tohoto roku se uskutečnila ve na příští akci, která se 
středu 16. ledna v obřadní síni historické budovy uskuteční ještě na jaře 
radnice, kdy děti do řad čáslavských obyvatel tohoto roku. 

zn

MĚSTO PŘIVÍTALO DALŠÍ NOVOROZENÉ OBČÁNKY

19. PLES MĚSTA ČÁSLAVI PROBĚHL 11. LEDNA 
Na 19. plese města Čáslavi vystoupily mažoretkové 
skupiny Luminous a Rodiče. Během večera zatanči-
ly také taneční páry Taneční školy Novákovi a za-
hrála kapela Starý Klády. Role moderátora se ujal 
místostarosta města Martin Horský. 

Atmosféru plesu přibližují fotografie z rozsáhlé 
fotogalerie, která je k vidění na facebookovém pro-
filu města s názvem: ČÁSLAV-město, které máme 
rádi a na webu www.meucaslav.cz (o městě - foto-
galerie - akce ve městě).                                          JN
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Dětské oddělení Městské nemocnice Čáslav děkuje Sdružení dobrovolných hasičů Vrdy, Zbyslav a Dolní 
Bučice za hodnotné dárky. Opakovaně pomáhají malým pacientům zpříjemnit pobyt na našem oddělení. 
Jejich pomoci si nesmírně vážíme a srdečně děkujeme.    
                                                                                     Za dětské oddělení prim. MUDr. Petr Havlovic a kolektiv.

     

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ DĚKUJE DOBROVOLNÝM HASIČŮM  

Dovolte mi, abych Vás, spoluobčany města Čáslavi a 
našeho regionu, pozval na již 3. ročník plesu Nahoře 
Dole v Kutné Hoře, který organizuje Nadační fond 
na podporu kulturního dědictví regionů Čáslavska a 
Kutnohorska. Ples se bude konat 9. března v Lorci     
v Kutné Hoře.

A jak si někteří z Vás pamatují, chceme opět na-
vázat na skvělou hudební produkci, o kterou se sta-
ral po celý večer věhlasný orchestr Václava Hybše. 
Zážitkem bude i jen poslouchat jeho zpěváky, mimo-
jiné talenty vybrané právě panem dirigentem, ale 
zejména i dechovou sekci orchestru. Zatančit si na 
jeho taneční melodie je opravdovým zážitkem, to 
Vám určitě potvrdí všichni, kdo se s námi sešli na 
prvních dvou ročnících plesu.  S dalšími hosty jed-
náme a věříme, že to budou jména, zaručující per-
fektní zábavu. Dále počítáme i s módní přehlídkou 
či zajímavými ukázkami. Detailnější program 
budeme umisťovat na naše FB stránky, které 
budeme postupně aktualizovat.

Během večera bude možno zakoupit vybraná 
degustační menu a kvalitní vína z restaurace Zámek 
Kotěra z Ratboře.

„Minulé dva ročníky potvrdily, že ples Nahoře 
Dole je schopen si držet vysokou laťku zábavy - a to 
nejenom taneční. Už se pomalu stává tradicí, že si 
naši hosté rezervují stejná místa popřípadě celé 
stoly pro své známé. A je velmi milé zjištění, že i le-
tos minimálně město Kutná Hora bude tento ples 
podporovat, což bereme jako významnou zpětnou 
vazbu na to, co s kolegou Kamilem Kvasničkou dělá-
me,“ řekl předseda Nadačního fondu Dr. Vladimír 
Finsterle.

Vstupenku na ples si budete moci  zakoupit v in-
formačních střediscích v Čáslavi a Kutné Hoře za ce-
nu 900 Kč za jeden lístek.   

Těšíme se na Vás, Čáslaváky, abychom dokázali, 
že i v Čáslavi a okolí bydlí lidé, kteří dokáží ocenit 
kvalitní zábavu a současně podpořit hrdost na mís-
ta, kde žijeme, podnikáme či pracujeme.  

 Dr. Vladimír Finsterle, 
předseda Nadačního fondu pro zachování      

a rozvoj kulturního dědictví regionů Čáslavska     
a Kutnohorska 

3. ROČNÍK PLESU 
NAHOŘE DOLE V KUTNÉ HOŘE

PRVNÍ MIMINKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
V ROCE 2019 JE Z ČÁSLAVI
V úterý 1. ledna v 01:47 se v čáslavské porodnici 
narodilo první miminko Středočeského kraje toho-
to roku. Rodiče Dita Kohlschütterová a Michal Miku-
la z Čáslavi svého druhého syna pojmenovali Jakub.

Jako úplně první letošní miminko v České re-
publice přišlo na svět necelou minutu po půlnoci. 
Chlapec Tomáš se narodil v písecké porodnici.

Ve Středočeském kraji, konkrétně v Hořovicích 
se také narodil chlapec Heliodor Sýkora, který byl o 
24 minut rychlejší než Jakub, jeho rodiče však mají 
trvalé bydliště v jiném kraji, což není v souladu s pra-
vidly pro udělení finančního daru Středočeského 
kraje, která hovoří o tom, že novorozenec musí při-
jít na svět v nemocničním zařízení ve Středočeském 
kraji a alespoň jeden z rodičů musí mít v tomto kraji 
také trvalé bydliště.

Finanční dar v hodnotě deseti tisíc korun, dár-
kový balík s výbavičkou v hodnotě do dvou tisíc ko-
run a květiny převzali rodiče z rukou hejtmanky Stře-
dočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. 

Jakub Mikula vážil 3 400 g a měřil 50 cm. Doma 
na něho čeká bratr Míša. Rodičům dorazil pogratu-
lovat také starosta města JUDr. Vlastislav Málek.  JN

     



Supersonic je pětičlenná čáslavská kapela, jejíž vzo- jste se dali dohromady? 
rem jsou mimo jiné skupiny hrající britskou kytaro-
vou muziku. Na své si tedy přijdou posluchači Oasis Jak a kdo přišel na název Supersonic?
nebo Petera Doherty a The Libertines. Posledně 
nahraná skladba All of the stars, která by mohla být 
předzvěstí regulérního alba, zní jako kdyby rozpus-
tilost a ledabylost Iggyho Popa kočíroval svými za-
sněnými kytarovými tóny Mark Knopfler. 

Ačkoliv skupina existuje relativně krátkou dobu, 
osud se s ní příliš nemazlil. Letos v létě tomu budou 
dva roky, co zemřel sedmadvacetiletý Honza Pe- Jak skládáte písně? Kdo je hlavním tvůrčím člán-
šout, který byl po odchodu Davida Trana hlavním kem? 
tahounem kapely.     

Skupina se po těžké ztrátě svého člena rozhodla 
pokračovat ve složení Ivo Mojžíš (zpěv), Honza Poto-
ček (sólová kytara), Honza Šorčík (doprovodná kyta-
ra), Honza Urban (basová kytara) a Michal „Baker“ 
Vacek (bicí), který je dočasným neoficiálním čle-
nem. Že jim to zní skvěle, se mohli přesvědčit ná-
vštěvníci loňského ročníku festivalu Mezi Garážema 
nebo koncertu v pražském klubu Mandragora. Su-
personic jsme vyzpovídali a výsledek rozhovoru 
přinášíme níže. Potřebovali jste tedy zpěváka a kytaristu ... Proč jste se rozhodli pro angličtinu? 

Supersonic jsou relativně mladá kapela, ale ob-
dobí před jejím vznikem je hudebně pestré ... 

Jaké ambice má kapela Supersonic?

Jak vidíte současnou čáslavskou scénu?
Ivoši, kde se cítíš lépe? Bicí nebo mikrofon? 

Nyní k samotným Supersonic - kdy konkrétně 

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

dokázal skloubit s hrou na bicí, kterou mám také 
Honza Urban: Mezi lety 2015 - 2016 kapela Mas- moc rád.

terplan postupně zanikala, zejména kvůli odchodu 
frontmana Davida Trana. Nicméně v kapele jsme si Honza Potoček: S názvem jsem přišel já poté, co 
řekli, že nás hraní spolu baví a že bychom chtěli po- jsem měsíc v kuse poslouchal album Definitely May-
kračovat. Hlavní hudební iniciativu v kapele převzal be kapely Oasis, kde je píseň Supersonic (překl. Nad-
Honza Pešout, který začal skládat písně už během zvukový). Název tak má odkazovat na jeden z našich 
působení ve skupině Masterplan. Po společné doho- hlavních hudebních vzorů, kterými Oasis jsou a také 
dě tak byla založena kapela Supersonic. V následují- nám připadal jako odpovídající pro pojmenování 
cím období vznikla většina písniček, které hrajeme i naší skvělé hudby. (smích)
dnes a které doufám budeme hrát ještě dlouho. 

Ivoš Mojžíš: V roce 2016 jsme odehráli pár dob-
rých koncertů a všechno jsme měli dobře našlápnu- Honza Urban: Mimo to, že hrajeme pořád pís-
té, pak ale přišla pro Supersonic velká rána. 1. 7. ně, které složil Honza Pešout, tak s prvotními nápa-
2017 při koncertě na Rockovém festivalu Čáslav pří- dy chodí vždy někdo jiný. Obvykle to vypadá tak, že 
mo na podiu zkolaboval Honza Pešout, který potom jeden přinese nějaký koncept a pak se to stejně do 
v nemocnici zemřel. To nás všechny skoro na rok finální verze dostane až s kapelou, kdy si tam každý 
vyřadilo z aktivního hraní, protože už jenom při sa- do té své linky něco přidá nebo upraví. Někdy pak ta 
motném poslechu písní, které jsme hráli s Pešim finální verze zní dost odlišně od původního nápadu. 
nám nebylo dobře. Potom jsme si ale řekli, že chce- Je to dobře, protože se jako kapela doplňujeme. 
me hrát dál, protože i Honza by chtěl, abychom po- Není to o tom, že by někdo něco autoritativně při-
kračovali a udrželi jeho písničky při životě. nesl a řekl: ,Takhle to musí být!' 

Ivoš Mojžíš: Na první pohled se to mohlo zdát Honza Šorčík: Nad jazykem textů jsme nikdy 
jako jednoduché řešení, protože v ten nešťastný moc nepřemýšleli. Většina kapel, které poslouchá-

Honza Potoček: Kapele Supersonic předcházelo koncert si s námi měl poslední dvě písně jako hostu- me, zpívají anglicky, takže nám přijde přirozené, že 
uskupení Masterplan, které vzniklo na základě mé- jící kytarista zahrát Honza Šorčík. Ten se také pozdě- máme také anglické texty. Není za tím žádná velká 
ho přátelství a hudební spolupráce s Davidem Tra- ji stal kmenovým členem kapely, stále jsme ale po- úvaha. O nějaké česky zpívané písni jsme se už bavi-
nem. Hráli jsme spolu od střední školy v kapele Příliš třebovali zpěváka. Oslovili jsme tedy Evana Horlic- li, ale vždycky když dojde na text, tak nás to stejně 
utažený kravaty společně se zkušenými hudebníky ka, který si s námi na pár zkouškách zazpíval, ale hu- napadne anglicky.
Jakubem a Matějem a zpěvačkou Jitkou. V tomto debně jsme si úplně neporozuměli, a proto jsme 
období jsme zformovali základ hudebního stylu, spolupráci brzy ukončili. Evanovi ale vděčíme za Honza Urban: Hrajeme, protože nás to baví, 
který se pak silně projevoval jak v kapele Master- spoustu dobře odvedené práce při nahrávání dema proto je naší hlavní ambicí hlavně hrát. Chceme ode-
plan, tak později v Supersonicu. Hlavním hudebním All of the stars. I díky němu jsme naše první demo hrát co nejvíc koncertů, které si užijeme. Samozřej-
i kulturním vzorem pro všechny zmiňovaná uskupe- nahráli. mě nás strašně moc těší, když naši hudbu můžeme 
ní byl a stále je britský pop a indie-rock. Nakonec jsme tedy přistoupili k poměrně radi- hrát před co největším publikem. Taky bychom chtě-

Po rozpadu Příliš utažených kravat jsme byli s kálnímu řešení. Já jsem se zvedl od bicí soupravy a li nahrát alespoň pár našich songů ve studiu a udě-
Davidem dál hudebně aktivní a rozšiřovali si svoje přesunul se za mikrofon. O spolupráci jsme požádali lat něco jako album. Prvním krokem k nahrávání 
hudební obzory, až nakonec došlo k založení zmíně- - možná trochu troufale - bubeníka Michala Vacka bylo, že jsme natočili demo písně All of the stars, 
ného uskupení Masterplan. K němu se brzo přidali alias Bakera, který souhlasil a nyní s námi vystupuje kterou složil Honza Pešout a kterou si čtenáři mů-
Honza Pešout, Ivo Mojžíš a bývalý basák Příliš utaže- jako neoficiální člen kapely. Jsme moc rádi, protože žou poslechnout na našem Facebooku nebo na You-
ných kravat Jakub. upřímně, podle mého je Michal na vyšší muzikant- tube. 

