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O událostech ve městě Čáslav

Také Čáslaváci přispívají
do Sbírky pro Gábinku

Čáslav oslaví 30. výročí 
listopadové revoluce

Hostem Grand Festu 
bude také zpěvák „Pokáč“

PŘÍRODA 
SE PŘIPRAVUJE

NA ZIMU
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1. prosince 2019
od 16 hodin

na Žižkově náměstí

Město Čáslav zve všechny občany na

SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ 

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



usnesením č. 456/2019
vzala na vědomí
usnesením č. 457/2019

usnesením č. 466/2019

usnesením č. 458/2019 

usnesením č. 467/2019

usnesením č. 459/2019

usnesením č. 460/2019

usnesením č. 468/2019
usnesením č. 461/2019 

usnesením č. 462/2019

usnesením č. 469/2019

usnesením č. 463/2019

usnesením č. 470/2019

usnesením č. 464/2019 usnesením č. 471/2019

usnesením č. 472/2019

usnesením č. 473/2019
usnesením č. 465/2019

usnesením č. 474/2019

 schválila program zasedání. prodeje. Na části pozemku p.č. 1776/56 a pozemku p.č.2082/1 v k.ú. Čáslav 
 plnění usnesení ze  zasedání rady města ze dne 4. 9. 2019. vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 

 1) schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, 
rozsahu Zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě „Výstavba zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění 
vícepodlažních bytových domů v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v činností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce 
Čáslavi“ firmu 3L studio, s. r. o.; IČ: 25462644, Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 a.s.
01 Česká Lípa, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 2) schválila  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
uzavření příslušných smluv s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr: 1) nabýt poze-

2návrhy smluv obsaženými v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou mek st.p.č. 370/2 o výměře 18 m , zastavěná plocha - zbořeniště,  zapsaný u 
pouze formální úpravy textu. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- LV č. 194, ve vlastnictví M. J., za symbolickou 1 Kč; 2) nabýt pozemek st.p.č. 
2kázku malého rozsahu „Čáslav - oprava chodníku u nemocnice“ formou uzavře- 370/3 o výměře 25 m , zastavěná plocha - zbořeniště,  zapsaný u Katastrálního 

né výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a pra- úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 376, ve 
cí požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za- vlastnictví paní P. K. a paní L. M. za symbolickou 1 Kč.
kázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby v rámci zadání této  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podá- sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr směnit část 

2ní nabídky. pozemku p.č. 1957/1 o výměře cca 104 m , ostatní plocha, v katastrálním úze-
 schválila ceník za prodej palivového dřeva: - 600 Kč/1 mí Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra-

prm vč. DPH - listnaté tvrdé: akát, dub, buk, bříza, jilm, jasan, ořech, třešeň, coviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlast-
2hrušeň, jabloň; - 300 Kč / 1 prm vč. DPH - listnaté měkké: lípa, jíva, topol, osika nictví města Čáslav, za pozemek st.p.č. 296 o výměře cca 96 m , zastavěná plo-

olše + jehličnany. cha - zbořeniště,  zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katast-
V rámci samovýroby v lesních porostech: - 200 Kč / 1 prm vč. DPH - listnaté tvr- rální pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav, 
dé: akát, dub, buk, bříza, jilm, jasan, ořech, třešeň, hrušeň, jabloň; - 100 Kč / 1 ve vlastnictví pana F. P., hradební pásmo bude ve vlastnictví Města Čáslavi. 
prm vč. DPH - listnaté měkké: lípa, jíva, topol, osika, olše + jehličnany Smluvní strany si nebudou vzájemně ničeho doplácet. Na pozemku p.č. 1957/1 
Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení č. 84/2018 ze dne 27. 2. 2018. bude zřízeno věcné břemeno pro město Čáslav a paní J.. Náklady spojené s rea-

 schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Fili- lizací bude hradit každá ze stran jednou polovinou.
povská v Čáslavi paní V. T. do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Šíp- zemcích p.č. 1702/7, p.č. 1702/9, p.č. 1702/10, p.č. 1702/23, p.č. 1702/43, p.č. 
ková v Čáslavi vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uza- 1715/1, p.č. 2078/2 a p.č. 2078/10 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
vírkou části místní komunikace v ul. Šípková v Čáslavi, z důvodu výstavby kana- Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kut-
lizační a vodovodní přípojky pro parc. č. 355/66 za podmínek uvedených v důvo- ná Hora, pro oprávněného z věcného břemene - společnost GasNet, .s.r.o., se 
dové zprávě. sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, v souladu se smlou-

 jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní komuni- vou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 5. 4. 2018, v rozsahu 
kaci na nám. Jana Žižky z Trocnova a v ul. Dusíkova v Čáslavi, schválila umístění dle geometrického plánu č. 3213-13462/2019 v celkové délce 500,15 bm. 
lešení na veřejném prostranství u č.p. 75/12 - chodníku na pozemní komunika- Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v 
ci na nám. Jana Žižky z Trocnova a v ul. Dusíkova v Čáslavi, pro žadatele EMV celkové výši 50 100 Kč + platná sazba DPH.
s.r.o. v období od  7. 10. 2019 do 15. 11. 2019, za podmínek stanovených v důvo-  schválila smlouvu o podnájmu nebytových prostor v 
dové zprávě. Městské nemocnici v Čáslavi, IČ: 008 73 764, se sídlem: Jeníkovská 348, 286 01 

  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č.p.  schválila jako dodavatele projektové dokumentace 
80/15 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi pro žadatelku paní R. G. pro Piz- stavebních úprav porodnice v Městské nemocnici v Čáslavi firmu „Projektování 
zerii NONNO v období od 7. 10. 2019 do 31. 12. 2019, za podmínek stanove- ve stavebnictví“, se sídlem: Konvalinková 1950, 286 01 Čáslav, dle důvodové 
ných v důvodové zprávě. zprávy.  

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím ná-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje zá- jemníkům: - panu M. L., v domě v ul. B. Němcové v Čáslavi, na dobu do 31. 12. 
měr prodat část pozemku p.č. 347/1 a část pozemku p.č. 346, celkem o výměře 2019, - panu J. P., v domě v ul. Filipovská v Čáslavi, na dobu do 31. 12. 2019, dle 

221 m , ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního důvodové zprávy. 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001,  schválila změnu odpisového plánu Základní školy 
manželům M., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav, na rok 2019, dle předložené žádosti. 
prodeje.  schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- 28. Října u č.p. 299/40 v Čáslavi pro žadatelku paní J. H. v souladu s Obecně zá-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje zá- vaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 6/2018, o místním poplatku za užívání veřej-
měr prodat část pozemku p.č. 1776/56 a část pozemku p.č. 2082/1, celkem o ného prostranství v platném znění na dobu 3 let. 

2výměře cca 25 m , orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katast-  schválila přidělení sociálního bytu v ul. Boženy Němco-
rálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. vé v Čáslavi, paní K. P., na dobu určitou – do 31. 12. 2019, za podmínek uvede-
10001, panu J. Š., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci ných v důvodové zprávě. 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 18. 9. 2019 | Městská rada
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Usnesení městské rady ze dne 2. 10. 2019 | Městská rada

usnesením 475/2019
usnesením 476/2019

usnesením č. 487/2019

usnesením č. 488/2019

usnesením č. 477/2019

usnesením č. 489/2019

usnesením č. 490/2019
usnesením č. 478/2019

usnesením č. 491/2019

usnesením č. 479/2019
usnesením č. 492/2019

usnesením č. 493/2019
usnesením 480/2019

usnesením č. 494/2019

usnesením č. 481/219
usnesením č. 495/2019

usnesením č. 496/2019

usnesením č. 482/2019

usnesením č. 483/2019

usnesením č. 484/2019

usnesením č. 485/2019

usnesením č. 486/2019

 schválila program dnešního zasedání: zvláštního určení - sociální byt, dle důvodové zprávy. Tím se mění a rozšiřuje čl. 
 schválila přijetí dotace ve výši 500 000 Kč z rozpočtu IV., bod 1, „Zásad pronajímání bytů v majetku města Čáslav", schválených 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v radou města dne 27. 11. 2017, usnesením č. 409/2017. 
rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek a uzavření veřejno-  schválila přidělení bytu v ul. Jiřího z Poděbrad paní V. S. 
právní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci akce na dobu určitou - do 31.12.2019, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
„Udržovací práce - oprava hradební zdi za Grandem", ve znění dle důvodové  vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí 
zprávy. smlouvě o podnájmu nebytových prostor v Městské nemocnici v Čáslavi, IČ: 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 00873764, na adrese: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, mezi smluvními 
zakázku malého rozsahu „Čáslav - oprava chodníku ul. Vrchovská" formou stranami - nájemce: Městská nemocnice Čáslav a podnájemce: DGA Medicius 
uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb s.r.o., adresa: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav,a to od 1. 1. 2020, dle důvodové 
a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání zprávy.
veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci  schválila poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora 
zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány z.s., ve výši 5 000 Kč, dle důvodové zprávy. 
výzvou k podání nabídky.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona č. 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
Nazaret v Čáslavi, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou dějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od 
uzavírkou části místní komunikace v ul. Nazaret v Čáslavi, z důvodu firmy GEOREN EUROPE s.r.o., v celkové hodnotě 2 500 Kč, dle důvodové zprávy. 
rekonstrukce plynovodu za podmínek uvedených v důvodové zprávě a souhlasí  schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic 
s objízdnou trasou dle přiložené situace. Základní školy v Čáslavi, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, dle 

, jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní důvodové zprávy.
komunikaci na nám. Jana Žižky z Trocnova a v Čáslavi, schvaluje umístění lešení  schválila odpisový plán Základní školy v Čáslavi, 
na veřejném prostranství u č.p. 73/10 - chodníku na pozemní komunikaci na Masarykova 357, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené 
nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, pro žadatele KONVA stavby s.r.o. v období žádosti.
od 17. 10. 2019 do  5. 11. 2019, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  schválila odpisový plán Domu dětí a mládeže v Čáslavi, 

 schválila přidělení bytu v ul. Prokopa Holého v Čáslavi a Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené 
uzavření nájemní smlouvy s paní Š. R. dle „Směrnice města Čáslav č. 5/2019 o žádosti.
nakládání s nemovitým majetkem města", za podmínek uvedených v důvodové  schválila „Pravidla hodnocení ředitelů právnických 
zprávě. osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných městem 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne- Čáslav“, dle důvodové zprávy.
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku  odvolala Ing. Danu Chrenkovou z vedoucího pracov-

2p.č. 280/2 o výměře 31 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u ního místa „Vedoucí odboru správy majetku města" s účinností ke dni  2. 10. 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 2019.
LV č. 10001, panu P. Ř. za cenu dle znaleckého posudku 27 900 Kč + DPH +  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
náklady na realizaci prodeje. následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi volí pana V. M., do funkce 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na přísedícího Okresního soudu v Kolíně, pro volební období 2019 - 2023, ve 
2 smyslu zákona č. 436/1991 Sb. a 6/2002 Sb. části pozemku p.č. 60 o výměře 88 m  zapsaného na LV 10001 pro obec a 

katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrálním pracovišti Kutná Hora pro paní J. V., úplatně ve výši 17 600 Kč + 
platná sazba DPH. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 1210/2, p.č. 1702/7, p.č. 1715/38, p.č. 2078/2, p.č. 2078/10, 
p.č. 2079/1 a p.č. 2079/2, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, .s.r.o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, v souladu se smlouvou o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne  5. 4. 2018, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3227-13552/2019 v celkové délce 506 bm. Smluvní 
strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
výši 50 600  Kč + platná sazba DPH. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p.č. 351/3, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2. 10. 2018, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3208-382/2019 v celkové délce 3 bm. Smluvní strany se 
dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 1 000 
Kč + platná sazba DPH. 

 schválila záměr na pronájem části pozemku st.p.č. 
2165/3 o výměře 26 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 

10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
Hora, za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a pronájmu dvou 

2parkovacích míst za cenu 9 Kč/m  + DPH, každoročně navýšenou o inflaci a to na 
dobu určitou 10 let, pro společnost Olife Energy Net, a.s., se sídlem Lazarská 
11/6, Praha 2 - Nové Město, 120 00, dle důvodové zprávy. 
Tímto usnesením se zároveň ruší usnesení č. 270/2019 ze dne 15. 5. 2019. 

 vyslovila souhlas s vynětím bytu č. 11, v domě č.p. 939, 
v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení – domů s 
pečovatelskou službou města Čáslavi a současně změnit tento byt jako byt 

Usnesení městské rady, 
stejně jako usnesení zastupitelstva města 

i zvukové záznamy z jeho jednání 
jsou zájemcům k dispozici také 

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

TERMÍN DALŠÍHO 

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA
BYL STANOVEN NA 

PONDĚLÍ 4. LISTOPADU
OD 17 HODIN. 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA.