Ivoš Mojžíš: Kubu  později  vystřídal  Honza Ur- ské úrovni než my. 
ban, který už s kapelou zůstal až do současnosti. Honza Šorčík: Ač se to možná nezdá, tak v Čásla-
Hlavní postavou kapely Masterplan byl frontman Ivoš Mojžíš: Lépe se cítím za mikrofonem. Při vi je celkem dobré podhoubí pro kapely. Je tu celá 
David, nicméně na hudební tvorbě se podíleli i hře na bicí nemohu být tolik uvolněný. Musím se řada lidí, kteří dělají dobrou hudbu. Velký problém 
ostatní členové, kteří postupně získávali více a více více soustředit. Jako zpěvák můžu dát více najevo ale je, že v Čáslavi nefunguje žádný klub nebo bar, 
zkušeností. svoji část extrovertní povahy a užít si koncert inten- kde by mohly místní kapely hrát a zlepšovat se. Bylo 

zivněji. Zpěv mě vždy bavil, ale bohužel jsem ho ne- by super, kdyby tady takové místo bylo, protože by 
to pomohlo fungujícím kapelám a zároveň podníti-
lo vznik nových. 

Ivoš Mojžíš: 20. 4. 2019 budeme hrát v Hotelu 
Grand tady v Čáslavi, kde bude kapela Big S křtít své 
nové album a kam nás pozvali jako předkapelu, za 
což jim tímto děkujeme a těšíme se. 

V současné době také připravujeme nahrávku 
písně Chelsea, ke které máme v plánu natočit i klip. 
Jinak chceme co nejvíc hrát, takže jsme otevřeni 
každé příležitosti, která se naskytne. 
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SUPERSONIC SE PO ZTRÁTĚ ČLENA NADECHUJÍ K DALŠÍ PRÁCI

zleva: Honza Potoček (sólová kytara) , Ivoš Mojžíš (zpěv), 
Honza Šorčík (kytara), Michal Baker Vacek (bicí), Honza Urban (basová kytara)

S Honzou Pešoutem jste se na stránkách 
Čáslavských novin 04/2016 mohli seznámit, 

také jako se zakladatelem časopisu Ponorka_76 
mapujícího čáslavskou undergroundovou scénu. 

JN, foto: archiv Supersonic



Čáslavská střední zemědělská škola v minulém škol-
ním roce rozšířila svoji nabídku o možnost studia 
oboru veterinářství. Stejně jako i na dalších střed-
ních odborných školách, také zde je třeba klást velký 
důraz na praktickou stránku výuky. Studenti z toho-
to typu škol tedy neodchází pouze s teoretickými 
znalostmi, ale mají získat i praktické dovednosti, 
které jim pomohou při nástupu do zaměstnání či 
startu podnikání. Výjimku nemohou tvořit ani bu-
doucí veterinární pomocníci či technici...

ze o jednu třídu (vzhle-
dem k tomu, že obor byl 
prvně otevřen teprve v 
minulém školním roce a 
žáci vyšších ročníků zde 
tedy prozatím nejsou), 
ale v příštích letech bu-
de počet žáků narůstat.“

Výhodou zřízení ve-
terinární ordinace pří-
mo v objektu školy je i 
operativní možnost na-
bídnout žákům ukázku 
příznaků konkrétních 
onemocnění, samozřej-
mě pouze v případě, že 
bude majitel zvířete 
souhlasit. 

se společnou přítomností maximálně dvou žáků O tom, že o využití ordinace pro studijní účely 
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému stresování zví-nebude nouze, svědčí velký zájem o samotný obor, 
řat. Při ošetření pak budou veterináři asistovat, a to který učaroval mnoha mladým milovníkům zvířat. 
vždy jen se souhlasem majitele zvířete. Veškeré od-Není bez zajímavosti, že například ve druhém roč-
borné úkony bude samozřejmě provádět, jako i v ji-níku ale výrazně převyšuje počet dívek nad chlapci a 
ných ordinacích, veterinární lékař - a to včetně na-Nová veterinární ordinace byla při Střední ze- mnozí také pomýšlejí na další studium na vysoké 
příklad očkování. mědělské škole Čáslav otevřena před koncem ledna škole, ať již by se jednalo přímo o veterinářství nebo 

„Kromě samotné práce se zvířaty si musí žáci tohoto roku. O zajištění odpovídajících prostorů i příbuzné zemědělské obory, stejně jako slečny Mi-
osvojit také další činnosti, spojené s chodem ve-základního technického vybavení ordinace se po- chaela Machová a Natálie Langpaulová, které jsme 

terinární ordinace, jako je vedení staralo vedení školy a kromě ne-
kartotéky, evidence léčiv a podobně.   zbytného vyšetřovacího stolu je zde 
I s tím se zde budou mít možnost set-ultrazvuk na odstraňování zubního 
kat a budou tak připraveni, pokud se kamene, sonograf, pomůcky pro 
nerozhodnou k dalšímu studiu na vy-jednodušší zákroky jako je elektro-
soké škole, nastoupit po maturitě do kauter, infuzní pumpa, odsávačka a 
ordinací nebo zemědělských provozů další. Vybavení umožňuje také zho-
jako dobře připravení veterinární tovování mikroskopických prepará-
technici.“ tů za účelem výuky studentů. O další 

Současní studenti druhého roční-chod ordinace potom bude pečovat 
ku mají navíc jedinečnou možnosti MVDr. Michal Kareš. Ten ve škole od 
sledovat vznik nové ordinace, úkony i roku 2018 působí také jako vyučující 
případná úskalí, které tento proces odborných předmětů oboru veteri-
provází, a někteří se v této věci také nářství, ale mohou se s ním setkat i 
osobně angažují. žáci jiných studijních oborů.

„V současné době počítáme s tím, „Praxe je v oboru veterinářství 
že budou žáci vždy po hodinách praxe velmi důležitá,“ zdůraznil MVDr. Ka-
zpracovávat jakousi zprávu, v níž po-reš, který dále konstatoval, že „žáci 
píší, jakých případů se účastnili, a bu-ale samozřejmě nejprve musí získat 

dou moci navrhnout i případné alternativní řešení. alespoň základní teoretické znalosti, aby mohli se zastihli v ordinaci. Na čáslavské „zemědělce“ získají 
Nehovořím nyní samozřejmě o odborných hledis-zvířaty správně zacházet, fixovat je a zachovávat pro svoje další studium velmi dobrý teoretický i 
cích, ale například na organizaci práce mohou mít pravidla bezpečné manipulace s nimi. Proto počítá- praktický základ v odborných předmětech.  
mladí lidé nový pohled, který může přinést zlep-me s tím, že by do nové veterinární ordinace dochá- Nová veterinární ordinace bude nyní sloužit ne-
šení. Rozhodně se nebráním připomínkám nebo ná-zeli studenti od druhých ročníků, přičemž počet vy- jen studentům, ale i veřejnosti. Prozatím třikrát       
padům žáků a věřím, že se objeví i zajímavé názory učovacích hodin, strávených praktickou přípravou   v týdnu (v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin a     
na chod ordinace,“ prozradil MVDr. Kareš s tím, že v ordinaci, se bude postupně navyšovat. Mimo to v pátek mezi 12. a 14. hodinou) sem mohou přijít 
zvláště v počátcích fungování nové veterinární nabídneme žákům možnost trávit v ordinaci čas ta- majitelé se svými domácími zvířaty jak na preven-
praxe budou zvýšené nároky na administrativní prá-ké ve svém volnu, tedy po vyučování. Letos jde pou- tivní zákroky jako jsou očkování či ošetření zvířat 
ci například s ohledem na nutnost zavádění nových 

proti parazitům, tak i na potřebné ošetření, 
karet pacientů a tak dále. 

čištění zubů, poradenství a tak dále. Možné 
jsou také drobné chirurgické zákroky - napří-

 
klad kastrace zvířat nebo ošetření nekompli-
kovaných ran. Jak podotkl MVDr. Kareš, půjde 
alespoň prozatím o zákroky, nevyžadující spe-
ciální vybavení, hospitalizaci a tak podobně. 
„Pro takové případy se budeme snažit našim 
klientům zajistit veterinární péči v dalších or-
dinacích nebo klinikách ve městě.“

Majitelé domácích mazlíčků se podle slov 
Michala Kareše nemusí obávat označení „pe-
dagogicko - doktorská ordinace“. Škola počítá 

zn

VETERINÁRNÍ ORDINACE NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE
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V roce 2019, konkrétně 28. února, uplyne neuvěři-
telných 150 let od slavnostního otevření zdejšího 
Dusíkova divadla. Jeho historie se však fakticky za-
čala psát již přibližně o dva roky dříve, tedy 5. května 
roku 1867, kdy se skupina vlivných místních obyva-
tel rozhodla vyvinout veškeré možné, vlasteneckou 
myšlenkou vedené, úsilí k vybudování čáslavského 
kulturního stánku, který by poskytl zázemí nejen 
pro divadelní představení, ale i další akce. Od samé-
ho počátku přitom bylo bez debat, že čáslavské di-
vadlo ponese jméno a vzdá hold zdejšímu světozná-
mému rodáku, Janu Ladislavu Dusíkovi. Jak se do-
mluvili, tak i učinili, a tak dnes znovu děkovat 
například pánům Rudolfu Jablonskému, Vojtěchu 
Fialovi, Klimentu Čermákovi, Ferdinandu Šťastné-
mu, Leopoldu Želinovi, ale i všem ostatním, kteří u 
zrodu a realizace této myšlenky tehdy stáli. Jak je 
psáno v kronice divadla, právě „ti utvořili společnost 
a vytkli sobě za cíl zbudovati chrámu Thalie“. Jen 
díky nim dnes můžeme toto krásné výročí oslavit.

 

nému.“
Požár v roce 1911 však bohužel nebyl poslední. 

Divadlu se stala osudnou silvestrovská noc na přelo-
mu let 1922 a 1923, kdy se shodou nepříznivých 
okolností již vzniklý požár tak rychle zastavit ne-
podařilo a budova až na obvodové zdi lehla pope-
lem. Místní tehdy spekulovali o úmyslném založení 
požáru. Zásadním problémem se pak stal nedosta-
tek vody pro hašení, který dal ohni bohužel příleži-
tost k rozšíření v celé budově. „Srdce prudce zabuši-
la, v městě troubí na poplach Hoří! Divadlo hoří, 
stánek náš milý, druhý náš domov. Černý dým vy- mohlo začít sloužit veřejnosti přibližně čtrnáct mě-
cházel ze skladiště, v horký dech se měnil a s plame- síců po pádu předešlé budovy.
ny v divný rej se dával, by sklidil bohatou žni a ztrávil Radost a nadšení z nedávno nabyté národní 
dlouholetou, úmornou, posvěcenou práci nadše- svobody i prakticky nové budovy čáslavského di-
ných budovatelů. Trnuli jsme úzkostí, jakoby nám vadla vydržela několik let, až do doby, kdy Evropě 
někdo zvlášť drahý a milý umíral...“ O požáru tehdy začalo hrozit nebezpečí další války. Ačkoliv byli 
kromě místních a pražských periodik informovaly mnozí členové zdejšího ochotnického souboru ži-
také redakce časopisů v Chicagu či New Yorku. dovského původu, podařilo se zde ještě v roce 1939 

Ani tato - ačkoliv jistě tragická - zkušenost ale nastudovat a divákům předvést Čapkovu hru R.U.R. 
 Rychlost, s jakou v té době pokračovala další ří- neodradila místní obyvatele od odhodlání své tolik V roce 1940 prošlo divadlo další, i když samozřejmě 

zení a poté i samotné práce, můžeme dnes již jen milované divadlo obnovit. A jako i v minulých přípa- ne tak velkou rekonstrukcí. Bylo instalováno nové 
obdivovat. Ještě ve stejném měsíci došlo k přípravě dech, i tentokrát se vše odvíjelo velmi rychle. Již 16. osvětlení, změny doznalo také jeviště a byly poříze-
staveniště a byly zahájeny vlastní ny nové kulisy. 
práce. Zajímavostí, o které také mimo Válečné roky znamenaly těžké ob-
jiné informuje výše zmíněná kronika, je dobí pro každého obyvatele konflik-
skutečnost, že „při vyměřování základů tem dotčených států. Nejinak tomu 
popostrčil kolíky Jan Písek na délce ze 7 bylo v naší republice, v našem městě, 
sáhů na 12 a na šířce ze 4 sáhů na 7. mezi místními ochotníky, kterých zde 
Tím byl popuzen stavitel, ale zůstalo při tehdy byla více než stovka. Právě oni 
tomto zvětšení...“  Ačkoliv se nad tímto se snažili i v této době udržovat kultur-
postupem můžeme dnes snad jen po- ní tradici města a divadlo tak rozhodně 
usmát, i následná stavba pokračovala nezelo prázdnotou. Témata her i at-
rychlým tempem a již v září příštího mosféra však samozřejmě byly celko-
roku (tedy 1868) byla pod střechou a vou situací poznamenány.  
28. října mohla úspěšně proběhnout Po roce 1945 byla plánována další, 
její kolaudace. Nedlouho poté začaly tentokrát poměrně rozsáhlá, proměna 
být některé prostory novostavby - divadelní budovy. Z velkolepých plánů 
zvláště Beseda - používány k prvním ale nakonec z finančních důvodů sešlo 
akcím. V zahradě divadla byl zřízen ta- a zrealizována byla pouze rekonstruk-
ké hojně navštěvovaný a v tehdejší do- ce elektroinstalace, interiéry byly zno-
bě oblíbený kuželník. Od 28. února ro- vu vymalovány, střecha opravena a 
ku 1869 divadlo sloužilo i svému hlavnímu účelu, ledna se občané opět sešli na schůzi, kde potvrdili divadlo bylo opatřeno novou omítkou. 
přičemž zde kromě zdejších ochotníků vystupovaly i myšlenku obnovení Dusíkova divadla. V únoru pak Následné období přinášelo Dusíkovu divadlu 
takové hvězdy, jako Jindřich Mošna, Karel Lier, Otilie bylo vyklízeno spáleniště a 19. dubna vypsána ve- spíše údržbu, než větší změny. Zvrat přišel až v roce 
Sklenářová - Malá a mnozí další.  řejná soutěž na stavební práce, z níž 23. června vy- 2012, kdy byla zahájena největší rekonstrukce          