 
POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 

JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM SCHŮZE
NA ÚŘEDNÍ DESCE, VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ 

A NA OFICIÁLNÍM WEBU  WWW.MEUCASLAV.CZ

VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Jednání Rady města, kromě obvyklé agendy, 
dominovala v průběhu září a začátku října opětovně 
dvě hlavní témata. Tím prvním byla otázka postave-
ní a financování Městské nemocnice Čáslav v rámci 
stávajícího i budoucího systému zdravotní péče ve 
Středočeském kraji, tím druhým pak vývoj a změny 
v dopravní situaci na území města.

akreditačními řízeními problémy, v důsledku čehož semaforů, přičemž se zde vytváří oboustranné 
u nich přestává docházet i k přirozené generační ob- kolony s poměrně dlouhými čekacími dobami. Část 
měně lékařů, když ti mladí na nich nemají perspekti- řidičů proto volí objížďky po okolních okresních 
vu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. silnicích. V Čáslavi se v této souvislosti projevila pře-

Městské nemocnice se, i přes uvedené překáž- devším uzavírka silnice z Kutné Hory do Církvice        
ky a za přispění svých zřizovatelů, snaží udržet roz- s náhradní objízdnou trasou přes Neškaredice, Tře-
sah a úroveň poskytované zdravotní péče ve svých bešice a Močovice, která zvýšila provoz osobních 
spádových oblastech. Tato činnost se navíc ukazuje vozidel na nájezdech do města v trase ulic Táborská 
jako nadále nutná, zejména vzhledem k omezené a Na Bělišti. Obdobná situace s identickým doprav-
operačně-hospitalizační i následné rehabilitační ka- ně-regulačním řešením v současnosti panuje také 
pacitě velkých centrálních nemocnic. na průjezdu Havlíčkovým Brodem, kde rovněž vzni-

Statutární zástupci městských nemocnic pak se kají stojící kolony. Panující komplikace a zdržení na 
starosty koncipovali společné memorandum o sta- trase Kolín - Jihlava již vedly některé nákladní do-
vu v těchto zdravotnických zařízeních a obrátili se pravce k odklonění dopravy z této komunikace.        
na Středočeský kraj s žádostí o společné jednání   V  p ř í padě omezení průjezdnosti dálnice D1 se tato 
s vedením kraje k této problematice. vozidla bohužel na silnici I/38 vrací zpět.

Jednání bylo svoláno na 7. 10. 2019 do sekreta- Mimo uvedená hlavní témata se na pořad 
riátu hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy jednání rady dostal také například výběr dodavate-
Pokorné Jermanové. Ta se ho však nezúčastnila.  Za le, který pro město zajistí realizaci technického 
Středočeský kraj absolvovali jednání JUDr. Robert dozoru a koordinaci BOZP při připravované bytové 

Vedení města a Městské nemocnice Čáslav se Bezděk a Ing. Gabriel Kovacs. Během dvouhodino- výstavbě v areálu bývalých kasáren v ul. Prokopa 
aktivně zapojilo do společného jednání starostů a vého jednání si strany sdělily své postoje a stanovis- Holého. Uvedenou zakázku pro sebe získala firma 
ředitelů v kraji působících městských nemocnic se ka. Zástupci měst a nemocnic vysvětlili důvody, 3L studio, s.r.o. z České Lípy, která je po skončení 
zástupci Středočeského kraje. Zástupci participují- které je přiměly sepsat memorandum, s kterým se běžícího výběrového řízení na generálního dodava-
cích měst (Čáslavi, Nymburka, Mělníka, Rakovníka a na vedení kraje obrátili. Z vyjádření zástupců vedení tele stavby připravena začít plnit svoje zadání. Nově 
Slaného) se nejprve vzájemně seznámili s aktuál- kraje vyplynulo, že nepovažují požadavek finanční pak bylo ze strany města zahájeno zadávací řízení 
ním stavem provozovaných zdravotnických zařízení podpory za reálný a zdůraznili závazky, které na výběr dodavatele pro další vypisované stavební 
a jejich akutními problémy, přičemž se shodli, že se považuje kraj za prioritní, přičemž podpora nemoc- zakázky, konkrétně opravy chodníků u Městské 
tato skupina nemocnic nachází, často bez svého nic v městech, které byly svými zástupci i na jednání nemocnice a v ul. Vrchovská.
přímého zavinění, v poměrně obtížné finanční a reprezentováni, (za Čáslav se kromě starosty města Zastupitelstvu města pak bylo Radou doporu-
personální situaci. JUDr. Vlastislava Málka zúčastnil ředitel Městské čeno schválit série koupí a směn pozemků v soused-

V oblasti financování, dle jejich zjištění, doplácí nemocnice Ing. Rudolf Bubla) mezi ně nepatří. ství Žižkovy brány, aby zde mohlo dojít, jednak         
městské nemocnice především na stávající systém Společný závěr z jednání nevznikl, představitelé k urychlenému zajištění rizikových úseků hradeb, a 
úhrad, kdy je jim za identické výkony a poskytova- měst a nemocnic požádali Středočeský kraj o za- současně se otevřela i cesta k přípravě projektu na 
nou péči ze stran pojišťoven obvykle hrazena nižší slání stanoviska k předanému memorandu (celý jejich následnou finální opravu. Vzorem by zde 
sazba, než například nemocnicím fakultním a kraj- text znění memoranda je dostupný na oficiálních mohla být v letošním roce realizovaná oprava 
ským. Tyto nemocnice jsou navíc krajem z veřej- internetových stránkách města www.meucaslav.cz havarijního stavu části hradby za hotelem Grand, 
ných rozpočtů dále subvencovány, takže ve finále a na facebooku města) jež se uskutečnila s dotační podporou ze Středočes-
disponují i výrazně vyššími finančními prostředky Provoz po objízdné trase přes centrum je ze kého Fondu kultury a obnovy památek, a pro kterou 
na mzdy pro zdravotnický personál, obnovu strany města nadále monitorován a vyhodnocován. byla ve spolupráci s NPÚ vypracována podrobná 
přístrojového vybavení, nebo údržbu budov. Stáva- Intenzita provozu je v současnosti výrazně ovlivně- metodika vhodných stavebních postupů použitel-
jící nastavení systému městské nemocnice znevý- na dalšími stavebními pracemi, které na silnici I/38 ných i v budoucnosti u dalších oprav.
hodňuje i v rámci získávání a udržení akreditací pro probíhají a poměrně výrazně regulují nájezd vozidel 
další vzdělávání mladých lékařů absolventů, kde je z obou hlavních směrů do města. Na katastru 
jedním z kritérií, právě vybavení nemocnic. Menší sousední obce Církvice se realizuje rekonstrukce 
městské nemocnice mají s takto koncipovanými povrchů. Provoz je zde řízen kyvadlově pomocí 

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

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

ÚPRAVY V OKOLÍ AREÁLU MĚSTSKÉ NEMOCNICE
Mnozí obyvatelé Čáslavi si jistě všimli stavebních prací na hranici 
areálu městské nemocnice, kde v místě jeho kontaktu se spojovací 
uličkou mezi ulicemi Jeníkovská a Filipovská vyrostlo v průběhu 
posledního období nové oplocení. Dochází také k rekonstrukci chod-
níku, vedoucího podél tohoto plotu. Jedna z částí oplocení (poblíž 
horní části areálu, tedy blíže k Jeníkovské ulici), kde je instalována 
brána, bude také sloužit pro výjezd vozidel rychlé záchranné služby, a 
proto zde bude odpovídajícím způsobem upravena i přiléhající 
komunikace. 

Jak informoval pan Jan Šulc z oddělení investic zdejšího 
městského úřadu, bude nový výjezd z důvodu bezpečnosti opatřen 
semafory. Ty budou umístěny v daných místech na Jeníkovské ulici tak, 
aby v případě nutnosti rychlého zásahu zdravotníků měla sanita před-
ností možnost vyjetí na hlavní silnici. Podobné světelné znamení mož-
ná mnozí ještě pamatují z ulice Generála Moravce, kde byl podobný 
semafor umístěn v době, kdy měli v centru města svoje sídlo hasiči. 
samozřejmě o zajištění co nejkratší dojezdové doby k pacientům, kdy 
často rozhodují skutečně i jednotlivé minuty.                                         

                                                                                                               zn

Ilustrační foto
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Oddělení investic čáslavského městského úřadu 
řeší v současné době přípravné kroky k vybudování 
nového přechodu pro chodce a všech dalších 
doprovodných úprav v ulici Na Bělišti poblíž 
zimního stadionu. 

objeví také nové zákonem 
vyžadované veřejné osvětlení 
a důležitou součástí celé akce 
je také zúžení vozovky. Vzhle-
dem k její současné šíři by bez 

Jak sdělil pracovník uvedeného oddělení, pan takového zákroku bylo nutné 
Jan Šulc, o tomto záměru bylo rozhodnuto jak  u p ro s t ře d  z budovat ostrůvek, 
z podnětu občanů, tak i vzhledem k objektivní což se jeví jako složitější, fi-
potřebě takového zásahu do systému silničního nančně náročnější a méně 
provozu v dané oblasti. Hojně navštěvované efektivní řešení. 
hokejové zápasy, ale i docházka dětí či dospělých Již na konci jara příštího 
bruslařů na ledovou plochu v rámci vyučování, na roku tak bude cesta na spor-
kroužky, tréninky nebo i v době veřejného bruslení   toviště do Vodrant zase o něco 
- to vše vyžaduje zajištění bezpečnosti při přechá- bezpečnější.  
zení vozovky. Není přitom bohužel  žádným tajem- Na následující období je 
stvím, že právě ulice Na Bělišti není místem, kde by potom připravována i další 
všichni řidiči striktně dodržovali nejvyšší povolenou podobná akce, která se tento-

munikace a bezpečnost silničního provozu ve městě rychlost.  krát dotkne křižovatky ulic Žacká a Za Rybníkem. 
samozřejmě neskončí. Již nyní je v plánu také úpra-„Nyní je již zadána projektová dokumentace Také zde se obyvatelé města dočkají nového 
va chodníku v Těsnohlídkově ulici, a to v úseku od pro stavební řízení,“ informoval o současném stavu přechodu a tentokrát bude součástí proměny dnes 
prodejny Penny až po křižovatku s ulicí Žitenickou v situace pan Jan Šulc s tím, že realizace projektu je mírně nepřehledné křižovatky vybudování centrál-
její spodní části. Zde by proměnou současné naplánována na jaro příštího roku. ního ostrůvku, který zajistí bezpečný přechod chod-
komunikace měla vzniknout nová parkovací místa.                                                                                         Jaké konkrétní změny ulici Na Bělišti čekají? ců. 

Mimo klasických bílých pruhů na vozovce se zde Zbudováním uvedených přechodů péče o ko-                                                                                zn 

NOVÝ PŘECHOD V ULICI NA BĚLIŠTI

OPRAVA CHODNÍKU 
VE VRCHOVSKÉ ULICI

V říjnu proběhla oprava chodníku v ulici Vrchovská, 
konkrétně v jejím úseku mezi křížením s železnič-
ním přejezdem a křižovatkou s ulicí Za Tratí. Celá 
akce se uskutečnila ve finanční režii města, které na 
tyto účely vynaložilo přibližně 280 000 Kč bez DPH. 
Jak informoval pan Jan Šulc z oddělení investic 
městského úřadu, již nyní je v plánu pokračování 
prací v dalším úseku, tentokrát v části ulice od 
zmiňované křižovatky ke společnosti Ljunghäll, jejíž 
zaměstnanci tak budou mít po dokončení připravo-
vané opravy zajištěnu pohodlnější a bezpečnější 
cestu do práce.                                                           zn

POSUN V PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na jaře tohoto roku jsme informovali o záměru ného doposud volného prostranství jen nedaleko 
výstavby nového střediska čáslavské mateřské od původně zamýšleného místa - v areálu bývalých 
školy. Tento plán je stále aktuální a nabírá konkrét- kasáren Prokopa Holého.  
nější obrysy... „V současné době jsme ve fázi zadávání zpraco-

Podle původního plánu měla - pokud by to bylo vání studie základní podoby mateřské školy,“ 
možné - mateřská škola vyrůst přímo v areálu ne- přiblížila vedoucí odboru školství, kultury a památ-
mocnice v prostorách za poměrně nedávno vybu- kové péče Městského úřadu Čáslav, Bc. Jiřina Ko-
dovaným spojovacím krčkem mezi hlavní budovou žená.  Na jejím základě se počítá s výběrem projekč-
a objektem, využívaným oddělením geriatrie. Nový ní kanceláře, která se chopí dalších prací v přípravě 
ředitel nemocnice však zvažuje jiné využití tohoto celkové projektové dokumentace. 
místa, a proto vedení města nyní plánuje využití ji- Potřeba vybudování dalšího střediska čáslavské 

mateřské školy vyvstala po obdr-
žení informace, že současné od-
loučené pracoviště MŠ v Masary-
kově ulici, které nyní sídlí v ob-
jektu základní školy na Žižkově 
náměstí, bude nutné v následují-
cích letech vyklidit. Dětí je ale      
v Čáslavi více, než je kapacita 
mateřské školy, a protože jedním 
z hlavních úkolů města je zajistit 
pro své obyvatele právě péči o 
jejich malé děti v době, kdy jsou 
rodiče v zaměstnání, není jiná 
cesta než výstavba nového mo-
derního objektu.                        zn

OPRAVA HRÁZE RYBNÍKU JIRSÁK
V těchto týdnech dojde na realizaci opravy hráze 
rybníku, který s ohledem na svoji polohu často stojí 
trochu stranou zájmu veřejnosti - rybníku  Jirsák, 
který je součástí kaskády tří blízkých vodních nádrží 
(Trubný - Jirsák - Homolka) . 

protržení. V současné době je část hráze odplavena stromy v tělese hráze, jejichž kořenový systém 
a je narušena její stabilita. Při ověření stávajícího může poškodit těsnící schopnost jílového těsnění.  
stavu nebyly patrné žádné průsaky hrází, z čehož se Prvotní odhady, které budou ještě zpřesněny, 
dá odhadnout neporušenost těsnícího jádra,“ uvádí hovoří o finančních nákladech kolem půl milionu 
dále zpráva s tím, že zároveň budou odstraněny korun.                                                                          

Podle dostupné dokumentace budou v rámci 
zmiňované akce provedeny udržovací práce tak 
zvaného  návodního líce hráze rybníku, spočívající   
v opravě kamenného obložení. Zásah do tělesa hrá-
ze nebude proveden, protože při ověření stávající-
ho stavu nebyly patrné žádné průsaky, z čehož se dá 
odhadnout neporušenost jejího těsnícího jádra. 