Ve své prvotní podobě ale sloužila divadelní bu- šla vítězně firma Skřivánek a Svoboda, jejíž návrh v moderní historii divadla. Úpravy se samozřejmě 
dova pouze několik let. Již v roce 1886 byla zahájena nejlépe vyhovoval představám odborníků i veřej- dotkly i jeho historické budovy, největší změnou 
její proměna, motivovaná hlavně zvýšením bezpeč- nosti. O dva dny později byla stavba nového divadla však byla dostavba Nové scény divadla, která při-
nosti diváků i herců, zvláště s ohledem na možný zahájena úpravou zdí, které požár přečkaly, a výko- nesla nespočet nových možností využití celého ob-
vznik požáru. I v následujícím obdobím pak zdejší povými pracemi na základech budoucí přístavby.  j e k tu. Odstraněn byl přitom bývalý dvorní trakt bu-
divadlo procházelo postupnými úpravami a moder- V následujících měsících rychlým tempem vznikala dovy, na jehož místě vyrostla stavba nová, svojí 
nizací podle možností a tehdejších nových po- budova, opatřená podle možností moderním vyba- podobou snad zprvu zdánlivě jen těžko korespon-
znatků. vením, zejména pak opět s ohledem na bezpečnost dující s historicky cenným dokladem života našich 

Další přestavby se divadelní budova dočkala  a  p r o tipožární zabezpečení. předků. Při bližším pohledu však nejen veřejnost, 
v roce 1911, po požáru, který se však podařilo po- „Dne 23. února 1924 přijela z Prahy komise, ale i odborníci oceňují soulad současnosti s minu-
měrně rychle uhasit. Mimo dalších změn bylo v té prohlédla si divadlo, které učinilo na ni nejlepší do- lostí, moderní prvky architektury, citlivě doplňující 
době divadlo vybaveno prvním elektrickým osvěle- jem, neboť až na  maličkosti nalezla vše v pořádku,   a podtrhující stavební styl minulých generací. V mo-
ním. Stavební povolení bylo vydáno 23. srpna a ko- a svolila k jeho otevření a zahájení her... Nesnadný derní přístavbě našly svoje zázemí (kromě prostor 
laudace proběhla 16. prosince. Divadlo získalo více úkol, který si komité vytklo, a příkaz všech, aby di- pro návštěvníky - tedy foyer a Nové scény) také šat-
míst k sezení, dřevěné galerie byly odstraněny a vy- vadlo bylo za rok znovu postaveno, stává se skut- ny pro herce, sklady, výtah, strojovna, kotelna a 
budovány železobetonové. „Nově upravené divad- kem, a jako Fénix vzlétl z ohně nově zrozený k slunci, další. Přímé propojení nových prostor s historickou 
lo se všeobecně líbilo a četná návštěva obecenstva tak ze spáleniště během jednoho roku vyvstává no- částí divadla potom nabízí i snadný přístup na jeho 
dávala neklamně najevo jeho tradiční lásku a pří- vé divadlo, obrozené, zkrásnělé, očekávající slav- jeviště také pro personál, zajišťující například pří-
chylnost k tomuto stánku s mnoha obětmi postave- nostní okamžik svého otevření.“  Nové divadlo tedy pravu jednotlivých představení po technické strán-

EXISTENCE
DUSÍKOVA DIVADLA150 LET
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nické představení Vlasta. O tom, že se mu to jistě 
opět podaří, není pochyb.

Program oslav bude následně pokračovat i         
v dalších měsících a my o něm budeme naše diváky 
pravidelně s předstihem informovat. Ostatně již ny-
ní je vše uveřejněno na webu divadla. 

Ani při příležitosti tohoto velkého výročí nesmí-
me ale zapomenout na další významnou událost, 
kterou jsou sté „narozeniny“ zdejšího fotoklubu, 
jenž pracuje právě pod záštitou Dusíkova divadla. 
Výstava prací jejich členů bude navazovat na pro-
gram oslav v měsících květnu a červnu. 

V září pak bude jeviště Dusíkova divadla mimo 
jiné patřit také malé přehlídce amatérských divadel 
a rádi bychom čáslavské veřejnosti představili pub-
likaci o historii Dusíkova divadla.  

Určitě budeme stále rádi vzpomínat na pány La-
sicu a Satinského, jsme velmi vděční za vstřícné 
vztahy s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana, ale 
nerada bych jmenovala jedince, abychom na ně-
koho nezapomněli. Osobností, které se objevily na ce. Pro diváky bylo v tom roce také příjemným pře-
zdejším jevišti je skutečně bezpočet, ostatně mno-kvapením zprovoznění nového sociálního zařízení, 
hé z nich připomene již zmiňovaná výstava. Každo-osobního výtahu nebo divadelní restaurace. Sa-
pádně jsme velmi rádi, že Dusíkovo divadlo je mís-motná Nová scéna pak nabídla do té doby jen vy- Jsem velmi ráda, že neustále narůstá počet 
tem, kam se rádi vrací nejen diváci, ale i herci. sněné možnosti pořádání takových akcí, jako jsou abonentů, tedy lidí, kteří divadlo navštěvují pravi-

dnes již tradiční a velmi oblíbené módní přehlídky, delně. Chtěla bych říci, že tím, jak poznáváme zájem 
přednášky a další více či méně formální setkání a   a   vkus zdejších diváků, můžeme plánovat program, 
v neposlední řadě poskytuje vhodné prostory také který je více osobní, postavený na míru čáslavské 
pro zasedání zdejšího městského zastupitelstva.    veřejnosti. Samozřejmě se stále snažíme o žánro-

Ani výše uvedenou razantní proměnou ale péče vou pestrost, aby si svoje představení našli pokud 
 o divadlo nepolevila. Další práce, vedoucí ke zlep- možno všichni diváci.

šení technického stavu budovy i její vizuální stránky   
se odehrávají dodnes a podle současných plánů ješ-
tě nejsou zcela u konce. V nedávné době například 
prošly proměnou povrchy podlah ve foyer původní Rok sto padesátého výročí založení divadla 
budovy divadla, stejně jako jeho schodiště a vymě- jsme otevřeli slavnostním koncertem operní pěvky-
něna byla okna, směřující do Masarykovy ulice.  n ě   E v y Urbanové, kterou doprovodilo Moravské 
V další - a v tuto chvíli patrně poslední - fázi součas- klavírní trio. Ještě před jejím vystoupením v krát-
ných prací je počítáno s úpravami v nejcennějších kosti promluvil starosta města, JUDr. Vlastislav Má-
prostorách divadla - tedy v hlavním sále. Bude se lek. O týden později měli Čáslaváci možnost vidět to 
jednat o repase sedacího nábytku a doplnění svě- nejlepší z Besídek divadla Sklep. 
telného a zvukového řetězce mezi jevištěm a zvu- Na začátku února budeme instalovat rozsáhlou 
kovou kabinou. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o výstavu, připomínající osobnosti, které jsou s naším 
drobnější zásah, půjde o rozsáhlejší a velmi nároč- divadlem spojeny. Její slavnostní otevření je naplá-
nou a dlouhodobou záležitost. nováno na předvečer výročí, tedy na 27. února. 

Stejně jako naši předci, i my tedy stále pečuje- Výstavu zahájí historik architektury pan profesor 
me o Dusíkovo divadlo a přejeme si, aby i v dalších Rostislav Švácha, o slovo jsme požádali také autora 
letech, desetiletích a snad i stoletích zdobilo naše přestavby divadla pana architekta Aleše Buriana a 
město a přinášelo svým návštěvníkům mnoho ne- paní architektku Radku Neumanovou. Těšíme se na 
zapomenutelných kulturních zážitků, zábavy, setká- vystoupení pana architekta Jiřího Mrázka z Národ-
ní i poučení.  ního památkového ústavu, který zpracovával sta-

Divadlo ale samozřejmě není jen neživý tech- vebně-historický průzkum divadla a samozřejmě 
nický objekt. Jeho budova nabízí možnosti, bez je- nesmím zapomenout na paní magistru Ladu Barto-
jichž využití by však zcela postrádala svůj smysl. O šovou, která pohovoří o osobnostech, které divad-
současnosti a hlavně o životě ve zdejším Dusíkově lem prošly.     
divadle jsme proto hovořili s osobou nejpovolaněj- Na 1. března jsme připravili slavnostní večer,     
ší, s jeho ředitelkou - paní Evou Albrechtovou, která v jehož úvodu návštěvníci uvidí fragment divadelní 
se o jeho chod stará již od roku 1991.  hry Františka Jeřábka Cesty veřejného mínění, kte-

rou bylo divadlo před 150 lety otevřeno. Hru pro tu-
to příležitost, jako svoje první veřejné vystoupení, 
připravuje jedna skupina místního ochotnického 

Je to jednoznačně místo, kam se lidé rádi vrací - spolku ATAKDÁL. Po této úvodní části se mohou di-
a to je pro nás velmi důležité. A já také doufám, že je váci těšit na vždy vyprodané představení Žižkovské-
to také místo, kde je lidem dobře. Vzhledem k tomu, ho divadla Járy Cimrmana, které pro tuto příležitost 
že ročně projde Dusíkovým divadlem přibližně tři- nemohlo nabídnout vhodnější kus ze svého reper-
cet tisíc návštěvníků, jsem přesvědčená, že tomu toáru, než je hra Záskok, v níž Čáslav navštíví sám 
tak skutečně je. mistr Karel Infeld Prácheňský, aby zachránil ochot-

Za dobu existence divadla tudy jistě prošlo 
mnoho osobností - mohla byste vzpomenout ales-
poň na některé z nedávné minulosti?  

Dusíkovo divadlo vedete již řadu let. Pozorujete 
za tu dobu velké změny? Mám na mysli například di-
vácký vkus, návštěvnost a tak dále...

Jaký program při příležitosti letošního výročí 
pro návštěvníky divadla na nejbližší období připra-
vujete? 

Kdybyste měla jen několika málo slovy charak-
terizovat „oslavence“ - tedy Dusíkovo divadlo. Co by 
Vás napadlo jako první? 

Věříme, že i nadále bude Dusíkovo divadlo 
místem příjemných setkání a hlubokých zážitků. Do 
příštích let jeho existence tak můžeme divadlu po-
přát zajímavý program, plné hlediště a magickou 
ozvěnu potlesku... 

Text: zn, 
foto: M. Lepeška, zn
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Léta Páně 1868

Léta Páně 1869

mistra na housle t.č. v Moskvě a Alex. Drayschocka, vách a přednáškách v besedě:
V předešlém ročníku vypravováno, kterak polo- slavného pianisty, t.č. v Paříži, kapitál 807 zl., vytě- „Veleváženému obyvatelstvu královského 

ženy základy k dostavění důstojného divadla, pom- žený jimi na koncertech zpěváckým spolkem „Ko- města Čáslavi! Upřímná snaha oněch mužů, kteří 
níku to věhlasného rodáka Jana Ladislava Dusíka. vář“ pořádaných ve prospěch Dusíkova pomníku. zasadili se o zbudování samostatných místností 
Když zakoupeno místo, zbývalo v pokladně 150 zl. Než i to vše nepostačovalo, Záložna Čáslavská besedních v staroslavné Čáslavi, odměněna skvě-
Vydáno tedy v červenci 1868 provolání od sboru půjčila tedy k tomu účelu 15 000 zl. na umořování, a lým výsledkem. S pýchou a hrdostí pohlížíme všich-
pro zbudování divadla, z něhož vyjímáme: „Spole- tak se ve stavbě rychle pokračovalo; již na podzim   ni na budovu, jakouž honositi se málo kterému 
čenstvo dobře bylo si vědomo, jak těžký úkol na se- r. 1868 chýlila ke svému konci. Celá stavba divadla i městu království českého možno. Aby však místnos-
be béře; nic však méně v důvěře ve vydatnou pod- besedních místností s vnitřní úpravou stála tehdy ti tyto společenskému životu národnímu zasvěcené 
poru občanstva uvědomělého započalo pevnou vůlí 24 852 zl. V divadle zařízeny stroje dle nejnovějšího staly se středem každému občanu stejně milým, o 
a svěží silou památnou stavbu tuto, a hle, tato již tak způsobu. Oponu a skoro veškeré dekorace maloval to starati se jest povinností veškerého pokročilého 
pokročila, že zdi tohoto útulku umění a zábavy obětavý řiditel nižší reálné, hlavní a dívčí školy pan města našeho; neboť pouze a jedině svorným a 
vzhůru se pnou a brzy i krytinou opatřeny budou. Josef Spudil, stavitel divadla. Průčelí stavby zdobiti vřelým účastenstvím může rozvinouti se onen svěží 

K úplnému však provedení díla započatého, a má poprsí Dusíkovo z kararského mramoru v ceně život společenský, který rozněcuje šlechetný zápal 
zvláště k zařízení vnitřní úpravy velmi mnoho se ješ- 500 zl., jenž svěřeno sochaři p. Jindřichu Čapkovi   lá s ky k vlasti a rodnému městu našemu, povznáší 
tě nedostává, a značných ještě prostředků hmot- v Praze, který také model dle fotografie přivezené   s p olek k činnosti jdoucí za hmotným i duševním 
ných vyžadovati bude. Stavba ta - založena pro z Londýna p. radou Gustavem Havlem, sboru sta- blahobytem obyvatelstva města našeho. 
umění vlastenecké vůbec - zbudována k okrase a na vebnímu předložil. Bylo však pro nedostatek peněz Za příčinou tou vyzývá výbor besední veškeré 
oslavu starobylého královského města Čáslavi a je- vnější tuto ozdobu i vnitřní zkrášlení zůstaveno ča- obyvatelstvo města Čáslavi, aby hojným účastenst-
ho okolí zvlášť - nezůstane zajisté neukončenou, sům budoucím. vím usnadnilo snahu jeho po rozkvětu důstojném 
vždyť stejnou láskou pohlížejí k ní všichni uvědomě- Nadšeno zdarem tak pěkným, vydalo družstvo jednoty od něho zastoupené a uvádí tímto ve zná-
lí, přejíce ji hojného zdaru - k těm tedy obrací se níže provolání toto: most všeobecnou, že učinil vhodná opatření, by se 
psaní ve jménu celého sboru s důtklivou prosbou, „Veleváženému občanstvu král. města Čáslavi i všem účastníkům střídanými přednáškami obsahu 
aby nyní poskytli pomoci nutné. Skrovné půjčky okolí jeho! Silami spojenými, láskou vlasteneckou a zábavného i poučného zavděčil. Zároveň žádá vý-
nebo-li dárky jednotlivců mnohých, kteréžto první odhodlanou vytrvalostí dospěla monumentální bor, aby každý člen besední 
pod hypotékou celé stavby 4 % od r. 1870 zúrokují stavba divadla Dusíkova a besedy občanské tou 
se a od r. 1871 počínaje v desíti stejných lhůtách měrou, že dne 1. listopadu místnosti besední otev-
ročních vždy 10 % splatí se - poskytnou podpory řeny budou. Nemá-li všecko úsilné namáhání jen na 
vydatné. plano kvésti, třeba, aby beseda naše stala se stře-

Kdož tedy z Vás občanů čáslavských a okolí dem života společenského, aby stala se ohniskem 
položiti chce pomůcku svou na oltář vlastenecký, zábavy vzdělávající a šlechtící. Kdo přítelem jsi po-
nechť úmysl svůj podepsanému výboru sděliti si kroku, kdo nemáš srdce nepřístupné všem pocti- Svěží a blahodárný duch ovládl město otevře-
neobtěžuje a částku obětovanou proti stvrzení vým snahám, čelícím ku vzkříšení oněch ctností ním společenského střediska v dostavěné Besedě 
složí. občanských, jimiž skvěli se předkové naši, komu Čtenářské a v divadle Dusíkově. Dne 28. února ote-

čest našeho staroslavného města, komu láska  vř e no   di va d lo  s lavnostním způsobem veselohrou 
k vlasti není pouhým přízvukem, nechť s ochotou a Fr. Jeřábka „Cesty veřejného mínění“ Přede hrou 
upřímností přilne k besedě naší! přednesla baroneska Berta 

Příspěvek údů skutečných jest 30 kr. měsíčně, a 
 kdo mimo to jednou pro vždy složí 5 zl. stane se spo-

Stejnou měrou prosby své vznášíme i k Vám, luzakladatelem besedy. Dáno z výboru besedy čte-
statečným rodákům čáslavským, kteří za svým po- nářské v Čáslavi, v den sv. Havla 1868. Dr. K. Jab-
voláním rodiště své sice opustili, libým přece zra- lonský, náměstek starosty; Ferd. Šťastný, starosta; 
kem pohlížíte na město otcovské, jak vzdor všem Leopold Želina, jednatel; J. Al. Nožička, výbor; J. C. 
svízelům probírá se poznenáhla k osvětě, domáha- Kössler, pokladník; Kl. Čermák, výbor.“ 
jíc se usilovně vzrůstu mezi prvními vlasteneckými Ušlechtilý ruch vzpružil pak veškerou veřejnost 
městy. Vy nemeškejte jména svá vepsati na počest a beseda záhy stala se ohniskem společenského a 
vlastní v desky památné divadla čáslavského. národního života v Čáslavi. Účastenství bylo značné 

Konečně i k Vám, vlasteneckým spolkům diva- a veškeré kruhy občanstva pozvány následujícími 
delním a zpěváckým, obracíme se snažně žádajíce, listy k horlivému obcování při společenských zába-
abyste neodepřeli podpory své dílu umění a vlasti 
věnovanému; nemáť stavba naše pouze místní dů-
ležitosti, jednáť se to o ústav - nehledě ani k tomu, 
že to pomník nesmrtelného českého hudce Dusíka - 
dle kteréhož, honosí-li se země hojností takých, svět 
o vzdělanosti národa soudí. 

Doufajíce, že marně nevoláme k účastenství, 
kojíme se pevnou nadějí, že záměr náš dojde ohlasu 
ve vlasteneckém srdci uvědomělého občanstva.

 Zdař Bůh!
J. A  Nožička, předseda finančního odboru; Dr. 

R. Jablonský, jednatel; Vojtěch Fiala, předseda sbo-
ru; Klement Čermák, pokladník; Ferdinand Šťastný, 
předseda stavebního odboru; Leopold Želina, jed-
natel.“ 

Provolání toto nezůstalo bez účinku; dostaloť se 
sboru stavebnímu darů vydatných, jak stavivem, tak 
i penězi. Mezi dárci sluší se jmenovati Záložnu Čás-
lavskou, která 2000 zl. věnovala. Od zastup. obce 
odevzdáno se svolením Ferdinanda Lauba, koncert. 

neváhal sobě k ná-
vštěvě místností besedních užíti lístku legitimační-
ho, jenž údům dodán byl a který sloužiti má za kon-
trolu zapravených příspěvků. 

Na zdar! Z výboru čtenářské besedy v Čáslavi.“ 

Dvakrát pomůže, kdo hned pomůže!

Vojthova ze Šterbce 
proslov Leopoldem Želinou zpracovaný.

Do konce roku tohoto dáváno v divadle 14 před-
stavení. Přehojná návštěva vždy plnila divadlo říze-
né katechetou důst. p. J. A Nožičkou a horlivým reži-
sérem okres. tajemníkem p. Leopoldem Želinou. O 
zdar stavby zjednali si mimo uvedené pány veliké 
zásluhy také p.p. F. Šťastný, JUDr. K. Jablonský a po-
kladník sboru Klement Čermák, kteří s neunavenou 
horlivostí zasadili se o to dílo, jež ku pěstování umě-
ní a ku okrase města Čáslavi vlastenci postavili. 

Nemežkejmež tedy a ukončena bude stavba 
důstojná, ba velikolepá, k níž s hrdostí pohlížeti 
budou občané u vědomí, že nebyli mezi posledními, 
jež ji vybudovati šťastně napomáhali.

 

Text: Kronika města Čáslavi 
- roky 1868 a 1869

CO ŘÍKÁ O STAVBĚ DUSÍKOVA DIVADLA MĚSTSKÁ KRONIKA? 

ZAHÁJENÍ OSLAV 150. VÝROČÍ DUSÍKOVA DIVADLA
Prvním vystoupením, které otevřelo celoroční program oslav 150. výročí otevření Dusíkova divadla, se stal 
nezapomenutelný koncert operní pěvkyně Eva Urbanové, které zaplněné divadlo aplaudovalo vestoje. 
Před zahájením koncertu promluvili ředitelka divadla paní Eva Albrechtová a starosta města JUDr. Vlasti-
slav Málek.                                                                                                                             foto: Mgr. Milan Klíma
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Helpicon je organizací nabízející sociální služby pro 
lidi s mentálním postižením. V současnosti pomáhá 
pěti lidem, kteří potřebují každodenní asistenci dru-
hé osoby. Jaký je program organizace, jaká je její 
filozofie, jak těžké je vykonávat práci asistenta po-
stiženým lidem? Na tyto otázky v otevřeném rozho-
voru odpovídal ředitel Helpiconu Mgr. David Šou-
rek.     

Pane řediteli, na podobném základě v Čáslavi 
působí středisko Diakonie. Jaké jsou mezi oběma 
organizacemi rozdíly?

Pro koho konkrétně nabízíte vaše služby? Kdo 
vás může kontaktovat?

Je reálné, že se některý z vašich klientů zařadí 
do běžného života?

Jak a kdy vznikl Helpicon?
Jak jste se dostal do sféry sociálních služeb?

Jak vypadá všední den v Helpiconu?

Jaká jsou úskalí práce asistentů?

třebují k tomu pomoc. Společně proto připravuje- přináší radost, co nás dobíjí pozitivní energii a tím, 
me plán na každý měsíc. Vyrážíme do kina, divadla, co je stresující a vyčerpávající. Motivující a stresové 
knihovny, bazénu, na obědy do restaurací, na bow- faktory jsou samozřejmě v každém povolání jiné. 
ling, chodíme cvičit do sokolovny a podobně, ale Pokud stresové faktory převáží, pracovník vyhoří a 
také pracujeme, učíme se vařit a zvládat domácí pak jeho práce zpravidla nestojí za nic. V podobných 
práce a v neposlední řadě jezdíme do Zbyslavi, kde  organizacích jako jsme my, je například těžké to, že 
máme pronajatý domek s velkou zahradou, kde spo- někteří lidé, kterým pomáháme, neustále atakují 
lečně s klienty pracujeme venku. Spolupracujeme vaši osobní zónu. Snaží se vás kontaktovat, ale nedo-
také s komunitním centrem v Ledči nad Sázavou, káží dodržet zhruba ten metr odstupu, který je pro 
které pracuje s podobnou cílovou skupinou. Mno- většinu lidí důležitý proto, aby se cítili komfortně. 
ho akcí podnikáme společně.   Další z náročných věcí je neustálá opakující se 

Základ obou organizací je poskytování stejné práce s malým viditelným výsledkem. Nejčastěji 
služby, která je v základních rysech definovaná záko- kvůli tomu se objevují otázky, zda má naše práce 
nem. To v čem se odlišujeme, jsou naše přístupy, Nemáme bezbariérové prostory, takže klienti vůbec nějaký smysl. Je to těžké, protože proto, aby 
hodnoty a filosofie, stručně řečeno, jak  chceme musí být mobilní. Naši současní klienti mají střední se naše služba nezměnila pouze v jakési hlídání, tak 
naši práci dělat.  mentální postižení, třetí a čtvrtý stupeň závislosti musíme být hodně aktivní směrem ke klientům. 