„Opravou návodní části hráze v rámci udržova-
cích prací se zajistí bezpečnost nádrže proti jejímu 

zn

Sídliště 
Prokopa Holého

Městská 
nemocnice

Sídliště 
R- Těsnohlídka

MŠ
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Mezi poradními orgány městské rady, které byly 
zřízeny po minulých komunálních volbách, nechybí 
ani Komise pro zdravotnictví a sociální věci. Její 
předsedkyní je členka rady města, MUDr. Michaela 
Mandáková, která prozradila, co se již komisi 
podařilo prosadit a na čem doposud pracovala. 

Co se v komisi za dobu její existence již událo? 

Uvedenými akcemi ale plány členů komise 
nekončí. I pro příští období mají připravenu pestrou 
paletu dalších nápadů. Také o nich informuje   
MUDr. Mandáková.

účelem byla propagace naší porodnice. předmětem projednávání v sociální komisi podmín-
Vzhledem k tomu, že členy nebo hosty sociální ky provozování této služby a její provozovatel.      

komise jsou zástupci téměř všech organizací 22. 10. 2019 v 18:00 jsme se sešli v Animě, další set-
poskytujících sociální služby na území města, snaží- kání sociální komise bude 19. 11. 2019 v 17 hodin 
me se u konkrétních občanů o návaznost péče jed- tamtéž. Na tuto listopadovou schůzku jsem po-
notlivých institucí. zvala i provozní ředitelku Konta bariery paní Gabrie-

6. 9. 2019 proběhlo setkání s ministryní práce a lu Švagrovou, která s námi projedná již podrobnosti 
 Komise navrhla, projednala a zpracovala nová sociálních věcí paní Janou Maláčovou. Setkání orga- projektu, provozování a smluv.

pravidla přidělování bytů zvláštního určení - DPS nizoval Ing. J. Strnad a pozváni byli poskytovatelé Předmětem jednání na dalším setkání členů so-
(byty v domě s pečovatelskou službou určené pro sociálních služeb města a tedy i členové sociální ko- ciální komise bude i projednávání kriterií přidělo-
seniory a osoby zdravotně handicapované), projed- mise. Předmětem jednání byl zejména nově připra- vání dotací města do sociálních služeb. Celková výše 
nala novou žádost o tyto byty. Obojí je k dispozici na vovaný zákon o sociálních službách, financování slu- dotace schválená radou na rok 2020 je 670 tis. 
webu města. V současné době dle nových pravidel žeb, pěstounská péče. To, co zaznělo na minulé sociální komisi a co by-
probíhá první výběrové řízení na byt v DPS v ulici O existenci sociální komise a její práci byli infor- chom chtěli v budoucnu ve spolupráci s kulturní ko-
Svatopluka Čecha a visí na úřední desce. mováni také členové Mikroregionu. Spolupracuje- misí realizovat, je rozšíření kapacity Univerzity vol-

Operativně projednává přidělování bytů zvlášt- me s panem Jiskrou, kterému posíláme aktuální in- ného času a pomoc při hledání zajímavých témat a 
ního určení - sociálních bytů (byty pro osoby, které formace vyplývající z jednání sociální komise a on pro seniory atraktivních přednášejících. Od seniorů 
jsou z důvodu příjmové situace či důvodů jiných dále informuje starosty Mikroregionu (například máme informace, že o tuto aktivitu města je mezi 
znevýhodněny v přístupu k bydlení) - v posledním aktuální výběrová řízení na byt v DPS, záměr zřídit nimi velký zájem. Bude třeba pouvažovat i o vět-
měsíci jsme projednali přidělení soc. bytu 2 mat- dopravní službu pro seniory atd..). ších(nejlépe bezbariérových) prostorech.
kám s malými dětmi příjmově znevýhodněným. Dotazy a připomínky občanů, pozitivní i nega-

Svými připomínkami a jednáním se zaintereso- tivní jistě zaznamenáváme přímo v osobním kon-
vanými úřady a odbory se komise podílela na vytvo- taktu nebo prostřednictvím bytového, sociálního 
ření žádosti o podporu a dotaci na akci „Stavební odboru, Animy, úřadu práce. Snažíme se je ve své 
úpravy domu č.p. 288/9 Masarykova ul. v Čáslavi se 30. 9. 2019 odešla z MěÚ po projednání sociální práci zohledňovat a reagovat na ně. Jedna z nich by-
změnou v užívání na sociální dům“. Žádost byla  k o m  is í  a  radou města přihláška do projektu "Taxík la nedostupnost dopravy pro seniory, další neklid 
z MěÚ odeslána 10. 9. 2019 na MMR. Díky moc paní Maxík", kterou vyhlašuje každoročně Nadace char- obyvatelů sociálního domu Jiřího z Poděbrad 939 
Adéle Mocové Rybové, Martinům Horskému a ty 77. Projekt se týká dotace, o kterou žádají obce a před plánovanou rekonstrukcí , kterou řešil pan 
Ronovskému. města a jejímž předmětem je darování automobilu místostarosta Martin Horský s elegancí sobě vlastní 

Ze sociální komise také vyšla myšlenka uspořá- za symbolickou cenu 1 Kč obci. Darovaný automobil a vyřešil ji k oboustranné spokojenosti. Díky.
dat besedu o tom, co nabízí naše porodnice pro bu- musí sloužit po dobu udržitelnosti dotace tj. 5 let Za sebe musím říci, že díky svým milým 
doucí maminky. Uspořádali ji Rodinné centrum pro dopravu seniorů a osob zdravotně handicapo- kolegyním a kolegům se na každé zasedání sociální 
Kopretina a MUDr. Lukáš Tichý a proběhla 11. 6. vaných. Dopravu si částečně hradí klient, částečně komise těším a děkuji všem za součinnost při práci. 
2019 na Nové scéně za účasti asi 40 maminek. Jejím je dotovaná obcí. V následujícím období budou                                 MUDr. Michaela Mandáková

ČINNOST KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

Čáslavská pobočka Národního zemědělského 
muzea slouží svému účelu již mnoho let a místní 
obyvatelé (ale i návštěvníci ze vzdálenějších míst 
republiky) jsou zvyklí navštěvovat zvláště jeho 
pravidelné každoroční akce, jako je Pradědečkův 
traktor nebo poměrně nově i Den bezpečnosti. 
Přesto muzeum plní v první řadě svůj základní účel - 
vystavování, uchování a také péče o svěřené expo-
náty. Aby mohlo být o sbírkové předměty co nejlépe 
postaráno a mohly tak být uchovány pro příští 
generace, jsou nutné odpovídající prostory. Proto 
bylo rozhodnuto o výstavbě nového moderního de-
pozitáře, který právě v těchto měsících na pozemku 
muzea vyrůstá. 