V naší organizaci jdeme cestou rodinného či (na pomoci od druhé osoby), ale do jisté míry jsou Lidé s mentálním postižením jsou totiž často spoko-
komunitního stacionáře, který do spolupráce zahr- samostatní a komunikují. jeni s „minimální“ službou a o nic si neřeknou. Pro 
nuje celé rodiny, snažíme se dívat na život klientů Pokud by ovšem kdokoliv chtěl využít našich jejich rozvoj je tedy důležitá neustálá aktivní práce, 
komplexněji a především je zapojujeme do všech služeb, může nás kontaktovat a společně bychom komunikace s nimi, snaha porozumět jim a vymýš-
možných činností běžného života. To samozřejmě poté individuálně začali řešit, zda danému člověku let nejrůznější činnosti. Pokrok ale bývá vidět až po 
vychází z teorie sociální práce, ale záleží na tom, jak můžeme pomoci a zapojit ho do naší skupiny, tak delším čase a někdy ani to ne.
jednotlivé organizace tomuto výkladu rozumí, jak aby to dávalo smysl. V neposlední řadě může být těžké sledovat, 
ho pojmou a jaké mají k převedení teorie do praxe když se začne zhoršovat například zdravotní stav 
zázemí, kvalitu zaměstnanců a další dispozice.  Pro- některého z klientů, se kterým spolupracujete kaž-
to je nakonec každá sociální služba jiná. V případě lehčí míry postižení je někdy možné dý den po dobu několika let, znáte jeho osud a pro-

usilovnou a promyšlenou snahou zlepšit klientovy žíváte s ním jeho radosti i bolesti. 
Helpicon jsme založili na základě poptávky něko- dovednosti natolik, aby mohl žít sám ve své domác-

lika rodičů, kteří projevili zájem o tuto službu a měli nosti a chodit třeba i do práce. S občasnou dopo- Já jsem kdysi studoval teologii, takže jsem se 
společnou představu o tom, jakou službu a v jaké mocí či kontrolou může žít běžný život a my ani ne- vlastně na „pomáhající profesi“ připravoval už od 
kvalitě si pro své děti představují. To bylo na konci poznáme, že má nějaký „problém“. mládí.  K sociální práci jsem se ale dostal v okamži-
léta 2015. Založili jsme organizaci - právní formou Co se ovšem týká naší cílové skupiny, je to ne- ku, když jsem hledal organizaci, kde bych mohl vyko-
zapsaný ústav - a začali vyřizovat všechna nezbytná pravděpodobné. Zázraky se zde bohužel nedějí. návat civilní službu. To bylo před 25 lety. A v sociál-
povolení pro poskytování sociálních služeb.  Lidé v našem stacionáři se nenaučí číst a počítat. Na ních službách jsem už zůstal. 

Zázemí jsme našli v areálu Střední zemědělské druhou stranu je můžeme naučit orientaci ve zná- Můj úvazek v Helpiconu není velký, práce Helpi-
školy, díky jejímu panu řediteli. S pomocí rodičů na- mém prostoru, dokáží si také sami či s drobnou po- conu stojí na kvalitě mých spolupracovníků. Já osob-
šich klientů a dobrovolníků jsme rychle připravili mocí objednat jídlo v restauraci a zaplatit za něj. ně v současnosti pracuji pro více organizací, přede-
adekvátní prostory. Od listopadu roku 2015 byl za- Umí se chovat relativně normálně, ale vlastně pou- vším jako lektor Asociace poskytovatelů sociálních 
hájen každodenní provoz organizace.  ze podle naučených vzorců, které se opakují, což je služeb ČR a zabývám se zvyšováním kvality života    

v životě, přinášejícím širokou škálu nejrůznějších v sociálních službách, paliativní péčí v domovech 
Každé ráno mezi  7 a 8 hodinou přicházejí klienti situací, značně omezující. Proto potřebují pomoc seniorů, etickým poradenstvím, působím také jako 

za doprovodu rodičů a nebo je díky automobilu, nebo doprovod. Přesto všechno je snaha o jejich supervizor a kouč.  Baví mě na tom to, že člověk do-
který jsme v roce 2016 dostali od Konta Bariéry, do integraci do společnosti nesmírně důležitá, protože káže ovlivnit něco dobrého. Myslím si, že člověk je 
zařízení přivezeme my, což využívají především  li d é s mentálním postižením jsou její součástí a my nastaven tak, aby nežil pouze sám pro sebe. Ostat-
klienti z Kutné Hory. jim můžeme pomoci k posouvání jejich hranic a limi- ně celé přežití lidského rodu bylo postavené na to-

Po osmé hodině se společně, někdy i s některý- tů.  m, že fungovala vzájemná pomoc a lidská solidarita. 
mi rodiči, sejdeme v hlavní místnosti. Zde probíhá Zvládnutí nové situace, která díky naší asistenci Člověk není vybaven na to, aby přežil sám. Vzájem-
zahájení dne konverzací o tom, co se v uplynulých posune daného člověk dál, přestavuje jeden ze nou solidaritu a pomoc a toleranci ke slabším a ji-
dnech odehrálo, co je v plánu pro aktuální den nebo smyslů naší práce. ným potřebujeme. Můžeme si ale všímat, že právě 
co se chystá do budoucna. To je důležité pro podpo- tohle se nám ve společnosti vytrácí. A to mi dělá 
ru orientace v čase. Věnujeme tomu tak 30 minut. Stejně jako například u lékařů v nemocnicích, starosti. Bude se o nás ještě někdo starat, až my ne-
Poté volně přecházíme k nejrůznějším naplánova- učitelů ve školách nebo v dalších profesích, je důle- budeme sami schopni? 
ným činnostem a aktivitám, individuálním nebo žité udržet si rovnováhu mezi tím, co nám v práci 
skupinovým. Kolem poledne je čas na oběd a po 
něm následuje ještě jeden blok aktivit.  Zhruba oko-
lo 14:30 si pro klienty přichází rodiče nebo je domů 
odvezeme opět my.  

Rád bych ale podotkl, že právě obsah a rozsah 
činností a aktivit je to, v čem se odlišujeme. Máme 
velmi pestrý program, který je postaven tak, aby 
klienty rozvíjel, bavil a co nejvíce zapojil do společ-
nosti a zároveň je učil zodpovědnosti a samostat-
nosti. Proto obsahuje práci, učení, trávení volného 
času i rozvoj sociálních dovedností. Jde nám hodně 
o to, aby si sami klienti řekli, co by chtěli dělat a kam 
by se rádi podívali a aby si měli z čeho vybírat. My 
máme vystupovat pouze jako jejich asistenti. Jako 
asistenti lidí, kteří chtějí žít svůj vlastní život, ale po-

                                       JN, foto: archiv Helpicon

HELPICON POMÁHÁ LIDEM S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM JIŽ TŘI ROKY
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Střední odborné učiliště v Čáslavi vzdělává žáky        
v technických, zemědělských a potravinářských 
oborech. Nabídka oborů je přizpůsobena potřebám 
pracovního trhu s ohledem na uplatnění našich 
absolventů. V současné době je hlavní prioritou 
školy zajistit a realizovat aktivní spolupráci se za-
městnavateli kraje. Zároveň je usilováno o co nej-
reálnější vybavení a zařízení odborných pracovišť, 
aby byly žákům zajištěny stejné podmínky, které je 
čekají po nástupu do zaměstnání.

Škola inovuje také pracoviště budoucích odbor-
níků v oblasti prodeje a cukrárenství a vybavuje je 
novými přístroji. Postupně se modernizuje vybave-
ní školních učeben, dílen a všech ostatních praco-
višť. V rámci modernizace výuky žáků oboru kuchař 
- číšník  byl instalován nový pokladní a objednávko-
vý systém urychlující spojení mezi restaurací a ku-
chyní. Díky tomu se mohou budoucí kuchaři a číš-
níci nejen seznámit s reálným vybavením moderní 
restaurace, ale i rychleji a efektivněji obsluhovat z praxe. Ti se na několik hodin stávají vyučujícími u prezentace během setkání škol zapojených do 
hosty. Žáci tohoto oboru společně s budoucími řez- opravářů zemědělských strojů a zahradníků. Žáci projektu, pořádaném v KD v Nymburku. 
níky mají možnost poznat reálné prostředí restau- tak získávají cenné informace od těch nejpovolaněj- SOU Čáslav je školou, která připravuje svým žá-
račního provozu při realizování projektu ve spolu- ších. Ale ani vyučující nepřišli zkrátka. Během kům podnětné prostředí pro vzdělávání a přibližuje 
práci s čáslavským hotelem Grand. projektu měli možnost vykonat odborné stáže u vý- jim nároky kladené na budoucího zaměstnance. Vy-

Ve všech učebnách je zajištěn přístup k interne- znamných zaměstnavatelů v zemědělství, gastrono- učující usilují o dobré vztahy se žáky a jejich rodiči, 
tu, během výuky jsou využívány učební materiály     mii a výzkumu. Své poznatky z praxe tak využívají   s a mozřejmostí je individuální přístup k žákům, 
v digitální podobě a je kladen velký důraz na počíta- v přípravě našich budoucích absolventů. respektování jejich potřeb a komplexní rozvoj. 
čovou gramotnost žáků. Tu využijí v budoucím za- Zajímavou zkušeností pro žáky oboru opravář Cílem je, aby všichni žáci složili závěrečné 
městnání a hlavně u státních závěrečných zkoušek zemědělských strojů je také účast na projektu zkoušky a byli úspěšní při hledání uplatnění na trhu 
konaných na počítači. Krajské hospodářské komory. Již druhým rokem práce.

Střední odborné učiliště se zapojuje do řady probíhají odborné exkurze do různých podniků a Na SOU Čáslav rádi přivítají zájemce o vzdělává-
projektů. Velmi přínosný je projekt Šablony I., bě- přednášky s podnikatelskou tematikou. Součástí ní kdykoliv ve všední dny k prohlídce školy.
hem kterého byla navázána spolupráce s odborníky projektu byla také práce na vlastním výrobku a jeho vedení SOU

SOU ČÁSLAV SPOLUPRACUJE SE ZAMĚSTNAVATELI A ODBORNÍKY Z PRAXE
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Doby, kdy děti jen tak běhaly po hřišti za míčem, 
zdolávaly s hokejkou v ruce hrbolatý led zamrzlého 
rybníku, nebo skákaly křivě (ale s láskou) namalova-
ného panáka, jsou mírně v zapomnění. Nezáleželo 
na věku, schopnostech nebo výkonu, šlo jen o pros-
tou radost ze hry a utužování kamarádství.

Bruslařský klub Čáslav, který od podzimu minu- dům bruslení, zahrát si přátelský zápas v hokeji a 
lého roku ve městě úspěšně funguje, má svůj zá- poznat nové kamarády.
kladní kámen založený právě na těchto pomalu ča- Ať už jsou svěřenci tříletí nebo desetiletí, každé-
sem zapomenutých principech. mu je věnována taková péče, kterou jeho schopnos-

Děti různých věkových kategorií i bruslařských ti aktuálně potřebují. Rozvoj pozitivního vztahu k 
schopností mohou bez obav přijít, naučit se zákla- pohybu a radost ze hry (která se v kolektivních spor-

tech často násobí) je smysluplnou náplní volného 
času našich dětí. Děkujeme trenérům za trpělivý a 
laskavý přístup a přejeme i nadále hodně spokoje-
ných dětí!

Za kolektiv rodičů,
Dana Magdalena Němcová

V novodobé historii hrál čáslavský tenisový klub      
v soutěži smíšených družstev středočeského kraje, 
kategorie dospělí, vždy pouze ve 4. třídě. Ta je  
všemi lidmi , kteří se o tenis zajímají, nazývána „pra-
lesní ligou“. 

hrát mistrovské soutěže smíšených družstev a 
účastnit se turnajů pořádaných Českým tenisovým 
svazem. Pro ostatní zájemce o bílý sport jsou pak     
k dispozici další trenéři z řad členů tenisového klu-
bu. Prioritou vedení tenisového klubu je přivést      

Několikrát skončilo naše družstvo těsně druhé. k tomuto krásnému sportu další adepty především 
V loňském roce se našim dospělým hráčům poprvé z řad dětí a mládeže. Nábor zájemců o tenis probíhá 
podařilo vybojovat postup do 3. třídy. Zasloužili se o nepřetržitě. Na telefonu správce tenisového areálu 
to hráči: Oldřich Abrhám, Tomáš Janda, Filip Frýba, tel. 603829439 dostane každý informace a násled-
Filip Nováček, Jiří Dibelka, Jiří Diviš, Jaroslava Forš- ně bude pro každého zájemce individuálně  
tová, Klára Dvořáková, Iveta Hrušková, Jana Pecho- vytvořen tréninkový plán. Všichni společně věříme, 
vá a Alena Čuchalová. Pro následující sezóny navá- že se nám časem podaří zvýšit úroveň mládežnic-
zal tenisový klub spolupráci s bývalým slovenským kých družstev tak, aby se trvale mohly účastnit 
extraligovým hráčem, dnes trenérem, Mgr. Alexan- soutěží vyšších kategorií. 
drem Bubákem. Pod jeho vedením se budou připra- Přijďte do Vodrant, těšíme se na Vás. 
vovat hráči, kteří mají zájem hrát tenis závodně, tj.  Výbor TK Čáslav

ČÁSLAVSKÝ TENIS O TŘÍDU VÝŠ

Postupující družstvo: Zleva stojící kapitán družstva Luboš Janda, hráči Tomáš Janda, Jana Pechová, 
Filip Frýba, Klára Dvořáková, Filip Nováček, Iveta Hrušková Jarka Forštová, Oldřich Abrhám.

JEN TAK SI ZAHRÁT...

I prosinec proběhl na ZŠ Sadová Čáslav ve víru růz-
ných akcí. Ihned začátkem prosince navštívil školu 
Mikuláš, překrásní andělé i hodní čerti, aby dětem 
na 1. stupni nadělili sladkosti, ale také některým 
zlobivějším připomněli, jak se mají ve škole a ke ka-
marádům chovat. Poděkování patří především na-
šim deváťákům, kteří  vše zorganizovali na jednič-
ku!

Stalo se už tradicí, že po mikulášské nadílce ná-
sleduje Hravé učení. A tak 6. 12. 2018 se otevřely 
dveře natěšeným předškolákům a jejich rodičům, 
aby si všichni mohli  nejen vyzkoušet , jaké to bude  
sedět v lavici a naslouchat paní učitelce, ale také se 
porozhlédnout po škole. S velkým ohlasem se také 
setkal kouzelník, který navodil u dětí tu správnou 
náladu, a doufejme, že se stejným nadšením pů-
jdou v září do školy.

V adventním čase se vybraní žáci z 2. stupně       
v doprovodu vyučujících německého jazyka vypra-
vili do předvánoční Vídně. Navštívili zde některé 
historické  památky, ale také na ně dýchla atmosfé-
ra Vánoc při procházce po vídeňských vánočních tr-
zích.

Konec roku jsme na škole zakončili vánočním 
jarmarkem, na kterém děti  z 1. - 7. tříd prodávaly 
své výrobky. Jarmark navštívilo mnoho lidí, kteří dě-
ti podpořili, a tak za utržené penízky si budou děti  
moci přispět se svými třídními učiteli na nějaký zají-
mavý školní výlet.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem - dě-
tem, učitelům i rodičům, kteří se aktivně zapojili do 
příprav všech akcí a díky nim mohly všechny úspěš-
ně proběhnout.                             Mgr. I. Lněničková

VE ŠKOLE SE POŘÁD NĚCO DĚJE
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26. 12. 2018 se uskutečnil tradiční Štěpánský běh    
sady Vodranty. Čáslávaci se mezi téměř 150 účast-
níky neztratili. V rámci Štěpánského běhu proběhlo 
vyhlášení nejúspěšnějších atletů za rok 2018.

Ženy:

Muži:

Juniorky:

Dorostenky:

Dorostenci:

Žákyně starší:

Žáci mladší:

Žákyně mladší:

Další finálové umístění na MČR dosáhli:

Mezi družstvy doros-
tenci

postoupili na Mistrov-
ství ČR družstev

Zde oddíl reprezentovali:

Muži ve 2. lize

Žactvo reprezentovalo 

Muži a ženy obsadili v tradičním Středočeském 
poháru

Celkem čáslavští atleti vybojovali

 Jana Slavíková 5. místo Mistrovství ČR do 
22 let na 400m, 5. místo MČR v hale na 400m

 Václav Kešner nejvíce bodující muž v 2. li-
ze

 Ingrid Tillmann 2. místo MČR juniorek 
na 10 km a 4. místo MČR juniorek 2000 m překážek, 
4. místo MČR juniorek na 10 km na silnici, 7. místo 
MČR juniorek v přespolním běhu a 7. místo MČR do 
22 let 5000 m

 Anna Kozlová splněný limit na ME 
do 17 let (necestující náhradnice), 2. místo MČR 
dorostenek v hale na 400 m, 3. místo MČR doroste-
nek na dráze na 400 m, 4. místo MČR do 22 let         
na 400 m

 Martin Pecha 5.místo MČR doros-
tenců na 800 m
Žáci starší: Antonín Krejča 11. místo MČR žáků         
v dálce

 Radka Hlouchová 6.místo MČR 
žákyň na 200 m překážek

 František Malina 8. místo MČR       
v přespolním běhu a krajská reprezentace

 Adéla Pipková 1. místo v tabul-
kách ČR ve vrhu koulí a krajská reprezentace
Přípravka: Václav Apltauer 1. ve vloženém závodě 
pro přípravku při MČR v přespolním běhu, 2. v ta-
bulkách ČR na 150 m

 3. mís-
to Jitka Novosadová dorostenky na 400 m v hale, 7. 
místo Tomáš Tláskal dorostenci 60 m v hale, 4. mís-
to štafeta dorostenek na 4x100 m ve složení Radka 
Hlouchová, Anna Vánišová, Jitka Novosadová a An-
na Kozlová, 6. místo štafeta dorostenců na 4x400 m 
ve složení Roman Stehno, Tomáš Tláskal, Jakub Po-
daný a Martin Pecha, 5. místo štafeta žen do 22 let 
na 4x400 m ve složení Jitka Novosadová, Dominika 
Antošová, Anna Kozlová a Jana Slavíková, 8. místo 
štafeta juniorek na 4x400 m ve složení Jitka No-
vosadová, Tereza Grodlová, Adéla Lorenčíková a 
Anna Kozlová.

 nejlépe reprezentovali 
, kteří po 2. místě v krajském přeboru obsadili 

v Mistrovství Čech 5. místo a 
, kde obsadili velmi lichotivé 6. mís-

to.
 Tomáš Tláskal, Tomáš 

Pešek, Lukáš Kvíčala, Martin Pecha, Jakub Podaný, 
Roman Stehno,  Michal Perner, Antonín Krejča, On-
dřej Němeček, Martin Čech, Filip Kavánek, Oto 
Moses, Štěpán Neděla a Jiří Šindelář.

 obsadili 4. místo. Ve stejné sou-
těži ženy byly na místě pátém.

oddíl v krajských soutě-
žích, 9. místo starší žáci, 6. místo starší žákyně, 8. 
místo žáci mladší i žákyně mladší, přípravka obsadi-
la 15. místo.

 3. místo, mládež do 19 let ve Středočeském 
poháru 2. místo.

 18 titulů kraj-
ských přeborníků, 15 druhých míst a 14 třetích míst 
v individuálních disciplínách a ve štafetách přidali    
6 x 2. místo.

                                                    Jana Červenková
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ATLETICKÝ KLUB POD VEDENÍM VÝRAZNÝCH 
OSOBNOSTÍ SKLÍZÍ ÚSPĚCHY   
AC Čáslav má za sebou již tradičně další úspěšný rok. 
Díky skvělým výsledkům místních atletů je Čáslav ve 
světě atletiky pojem již dlouhá léta. Mohou za to jak Kolik lidí sportuje pod vedením čáslavského od-
výkony sportovců jako je Jarmila Kratochvílová (mis- dílu?
tryně světa a dosud světová rekordmanka na 
800m), Ludmila Formanová (mistryně světa) a tre-
nérských osobností jako byl například Ing. Miroslav 
Kváč, tak současní mladí sportovci, kteří sice mají ke Od kolika let u vás mohou děti trénovat?
zvučnosti zmiňovaných jmen ještě kus cesty, ale ně-
kteří o sobě dle statistky výsledků z minulého roku, 
alespoň v české atletice, dávají výrazně vědět.

Od kdy se mladí sportovci začínají profilovat?

Paní Červenková, řekněte nám prosím něco o 
sobě a o tom, jak jste se dostala k AC Čáslav.

Existuje období, které se dá v životě atleta ozna-
čit jako nejproblematičtější pro jeho kariéru?

Kolik lidí se věnuje činnosti v atletickém klubu?

Dojíždějí sem lidé na tréninky i z daleka nebo 
zde převážně sportují lidé z Čáslavi a nejbližšího oko-
lí?

Co nejzásadnějšího se podle Vás změnilo ve svě-
tě atletiky za posledních 30 let?

(přípravka), Tereza Beranová (přípravka), Jana Slaví-
ková (přípravka) a Ingrid Tillmann (přípravka).  

Za AC Čáslav trénuje 150 lidí, ale naši trenéři se 
také starají o kroužek, který oficiálně spadá pod 
dům dětí a mládeže. Tam máme okolo 100 dětí. 

Trénujeme děti od prvních tříd základních škol. 
Často se na nás obracejí rodiče, kteří by k nám chtěli 
přihlásit už děti od tří let, ale vzhledem k nedostatku 

Na atletickém stadionu jsme navštívili trenérku  trenérů je musíme odmítat. V takto nízkém věku se 
Janu Červenkou, která reprezentovala Českosloven- samozřejmě nemůžeme bavit o trénování atletiky 
sko na závodech v Evropě a získala například jede- jako takové.
náct titulů mistryně republiky a nominaci na mis-
trovství Evropy, abychom si blíže popovídali o životě Pokud se vrátíme k těm nejmenším, tak tam je 
místního atletického klubu. to o klasických pohybových činnostech formou hry. 

Když budou rodiče s dítětem běhat, lézt po stro-
mech, házet si s míčem, tak jsou vlastně trenéry. 

Narodila jsem se v Kolíně. V Čáslavi jsem tréno- Řekněme, že od té první třídy se děti postupně 
vala již jako dítě. Po přijetí do Střediska vrcholového seznamují se všemi disciplínami klasické atletiky, 
sportu jsme obě s Jarmilou Kratochvílovou obě re- což již vyžaduje profesionálnější vedení tréninku. 
prezentovaly atletický oddíl VŠ Praha.   Atleti se ale začínají profilovat až okolo dvanáctého 

V čáslavském atletickém klubu působím od roku nebo třináctého roku.
1978 a věnuji se trénování sprintů a běhu všech vě-
kových kategorií.   

Krizové situace zapříčiněné zdravotním nebo 
Celému klubu, tedy trénování od dětí po dospě- psychickým stavem mohou přijít prakticky kdykoliv, 

lé, se věnuje 11 trenérů včetně mě. Všem patří velké ale pokud člověk dělá atletiku s láskou, dá se leda-
poděkování, proto si dovolím všechny jmenovat. cos překonat. 
Jsou to Jarmila Kratochvílová (mládež a dospělí - U mladých talentů může být poměrně napínavý 
sprinty), Ludmila Formanová (žactvo), Josef Kučera přechod ze základní školy na střední. Někdy je těžké 
(žactvo, mládež – skoky, překážky), Tomáš Schnei- sledovat jak sportovec, který by mohl hodně dosáh-
berg (vrhy), Roman Stehno (přípravka, žactvo mlad- nout začne tréninky brát na lehkou váhu, před závo-
ší), Linda Homolková (přípravka), Petra Dvořáková dy jde popít s kamarády a nakonec sport dělá sotva 

rekreačně. V takových případech o tom s nimi jako 
trenéři můžeme mluvit stokrát, ale rozhodnutí je 
vždy pouze na samotném člověku.

Někdy sportovci mohou s tréninkem skončit 
také kvůli tomu, že se vydali studovat střední školu 
daleko od Čáslavi a přes týden jsou na internátě. 
Čáslav má ale v tomto směru velkou výhodu, kterou 
je dostatečný výběr středních škol.

Spousta sportovců k nám dojíždí třeba 50 kilo-
metrů. Jezdí k nám atleti z Havlíčkovy Borové, Cho-
těboře, Přibyslavi nebo z Ledče nad Sázavou a Heř-
manova Městce. Děti vozí rodiče nebo dojíždějí vla-
kem.

Před třiceti lety jsme jako sportovci měli úplně 
jinou motivaci. Dopředu nás mimo jiné hnala touha 
cestovat, což šlo za socialismu ve světě sportu pouze 
s reprezentací. Ukázat za hranicemi, že něco umím, 
to byl sen každého sportovce. Dnes cestování není v 
tomto odvětví zdaleka takovou motivací. 

Nerada slýchávám, že dnešní mládež je počíta-
čová generace, protože každá doba má svá specifi-
ka, ale je pravdou, že mládež k nám přichází méně 
fyzicky zdatná, což se dříve vzhledem k častějšímu 
pohybu nestávalo.  

                         JN 
                 foto: archiv AC Čáslav

ATLETI BILANCUJÍ ROK 2018

Anna Kozlová (AC Čáslav)



V roce 2017 byl v Čáslavi založen ochotnický spolek ATAKDÁL. Vzhledem k poměrně 
velkému zájmu o tuto činnost a tedy i velkému počtu jeho členů, vznikly hned v počát-
ku dvě skupiny, z nichž se každá začala věnovat přípravě vlastního představení. Nyní 
budou mít diváci příležitost seznámit se s jednou z nich, a to ve hře Malá princezna, 
kterou nejlépe představí sami členové spolku...

Hrají: Petr Čermák, Anna Vaňková,  Jitka Netálová, Jana Hamplová, Dana Němco-
vá, Markéta Harudová,  Eva Pallotto,  Jana Vaňková, Markéta Petrová, Pavlína Horká, 
Klára Fidlerová, David Gašpar

„V Planetové 612/B bydlí Spisovatel, který by hrozně rád napsal stejně dobrou 
knihu jako Antoine de Saint-Exupéry, ale v domě s osmi tragikomicky praštěnými 
sousedkami a věčně rozbitým výtahem marně hledá inspiraci.  Všichni jsou tu uzavření 
ve svých bytech i životních stereotypech. Může to změnit příchod Malé princezny?  To 
záleží jen na vaší představivosti a víře ...  a síle odhodlání měnit věci k lepšímu.

 První inscenaci nově založeného čáslavského amatérského souboru ATAKDÁL 
podle stejnojmenné literární předlohy slovenského spisovatele Jána Uličianského 
doprovází hudba Ondřeje Rumla. 