nou záležitostí. Již pů-
vodně plánovaný rozpo-
čet se pohyboval nad sto 
dvaceti miliony korun, 
postupem času a vývo-
jem ekonomiky však mu-
selo dojít k jeho navýše-
ní z důvodu vyšší ceny 
stavebních prací. Finanč-
ní prostředky na realizaci 
stavby poskytuje zřizo-
vatel muzea, tedy mini-
sterstvo zemědělství, a 
to s využitím dotace z In-

Podle informací, které poskytl ředitel čáslavské tegrovaného regionální-
pobočky této organizace, Ing. Vladimír Michálek, ho operačního progra-
poskytne nový depozitář v budoucnosti nejen pros- mu.  
tor pro uskladnění a uchování vzácných strojů a dal- Muzeum po dokon-
ších předmětů, vztahujících se primárně k země- čení nového depozitáře získá opravdu velkorysé ře, jsou pro správné uskladnění sbírek velmi důle-
dělství, respektive k rostlinné výrobě, ale i dostatek prostory. Bude se jednat o objekt, jehož zastavěná žité. To je také důvod k tomu, že nepůjde o běžně 

2možností pro jejich důkladné a důsledné ošetření a plocha představuje 3 500 m  a nabídne možnost vy- přístupné prostory pro veřejnost. Podle vyjádření 
zakonzervování tak, aby nedocházelo k jejich po- užití dokonce dvou podlaží. Zajímavá je i koncepce Ing. Michálka bude možné nahlédnout do jeho 
škozování například červotočem a dalšími škůdci. stavby, kdy se jedná v podstatě o „dva objekty“ vsa- prostor pouze ve výjimečných smluvených přípa-

„Po přibližně dvouleté přípravě již byla vybrána zené do sebe. Samotný depozitář bude ze všech dech. 
firma, podepsána smlouva a nyní jsme pokročili do stran lemován chodbou a ta následně dalším ven- Své místo v depozitáři najdou kromě strojů, 
fáze realizace stavby. Zemní práce jsou v tuto chvíli kovním sendvičovým pláštěm. Tím bude zajištěn umístěných nyní v jiných objektech čáslavské po-
dokončeny, budujeme železobetonový skelet a sa- nízkonákladový provoz depozitáře, kde nebude bočky Národního zemědělského muzea, také pod-
mozřejmě budou navazovat další práce tak, aby by- nutné tak intenzivní využívání klimatizace. sbírky z jeho pobočky na Kačině, pro které bude vy-
la stavba hotová před koncem příštího roku.“  Právě stabilní podmínky, kterých umožní do- hrazeno první patro moderní stavby.   

Výstavba takového objektu není rozhodně lev- sáhnout zmiňovaná speciální konstrukce depozitá-                                                                                zn

ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM STAVÍ MODERNÍ DEPOZITÁŘ
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Jedním z poradních orgánů Rady města je komise Pravidla hodnocení práce ředitelů městem 
pro školství. Hlavním a dlouhodobým úkolem zřizovaných organizací v oblasti školství. 
komise je vytvoření platformy pro rozmanité, 
vstřícné a efektivní vzdělávání v Čáslavi. Vytvoření 
prostoru pro komunikaci a spolupráci mezi školami, 
školskými zařízeními, městem jako zřizovatelem 
těchto organizací i veřejností (zejména z řad samot- Spolupráce s dalšími orgány a organizacemi.
ných účastníků vzdělávání a rodičovské veřejnosti).

Zapojení města Čáslav do MAS (místní akční 
skupina). 

Přijímání podnětů, sdílení informací.

řilo učitele, vyzdvihlo ty nejlepší. Komise bude hle-
dat cesty ke splnění tohoto úkolu. Zároveň bude 

Na základě návrhu komise pro školství se již usilovat o zprostředkování nabídky vzdělávání pe-
podařilo nastavit formát pravidelného ročního dagogických pracovníků a vytvoření prostoru pro 
setkání ředitelů škol a školských zařízení s městem jejich setkávání a sdílení zkušeností napříč jednotli-
za účelem oboustranného hodnocení činnosti za vými školami.
uplynulé období a nastavení priorit a úkolů pro ob-  
dobí další. Podkladem pro jednání bude soubor jed- Výše uvedenými tématy a dalšími oblastmi, kterým 

Jedním z klíčových úkolů každého města je dbát notně a objektivně nastavených kritérií, které se chce komise pro školství v budoucnu věnovat, se 
o přístupné a kvalitní vzdělávání. Za tím účelem schválila Rada města Čáslavi na svém zasedání dne samozřejmě zabývají také další subjekty. Proto ko-
město mj. zřizuje školy a školská zařízení. Komise 2. října 2019 (usnesení č. 494/2019). Výstupy mo- mise pro školství spolupracuje nejen s orgány města 
pro školství nemůže a nechce zasahovat do jejich hou být využity mj. při rozhodování o poskytování Čáslav, ale navázala spolupráci také např. s realizač-
kompetencí, ale dává si za cíl podpořit spolupráci investičních prostředků nebo pro transparentní ním týmem MAP Čáslavsko 
těchto organizací s městem včetně poskytování rozhodování o finančním ohodnocení ředitelů. (www.mapcaslavsko.cz).
zpětné vazby ředitelům škol a školských zařízení; Realizace vymezených úkolů není plně v rukou 
realizovat a podporovat aktivity, které přesahují ka- komise pro školství, závisí na zapojení škol, škol-
pacity nebo kompetence jednotlivých škol; zpro- Jedním z cílů MAS je i podpora vzdělávání v ských zařízení i veřejnosti. Věříme ale, že kdyby se 
středkovat řešení podnětů v oblasti školství, vytvá- regionech, úkolem je pak pomoc při získávání fi- podařilo i jen část vymezených úkolů splnit, pomůže 
řet prostor pro sdílení zkušeností a informací. nanční podpory z EU i z národních programů. Ko- to nastavit směr k efektivnímu a vstřícnému 

mise pro školství dala podnět k zapojení města Čás- vzdělávání v našem městě. Uvítáme jakékoli 
 lav do MAS a bude se dále podílet na realizaci této podněty. Ty je možné podávat standardně na 

Komise pro školství přijímá podněty, dotazy, spolupráce. podatelnu Městského úřadu, ať už fyzicky, e-
informace, jak ze strany odborné, tak široké veřej-  mailem na adresu podatelna@meucaslav.cz nebo 
nosti. Jedním z klíčových úkolů komise je pak navr- Stokrát opakovaným tématem je prestiž uči- prostřednictvím datové schránky s ID ffnbe7e.
hovat, případně zprostředkovávat řešení k předlo- telské profese, nedocenění tohoto povolání/poslá-      
ženým podnětům. ní, a to nejen finanční. Město Čáslav by rádo podpo-                                  

Z konkrétních témat:

Podpora učitelů.