Malá princezna amatérského divadelního spolku ATAKDÁL je inscenací poloautor-
skou. Nevznikla, jak to bývá u ochotníků obvyklé, z hotového dramatického textu. 
Podobu divadelní hry jí vtiskla až práce začínajících divadelníků spolku ATAKDÁL a nut-
no podotknout, že nejméně jednu třetinu textu tvoří dialogy, které vzešly z jejich 
improvizací. Postavy doprovází a atmosféru představení bude dotvářet originální hud-
ba českého zpěváka a muzikanta Ondřeje Rumla, který dal s jejím užitím souboru svůj 
okamžitý a velmi vstřícný souhlas. 

Významným mezníkem v inscenační práci této skupiny bylo zapojení Evy Pallotto 
(nejen) jako scénografky. Eva ve spolupráci s režisérkou nejen navrhla, ale úplně sama 
vyrobila pro Malou princeznu scénu, za niž by se nemuselo stydět žádné komorní 
profesionální divadlo.

Téměř roční práci na Malé princezně korunovalo svolení s její divadelní produkcí 
od samotného autora literární předlohy prof. Jána Uličianského, který již přislíbil svou 
účast na premiéře.“

OCHOTNICKÝ SPOLEK ATAKDÁL SE PŘEDSTAVÍ 
HROU MALÁ PRINCEZNA

Jak seš hochu starej kmet,
zdraví odejde Ti hned.
Nic neslouží jak by mělo, 
špatný už je celý tělo.
Jak Ti tohle zdraví poví,
musíš mazat k doktorovi.
Pivo zakáže Ti šmahem,
nad úplatkem skáče blahem.
Že prý do hrobu máš jenom krůček,
zakáže Ti i ten bůček.
Za děvčaty chodit můžeš,
ale jenom když něco zmůžeš.

 

Zdržuj se vždy na ranči,
sportuj jenom na gauči.
„Ach jo“, samej zákaz, samej škrt,
ze života už máš prd. 

Dne 21. ledna oslavil své 
96. narozeniny

pan

Slavomír Vyčítal 
z Nové Lhoty

Hodně zdraví, radosti a elánu 
do dalších let

přejí děti s rodinami.
 

Nebuď smutnej starej dědku, 
žes utratil ňákou pětku.
Nežel peněz, člověče, 
vždyť Ti život uteče.
Nic si z toho nedělej, 
chceš-li ráno rychle vstáti,
zjistíš, že jsi studenej...

Stáří a zdravíčko UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Na stránkách Čáslavských novin poměr-
ně pravidelně informujeme o aktivitách 
Univerzity volného času, která si za dobu 
svojí existence v našem městě vybudo-
vala pevnou pozici a má pověst oblíbené 
dlouhodobé akce pro zdejší seniory. Své-
mu renomé dostála i v minulém období, 
tedy v zimním semestru uplynulého ro-
ku. 

miž měli posluchači Univerzity možnost 
se zamyslet, vybíráme například sérii 
přednášek, v nichž byla zábavnou for-
mou podána historie módy, českých krá-
lů, Vánoc či jídla a vaření, dále výročí bit-
vy u Čáslavi, zamyšlení o tom, jak Mora-
vané přišli do Indie nebo fenomén Fran-
tiška Palackého. Mezi jmény přednášejí-
cích figurují Ing. Petr Šika, Mgr. Filip Ve-

Jak potvrdila organizátorka jednotli- límský, Ph.D., Vítězslav Vurst nebo paní 
vých setkání i celého projektu, paní Jar- RNDr. Jana Procházková.  
mila Fialová, neměli lektoři ani na pod- Zdejší senioři si jen velmi těžko umí 
zim roku 2018 nouzi o posluchače. Před- představit, že by byl tak oblíbený pro-
nášková místnost zdejší městské knihov- gram ukončen. Toho jsou si vědomi také 
ny bývala i tentokrát zaplněna do po- jeho organizátoři, kteří již na 14. března 
sledního místa - a to i díky šťastné volbě připravují první setkání dalšího semest-
témat přednášek i odborníků, kteří o ru. A jak jinak - již nyní je jasné, že neob-
každém námětu hovořili velmi poutavě. sazená místa v sále opět nezůstanou.  

Z různorodé nabídky témat, nad ni-  zn
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POCTA PRIMÁŘI MUDr. JIŘÍMU KUNÁŠKOVI

CHYBĚT NEMŮŽE ANI GRATULACE OD ŘEDITELE 
NEMOCNICE

PODĚKOVÁNÍ Z NEMOCNICE

Před 90 lety se 27. 2. 1929 v Čáslavi narodil pan 
MUDr. Jiří Kunášek. Lékař, emeritní primář chirur-
gického oddělení naší čáslavské nemocnice. Patří 
mezi významné občany našeho města, který je 
svým životem a prací pevně spojen s Čáslaví. Po 
studiu na gymnáziu, vystudoval lékařskou fakultu a 
do roku 1962 pracoval mimo náš region. Do svého 
rodného města se vrátil v srpnu 1962 a v čáslavské 
nemocnici pracoval neuvěřitelných 50 let až do 
roku  2012.

Za současné zaměstnance zdejší městské nemocni-
ce shrnul v krátkosti profesní dráhu a zásluhy pana 
doktora Kunáška současný primář chirurgického 
oddělení, MUDr. Jan Spáčil 

významného životního 
výročí pana MUDr. Jiří-
ho Kunáška zasedání 
České chirurgické spo-
lečnosti, které je pan 
doktor čestným čle-
nem a nositelem oce-
nění „Maydlovou me-
dailí“ Na toto setkání 
dorazí významné me-
dicínské kapacity, aby 
projevily respekt k prá-

Do paměti občanů města se zapsal nejen jako ci a výsledkům pana 
výborný chirurg, zručný a rychlý operatér, ale primáře. Rada města 
rovněž jako zapálený Čáslavák, kterému ležel na Čáslavi se též rozhodla 
srdci nejen stav pacientů, ale staral se o odborný ocenit jeho celoživotní 
růst lékařů, kteří pracovali pod jeho vedením na práci a jeho přínos pro 
chirurgickém oddělení.  Významnou měrou se též naše město.
zasloužil o rekonstrukci a přístavbu operačních sálů, Jeden z našich cílů 
centrální sterilizace a lůžkového oddělení. je připomínat příběhy 

Jak mi vyprávěl, když jsem ho o Vánocích letos lidí, kteří jsou čáslavskými rodáky, občany nebo 
navštívil v jeho domě, prožil krásný život, v němž se mají k našemu městu osobní pouto. Jistě je výbor-
plně odevzdal práci pro zdraví lidí a pro rozvoj za- né, jak se naše město rozvíjí, jaké stavby zde vznikají 
řízení, které pro něho nebylo pouze místem, kde si nebo se opravují, ale bez lidí, kteří těmto stavbám 
odpracoval povinné penzum hodin, ale které pomá- vdechují život, díky nimž v nich pulsuje tep a jsou 
hal budovat, rozvíjet a chránit před různými snaha- inspirací pro další lidi, by mohly stavby skomírat. 
mi o jeho utlumení či restrukturalizaci. Někdy po- Připomínejme si příběhy lidí, které naše město 
mohla náhoda, nalezení správného kontaktu v pra- oživují a pomáhají nám ho tvořit v duchu hodnot, 
vý čas, ale vždy  konal s přesvědčením, že bez pev- které stojí za to hájit a rozvíjet. Životní příběh pana 
ných osobních vazeb zapálených lidí, kteří usilovali MUDr. Jiřího Kunáška takovým rozhodně je. Hodně 
o zachování městské nemocnice, poskytující zdraví přeji a doufám v další setkávání, z nichž lze 
dostupnou zdravotní péči občanům širokého načerpat moudro a životní zkušenosti.
regionu, by nemocnice dávno nepřežila. Pan primář 
je pro nás tak inspirativním příkladem a osobně 
vnímám závazek v jeho odkazu pokračovat a 
rozvíjet všechno to dobré, na čem se lidé jako on 
podíleli.

Nelze pominout i to, že se pan MUDr. Kunášek 
zapsal do historie města též jako sportovec. Byl 
výborným atletem, házel diskem a jeho juniorský 
výkon nedávno ocenil při setkání významných 
sportovců po pohřbu legendárního atletického 
trenéra Mirka Kváče i mistr světa v hodu diskem 
Imrich Bugár. MUDr. Kunášek hrál též dobře basket-
bal a jak to v letech jeho mládí bývalo obvyklé, 
věnoval se mnoha dalším sportům a ve většině 
vynikal. Sportovní zázemí mu nepochybně pomá-
halo zvládat zátěž chirurgického povolání. Jeho 
vztah ke sportu a atletice zvlášť se projevil i v tom, že 
poskytoval lékařskou péči též nejúspěšnější 
čáslavské sportovkyni Jarmile Kratochvílové. 
Čáslavští atleti spoléhají na jeho organizační 
schopnosti a fenomenální paměť na čísla, která v 
jeho devadesátinách budí obdiv. Jak mi pan doktor 
říkal, chystá se zorganizovat sjezd čáslavských atletů 
při příležitosti 100. výročí trvání čáslavské atletiky. 
Ukazoval mi úžasný archiv nejen dat, ale též foto-
grafií a já jen doufám, že bude mít čas a chuť fotky 
popsat, identifikovat na nich všechny osoby včetně 
jejich výkonů. Přiznal jsem se mu, že jsem chvíli 
pochyboval, zda si může všechny výkony pamato-
vat, ale když mi s odstupem času opakovaně 
sděloval stejné údaje o výkonech mého otce a 
hrozilo, že mě po čase z nich bude zkoušet, zda si je 
pamatuji já, pochybnosti jsem radši odložil.

22. 2. 2019 se uskuteční v Čáslavi na počest 

Za chirurgické oddělení MUDr. Jan Spáčil, 
primář chirurgického oddělení MN Čáslav

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města

MUDr. Martin Novák
ředitel MN Čáslav

Doktor Kunášek byl a stále je aktivní i ve svém 
osobním životě. V mládí hodně sportoval, provozo-
val atletiku, hrál basketbal. Dlouho působil jako 
funkcionář v atletickém svazu a je členem řady 
městských spolků. 

Přejeme doktoru Kunáškovi do dalšího života 
hodně zdraví a stejnou aktivitu, jako dodnes. 

S panem doktorem Kunáškem jsme v nemocnici 
prožili dlouhé životní období, a proto bych mu chtěl 
k jeho devadesátým narozeninám popřát hodně 
zdraví, spokojenosti a určitě je na místě také 
poděkovat za to, co udělal pro nemocnici. Jeho 
velkou zásluhou je, že v období, kdy pracoval ve 
funkci primáře a zástupce ředitele, zajistil další 

Doktor Kunášek pracoval na chirurgickém od- existenci nemocnice a že lidé, kteří převzali jeho 
dělení městské nemocnice v Čáslavi od roku 1962 štafetu jak ve vedení chirurgického oddělení, tak i 
do roku 2012. Do Čáslavi přišel již jako zkušený chi- ve vedení nemocnice jako celku, mohli navazovat 
rurg z chirurgického oddělení v Červené Vodě, kde na výsledky jeho práce, které pro nemocnici odvedl. 
zastával funkci primáře. Erudován byl již také v uro- Doktor Kunášek položil dobrý a velmi pevný základ 
logii, traumatologii, anestesii a gynekologii, což byl pro její další rozvoj. 
tehdy rozsah činnosti dobrého chirurga. V Čáslavi 
nastoupil jako zástupce primáře na chirurgii. Od ro-
ku 1978 do roku 1994 potom toto oddělení jako pri-  
mář vedl. jako velmi dobrý odborník po dobu svého 
primariátu pracoval také jako okresní odborník Kut-
nohorska. Byl též zástupcem ředitele nemocnice a 
též soudním znalcem v oboru chirurgie.  

Byl uznávaným chirurgem České chirurgické 
společnosti, kde v roce 2003 obdržel Čestné členství 
a v roce 2014 byl také vyznamenán medailí Karla 
Maydla. V 80. letech se významně zasloužil o 
fungování čáslavské nemocnice, inicioval výstavbu 
nových operačních sálů a centrální sterilizace. V de-
vadesátých letech potom o přístavbu nemocnice a 
její dokončení v roce 1995. Pracoval až do svých 85 
let, jednak jako ambulantní chirurg a dále jako lékař 
LDN. Čáslavská veřejnost jej uznávala jako obětavé-
ho a důsledného lékaře, dobrého odborníka. 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
MUDr. JIŘÍHO KUNÁŠKA

MUDr. Kunášek (vpravo) se současným primářem chirurgie MUDr. Spáčilem 

Milý tatínku a dědečku, 
drahý tcháne,

k již vyjádřeným gratulacím 
se samozřejmě připojuje 

i celá naše rodina
a přejeme Ti do dalších let 

hodně zdraví, pohody 
a životní svěžesti.

Za celou rodinu syn Jiří
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V prosinci roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 24 dětí,    
z toho 3 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 12 místních 
občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ÚNOR

 10. února 2019 uplynou 4 roky od chvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička

paní

Eva Jurčíková
rozená Rozsypalová

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami a vnoučata.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
ale vzpomínky na Tebe stále bolí...

Dne 27. února vzpomeneme 
9. výročí úmrtí pana

Antona Predného
z Čáslavi, 

který nás náhle opustil.

Stále vzpomíná manželka. 

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,
 se slzami v očích stále vzpomínáme...

Dne 11. února uplyne 6 let, 
co nás navždy opustila 

naše milá maminka

Jarmila Dušánková

S láskou stále vzpomínají děti. 

Dne 4. února to bude 
smutných 15 roků,

co nás opustil 
pan

Jaromír Ložek

S úctou a láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 16. 2. uplyne rok 
od úmrtí 

pana

Michala Novotného

Vzpomínají otec Stanislav s rodinou

Dne 9. února uplynou 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

pan

Josef Jirek

S láskou vzpomíná manželka Jiřina, 
syn Josef a dcery Jiřina a Blanka s rodinami. 

23. února 2019 uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan

Antonín Knittich
z Čáslavi.

Stále vzpomínají manželka Anna,
syn Antonín s rodinou, syn Petr s rodinou.

Dne 23. 2. 2019 uplyne 5 let 
od úmrtí 

paní

Lenky Karpíškové

Vzpomínají děti, manžel a ostatní příbuzní. 
Nikdy nezapomeneme.

Inzerci do společenské rubriky přijímáme osobně na adrese redakce - ČN, budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1
2nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz. Cena inzerce v této rubrice je 3 Kč/cm . 

Podrobnější informace na tel. čísle: 327 300 229, případně na ww.meucaslav.cz/noviny.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ÚNOR

DŮM DĚTÍ A MLÁDAŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 28. 1. do 10. 2. 2019 - VÝSTAVA 

„VÝSTAVA FOTOKLUBU ČÁSLAV “ (výstava fotografií)
Vernisáž výstavy proběhne 28. 1. v 17 hodin.

12. 2. 2019 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

ČÁSLAVŠTÍ DUSÍKOVÉ aneb aktualizované dějiny významné hudební rodiny.
   

 Změna programu vyhrazena 
     Další informace na  a Facebooku

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku PhDr. Petry 
Bělohlávkové, Ph.D. - katedra hudební výchovy PedF UK v Praze a ZUŠ J. L. 
Dusíka v Čáslavi 

vstupné dobrovolné   

http://muzeumcaslav.cz/

8. 2. 2019 - pátek - Výroba „Valentýnských přání“

9. 2. 2019 - sobota - Pečení „Valentýnských srdíček“ 

17. 2. 2019 - neděle - Karneval 

22. 2. 2019 - pátek - Klub Inspirace – Keramický kocour I. termín

23. 2. 2019 - sobota - Klub Inspirace - Keramický kocour II. termín

24. 2. 2019 - neděle - Domácí skřítek pro radost - výroba domácího  skřítka

Určeno pro děti od 1. tříd - 14.00 - 15.30 hod. - v klubovně DDM Čáslav - 
Účastnický poplatek: 50 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 5. 2. 2019 
v kanceláři DDM Čáslav

Určeno pro děti od 3. tříd - 9.00- 11.00 hod. v klubovně DDM Čáslav - 
Účastnický poplatek: 60 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 6. 2. 2019 
v kanceláři DDM Čáslav

soutěže, hry, tombola - od 14.00  hod.  v sále hotelu Grand - Účastnický 
poplatek: děti: 20 Kč, dospělí: 50 Kč

Určeno pro SŠ + dospělé - od 17.00 hod. - v keramické dílně DDM Čáslav - zadní 
vchod hotelu Grand - Účastnický poplatek: 280 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem 
můžete odevzdávat od 11. 2. 2019 od 8.00 hod. do 20. 2. 2019 v kanceláři DDM 
Čáslav (omezený počet míst!)

Určeno pro SŠ + dospělé - od 8.30 hod. - v keramické dílně DDM Čáslav - zadní 
vchod hotelu Grand - Účastnický poplatek: 280 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem 
odevzdat od 11. 2. 2019 od 8.00 hod. do 20. 2. 2019 v kanceláři DDM Čáslav 
(omezený počet míst!)

Určeno pro děti od 1. tříd - od 15.00 do 17.00hod. - v klubovně DDM Čáslav - 
Účastnický poplatek: 60 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 18. 2. 
2019 v kanceláři DDM Čáslav

Foyer divadla: 150 let Dusíkova divadla v Čáslavi

Neděle 10. února v 15.00 - O BUDULÍNKOVI 

Neděle 17. února v 19.00 - HRDINOVÉ

Pondělí 18. února v 19.00 - 4TET 

Neděle 24. února v 17.00 - Malá princezna 

Výstava mapující historii čáslavského divadla.
Srdečně zveme na otevření výstavy 27. února 2019 od 17 hodin ve foyer 
divadla. Výstavu otevře historik architektury prof. Rostislav Švácha.

/ Divadlo KAPSA Andělská Hora
Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo, že 
dědeček s babičkou Budulínka z liščí nory zachránili.
Abonentní představení pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 100 Kč

 / Divadlo v Rytířské
Divadelní komedie, která díky inteligentnímu humoru, dobrému překladu a 
skvělému obsazení potěší řadu diváků. 
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka
Abonentní představení pro dospělého diváka.
Vstupné: 420, 390, 370, 300 Kč

Nová koncertní verze V. 
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i he-
reckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech 
opět připravili originální podívanou. 
Vstupné: 590, 570, 550 Kč

/ Čáslavský ochotnický spolek 
ATAKDÁL
Režie: Klára Fidlerová, Scéna: Eva Pallotto, Hudba: Ondřej Ruml
Vstupné: 50 Kč
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KINO MILOŠE FORMANA ÚNOR

1. - 2. ŽENY V BĚHU 14. - 15. POTOMEK

16. - 17. LÉTO S GENTLEMANEM

2. - 3. ČERTÍ BRKO

16. - 17. PAT A MAT: Zimní radovánky
3. ÚNIKOVÁ HRA

5. - 6. VENOM 19. - 20. ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

21. - 22. ÚHOŘI MAJÍ NABITO
7. METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC

8. - 9. NA STŘEŠE 23. - 24. JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D

9. - 10. LEGO® PŘÍBĚH 2
23. - 24. MRAZIVÁ POMSTA

10. TICHO PŘED BOUŘÍ

26. - 27. VŠICHNI TO VĚDÍ

28. COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
12. - 13. MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnu- Ve stejnou dobu jako přišel na svět Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. 
tá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná mat- Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. 
ka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdo- Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agre-
lají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neu- sivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá něja-
běhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír ká špatná, nadpřirozená síla. Kdo nebo co získalo moc nad jejím synem?
Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
nehrnou. Mají úplně jiné starosti...
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chato-
vé oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže 

Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní, kteří tu žijí běžným životem jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne 
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Mezi Arturem a Annou přeskočí 
nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy jiskra. Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým 
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však výletům a dobrodružstvím…
přestane fungovat. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je 
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na 
zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… sníh naši dva kutilové vymyslí?
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. 
smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. 
Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU 
I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u do-
loci. Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba světel a ohňů, kdy řvoucí dav mnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí.  
chlapů a holek vyvolává jména „gladiátorů novodobých". Hetfield, Hammett, Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na ne-
Trujillo a Ulrich vstupují do arény za tónů filmové hudby Ennia Morriconeho. správném místě. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 180 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikingský ráj obývaný draky, jak se 
Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mo- to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim 
hou však dva  takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A 
katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně 

právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme 
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru, hraje 
do boje za záchranu svého milovaného města. Liam Neeson Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou 

(Laura Dern) je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho 
touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Baker (Matthew McConaughey) 

toho má asi dost za sebou. Svoje životni rány si léčí v klidu a vedru rajského exo-
tického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako rybářský průvodce, má svou loď 
s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i milenku (Diane Lane) a ne- Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu 
hezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako blesk bývalá žena v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že 
Karen (Anne Hathaway). A přinese bouři. Zničehonic se objeví a zoufale poža- pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. 
duje po Bakerovi, aby zabil jejího současného násilnického manžela. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, pařížského literáta 
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan) skot- Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí kata-
skou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské, ale pultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské 
když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka smetánky. Colette Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat 
musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine 
čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty dělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. 
(Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Britské ostrovy však byly pro dvě Jenže emancipovaná Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem 
tak silné ženy příliš malé a obě to věděly. Otázkou bylo jen, která z nich se roz- Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy se 
hodne udělat první krok k eliminaci té druhé, a jak moc je to bude bolet. však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát ...
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ:

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

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

Matrace – možnost výroby atypických rozměrů
Zakázková výroba

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

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

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 

tel.: 606527091

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
A VŠE CO SOUVISÍ 
S PIVOVARNICTVÍM 

Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY, 

TEL. 732170454

773 638 502
navratilovapavla@email.cz

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

Výroba a prodej pracovních oděvů
PE-PA tex s.r.o.
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ZVEME VÁS 
DO NOVĚ OTEVŘENÉ 

VZORKOVNY  

OKNA, DVEŘE, PODLAHY
 

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

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

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

Čáslavské APOLO, s.r.o., 
Štrampouch 110
Mob.: 602 136 125  Míšková Petra
Email.: strampouch@apolocaslav.cz
             petra.miskova@apolocaslav.cz 
 
BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠI NÁVŠTĚVU

 stránka 30 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2019   



stránka 31 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2019  

Tlaková slévárna hliníkových odlitků Kovolis Hedvikov, a.s. patří mezi jedny 
z největších zaměstnavatelů na rozhraní třech krajů: Pardubického, Středočeského a kraje Vysočina. 

Zaměstnává 1300 lidí a profiluje se jako silná, přátelská a rodinná firma.

„Nejdůležitější ukazatel, podle kterého nás hodnotí všichni naši zákazníci, 
je kvalita dodávaných dílů. Je to stejné jako v běžném životě – pokud si něco kou-
píme, chceme a očekáváme, že to bude kvalitní,“ nastínil filozofii společnosti 
generální ředitel Miloslav Pavlas. O tom také svědčí fakt, že podíl firmy na trhu 
činí téměř 14%. Vloni se zde vyrobilo a expedovalo více než 28 milionů dílů, což 
Kovolis Hedvikov řadí na první místo mezi výrobci tlakově litých odlitků v Česku.

„Velkým tématem je pro nás stále péče o zaměstnance, zlepšování pracov-
ního prostředí a podpora regionu Třemošnice,“ řekl Miloslav Pavlas. Během 
letních měsíců jsme společnými silami naběhali 15 000 km, které jsme převedli 
na peníze a věnovali místnímu spolku RC Třemánek. Ten je použije na výbavu 
herny pro děti a podpořili jsme výsadbu Jeníkovské aleje. Kromě náborového 
příspěvku ve výši 10 000,- Kč poskytujeme novým zaměstnancům „parťáka“ na 
zaučení, aby pro ně nástup do nového zaměstnání byl co nejpříjemnější. 

„Za úspěšný rok děkujeme všem našim kolegům, jejich rodinám, které je 
podporují a Vám všem, kteří se spolu s námi podílíte na budování a rozvoji naše-
ho okolí,“ dodal ředitel Pavlas.

                                                                                                    Kovolis Hedvikov

SILNÁ RODINNÁ FIRMA PŘÁTELSKÁ UVNITŘ I K OKOLÍ



www.meucaslav.cz

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

Program na únor 2019

TURISTIKA
HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

2. 2. 2019 - sobota. 
Trasa: Třemošnice, Lichnice, Třemošnice. 9 km. 
Odjezd z Čáslavi vlakem v 9:10 hod., návrat ve 14:43 hod. 
Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

9. 2. 2019 - sobota. 
Trasa: Velim, Vítězov, rozhledna Bedřichov, Nová Ves, Kolín. 7,5; 13,5 km.
Odjezd z Čáslavi rychlíkem v 8:50 hod, návrat ve 14:03 nebo 15:06 hod. 
Vedoucí je paní Zuzana Vohnická. 

16. 2. 2019 - sobota. 
Trasa: Čáslav, přes chmelnici, Žáky, Krchleby, Jánský mlýn, Štrampouch. 9 km.
Odjezd z Čáslavi autobusem (sraz v 8:30 hod u radnice), návrat ve 13:38
Vedoucím je pan Jiří Kučera.

23. 2. 2019 - sobota. 
Trasa: Golčův Jeníkov, Vohančice, Kobylí Hlava, Chrtíč, Leština. 13 km.
Odjezd z Čáslavi vlakem v 9:08 hod, návrat ve 14:10 hod. 
Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.
Svačinu s sebou! 

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA LICHNICI

ROZHLEDNA BEDŘICHOV 

JÁNSKÝ MLÝN

VANDR JENÍKOVSKEM

POSLEDNÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2018/2019

26. 01. 2019 HC Junior Mělník- HC Čáslav 19. kolo

03. 02. 2019 HC Čáslav - HC Buld. Neratovice20. kolo

10. 02. 2019 HC Čáslav - SK Sršni Kutná Hora21. kolo
16. 02. 2019 Slavoj Vel. Popovice - HC Čáslav22. kolo

 HC Čáslav 1. pozici se v tabulce po 18. kole nachází na 