Členové komise pro školství

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ INFORMUJE O SVÉ ČINNOSTI

Po posledních komunálních volbách nově zvolené 
vedení města iniciovalo snahu zapojit do dění a při-
nášení podnětů a návrhů řešení týkajících se růz-
ných témat ve městě více i občany města. A tak 
vedle známých a v některých případech dlouho fun-
gujících komisí města vznikly i tzv. pracovní skupiny, 
které mají plnit funkci aktivního nositele různých 
podnětů a jejich případného řešení k nejrůznějším 
tématům týkajícím se města a jeho obyvatel. Tak 
vznikla i Pracovní skupina „Veřejný prostor a volno-
časové aktivity“, jejímiž členy jsou Ilona Hrubanová, 
Lenka Vohradníková, David Smejkal a Jan Procház-
ka.  

definovat záběr činnosti této skupiny a sladit pokud mají v rámci veřejného prostoru města k nim 
představy jednotlivých členů s představou města. vhodné a dostupné podmínky, s čímž souvisí plány 
Následně se již začalo s aktivní diskuzí a prací nad zmíněné výše, a dále pak volnočasové aktivity říze-
konkrétními tématy, která jsou z hlediska obecné né, tzn. sportovní nebo kulturní akce, které někdo 
definice tato: pro lidi cíleně organizuje. U řízených volnočasových 

- zkulturňování a lepší využívání veřejného aktivit máme tyto představy a cíle: 
prostoru města pro sportovní a rekreační využití - využívat spolupráci s městem a ostatními 

- využití veřejného prostoru pro kulturní nebo pracovními skupinami či komisemi
umělecké akce (např. během letních měsíců) - využívat a znát názory obyvatel k dalšímu 

- hledání využití a zkulturnění nevyužitých rozšíření řízených volnočasových aktivit 
prostorů ve městě - inspirovat se nápady z jiných měst v ČR nebo ze 

- využití městského prostoru k připomínce světa
důležitých osobností města, událostí města  - ideálně se snažit za rozumné náklady přinést 

Hlavní snahou a náplní této pracovní skupiny je Na posledním letním setkání jsme začali řešit maximální možnosti
to, aby byl veřejný prostor v městě Čáslavi pohlaze- představy o plánované revitalizaci a využití parku     Všechny výše zmíněné nápady se určitě nepo-
ním po duši pro její obyvatele. Rádi bychom se  v   u l ic i  T ěsnohlídkova (naproti zemědělské škole)  d a ř í  realizovat ihned a přes noc, jde o plány a vize na 
v rámci práce pracovní skupiny spolupodíleli na s napojením na prostor Podměstského rybníku a delší období, navíc vše bude záviset i na finančních 
městem plánovaných změnách ve veřejném pros- parku pod hradbami. Z dalších nejen parkových možnostech a kapacitách města. Čáslav je krásné 
toru tak, aby po diskuzi se zástupci radnice a se za- prostorů města je možné vést diskuzi a hledat mož- město a v posledních letech se toho hodně udělalo, 
pojením názorů veřejnosti, byla některá místa  n os ti  z le p še ní využití parku Vodranty, městského ale stále je co zlepšovat, a tak snahou je, aby obyva-
v rámci veřejného prostoru města lépe a smyslupl- parku ve Filipově, Čáslavského Hrádku, případně telé Čáslavi měli ještě lepší sportovní a kulturní vy-
něji využita pro potřeby obyvatel města. Jde nám o určitých méně vzhledných prostorů v centru města, žití a aby se veřejný prostor ještě více otevřel lidem, 
to, aby se veřejný prostor (a to nejen náměstí) více a nebo nutné úpravy či doplnění mobiliáře města. ti se v něm cítili dobře a chtěli v něm setrvávat.
otevřel kulturním a sportovním akcím a dalším Dále se budeme zabývat sportovišti pro veřej- Nicméně přinášet nápady, představy a doporu-
možnostem a obyvatelé jím pouze neprocházeli, ale nost nebo návštěvníky města. Město nedávno sta- čení není jen na členech pracovní skupiny. Rádi by-
aktivně v něm mohli žít. bilizovalo již nevyhovující skatepark, a tak řešíme chom opravdu byli otevřeným článkem a spojnicí 

Úkol to bude nelehký a asi ne vždy se různé další konkrétní projekty a mezi našimi návrhy jsou mezi občany a vedením města a znali představy 
představy a nápady budou líbit všem. Nicméně rádi např. lezecká stěna, tvorba přírodně-městských tras obyvatel města v této problematice. Občané mají 
bychom v tomto ohledu byli maximálně otevření pro orientační běh či klasický běh nebo další rozvoj možnost obracet se jak na jednotlivé členy pracovní 
obyvatelům města, rádi bychom představovali zá- cyklostezek.  Úvahy jsou i o dětských hřištích, hřišti skupiny, tak na pracovní skupinu jako celek, např. 
měry, nápady a vedli k nim konstruktivní diskuzi, a pro parkur, prostoru na pétanque nebo stolní tenis.  prostřednictvím městského e-mailu 
to jak s využitím např. osobního setkání s občany a Co se kultury týká, budeme se chtít zabývat  s odkázáním se na naši 
jejich nápady, částečně názorů a témat iniciovaných využitím veřejného prostoru pro výstavy, umístě- pracovní skupinu. 
na facebooku nebo prostřednictvím dalších infor- ním soch nebo památníků odkazujících na význam- Navíc bychom občany Čáslavi rádi pozvali na 
mačních kanálů města. Samozřejmostí je i spolu- né rodáky nebo události (J. Svoboda, M. Forman). další jednání pracovní skupiny „Veřejný prostor a 
práce a diskuze určitých témat s ostatními pracovní- Již jsme předložili návrh a doporučení radě města volnočasové aktivity“, které se bude konat dne 
mi skupinami a komisemi města, např. kulturní ko- na řešení osvětlení významných památek města. 13.11.2019 od 17:00 v zasedací místnosti 10 na 
misí nebo pracovní skupinou pro životní prostředí. V oblasti Volnočasových aktivit je potřeba rozli- čáslavské radnici (sraz bude před radnicí). Přijďte a 

Od začátku roku 2019 proběhlo již několik šovat volnočasové aktivity neřízené, tzn. aktivity, podělte se s námi o Vaše nápady či připomínky!
schůzek pracovní skupiny. V počátku bylo cílem které obyvatelé města mohou vykonávat kdy chtějí,                                                       

podatelna@meucaslav.cz

   Jan Procházka

PRACOVNÍ SKUPINA „VEŘEJNÝ PROSTOR A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY“ SE PŘEDSTAVUJE
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ÚDRŽBA SILNIC 2019/2020

I. pořadí ulic: posyp

II. pořadí ulic: posyp

II. pořadí ulic: plužení - 

III. pořadí ulic: posyp

III. pořadí ulic: plužení  - 

Tyršova, Husova, Dusíkova, Žižkovo nám., Gen. Fr. Moravce, B. Smetany, V 
Toufárně, Žitenická, R.Těsnohlídka, Sadová, Zahradní (ke křiž. s ul. Na 
Vyhlídce), a Vyhlídce, Lípová (ke křiž. Jahodová), Jahodová (od křiž.s ul. 
Čeplova k Lípová), Čeplova (od Jahodová k Za Rybníkem), Za Rybníkem (od 
Čeplova k Žacká), Koželuhy, Jeníkovská

totožné s posypem

Kl. Čermáka, Formíkova, Př. Otakara II. (od Žižkova nám. k Formíkova), 
Poštovní, J. Mahena, Na Kozinci, Kostelní nám., J. Karafiáta, Dr. L. Qiuse, 
Palackého, Váchova, Komenského nám., J. R. z Dubé,  Jablonského,   B. 
Němcové (od Chrudimská k Sv. Čecha), Bojovníků za svobodu, 28. října, Za 
Rybníkem (zbytek), Zahradní (zbytek), Lípová (zbytek), Květinová, Čeplova 
(zbytek), Konvalinková, Jiřinová, Šeříková, Růžová, Malinová, Fialková, 
Jasmínová, Chrpová, Jahodová (zbytek), K Vodrantům, U Lesoparku, Ke 
Koupališti, Sluneční, Luční, L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. 
Kratochvílové, U Cihelny, Cihelna III, Novodvorská, Travní, Žitná, Jetelová, 
Chotusická (žel. přejezd – obchvat)

totožné s posypem

E. Picka, Jilmová, Na Mýtě, Nad Budínem, Topolová, Javorová, Jasanová, 
Potoční, Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem, Pod Nádražím, Pod pilou, Pod 
Zahradami, Dr. K. Tesaře, L. Želiny, Dr. Fr. Škrdleho, Pazderského, Kaunického, 
A. Sedláčka, Nazaret, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, M. Alše, B. 
Němcové (zbytek), Al. Jiráska, Sv. Čecha, J. Kollára, Gen. Eliáše, J. z Poděbrad, 
Př. Otakara II. (zbytek), Filipovská, Jar. Vrchlického, P. J. Šafaříka, Průchova, J. 
Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, M. Ulického, Plynárenská, 
Žitenická (od čp. 1277 k ul. Havlenova), Družstevní, Dvořákova, Fibichova, 
Havlenova, E. Krásnohorské, V Břízkách (k vjezdu pro zásobování u ZŠ Sadová), 
Jeníkovská (Kreml + bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, Na Skále, Bezová, 
Lísková, Šípková, Akátová, Trnková, Na Nepřízni, Žižkova brána, Kalabousek, 
Lochy, Filipov (dvůr)

totožné s posypem

 ul. Na Svornosti

 jsou součástí komunikace a udržují se současně s 
vozovkou – ul. Žitenická, Jeníkovská, Těsnohlídkova, Dusíkova, Tyršova apod.

I. pořadí ulic: plužení  - 

Komunikace, které se v zimě neudržují:

Parkovací plochy

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ 2019/2020
posyp + plužení (ruční úklid)

I. pořadí

II. pořadí

III. pořadí

Chodníky, které se neudržují:

Nám. J. Žižky z Trocnova, Gen. Fr. Moravce, Kl. Čermáka, Jeníkovská, 
Masarykova, J. Mahena, Dusíkova, R. Těsnohlídka včetně vnitrobloku, Sadová, 
Žitenická, Tyršova (od ČD nádraží k autobus. nádraží), B. Němcové (ke křiž. s ul.  
J. z Poděbrad), J. z Poděbrad (od B. Němcové k Př. Otakara II), Přemysla Otakara 
II., Žižkova brána, Za Rybníkem (od ul. Čeplova k Tylova), Husova, Jablonského, 
Žacká, Tyršova (most) 

Pražská, Nazaret, Chrudimská, Pod Nádražím, Vrchovská, J. Karafiáta, 
Komenského nám., Kostelní nám.,Váchova, Na Kozinci, Palackého, Havlenova, 
Dvořákova, E. Krásnohorské, Fibichova, B. Smetany, Gen. Eliáše, V Toufárně, Za 
Rybníkem (zbytek), Chrpová, Malinová, Fialková, Jahodová, Čeplova, Zahradní, 
Lipová, Konvalinková, Květinová, Růžová, Jasmínová, Jiřinová, Šeříková, Na 
Vyhlídce, L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. Kratochvílové, U 
Cihelny, Sluneční, Luční, Ke Koupališti, K Vodrantům, U Lesoparku, 
Novodvorská, Travní, Žitná

Filipovská, J. Vrchlického, M. Ulického, A. Chittussiho, Průchova, J. 
Dobrovského J. Jungmanna, Sv. Čecha, P. J. Šafaříka, B. Němcové (zbytek), J. 
Kollára, J. z Poděbrad (zbytek), A. Jiráska, Tyršova (zbytek),  28. října, Boj. za 
svobodu, M. Alše, J. Myslbeka, K. Hilberta, Formanova, Pod  Zahradami, L. 
Želiny, Dr. K. Tesaře, Chotusická, Nad Rezkovcem, Jabloňová, Třešňová, 
Pazderského, Kaunického, A. Sedláčka,  Dr. Fr. Škrdleho, E. Picka, Nad Budínem, 
Na Mýtě, Jilmová, Javorová, Topolová, Na Skále, Lísková, Lísková – Jeníkovská 
(propoj), Šípková, Akátová, Trnková, Pod Pilou, Tylova, Na Bělišti, Jasanová, 
Koželuhy, Prokopa Holého, Jeníkovská (bytovky za nemocnicí) čp. 1696, 1697, 
1706, parkoviště Havlenova-Žitenická.

Kl. Čermáka – chodník za mateřskou školkou (od Bašty k ul. Těsnohlídkova)
Poštovní – chodník spojující ul. Poštovní a ul. Př. Otakara II. (za kinem M. 

Formana)
Vala a cestičky parku v ulici Sadová (proti zemědělské škole)
spojovací chodník včetně schodů z ul. K Vodrantům do lesoparku Vodranty

lesopark Vodranty
schody – spoj. ul. Čeplova a ul. Za Rybníkem
Chodník Jeníkovská - Lísková

Schody v ul. Na Vyhlídce nebudou udržovány chemickou solí pouze 
inertním materiálem (drť, písek apod.).

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ   Zimní období 2019 - 2020

Stanovení časových limitů pro zahájení údržby při spadu sněhu a vytvoření náledí

Chodníky v centru města a na sídlištích se udržují ručním posypem, stejně tak i cesty v parcích, na hřbitově, schody na místních komunikacích autobusové 
zastávky, lávky přes vodní toky a přechody na průjezdních úsecích silnic. Údržba se provádí v době od 4.00 hod do 21.00 hod.  

        I.  pořadí                                                         do  4 hodin
       II.  pořadí                                                         do 12 hodin 
      III.  pořadí   po I. a II. pořadí nejpozději      do 48 hodin

Zařazení ulic do níže uvedeného systému není 
náhodné, ale vychází zejména z hlediska intenzity 
provozu v daném místě, dále pak ze stavebního a 
technického stavu komunikace a jejího dopravního 
významu. Frekventovanou komunikaci navíc na-
příklad ve svahu, kde při nepříznivých podmínkách 
hrozí vyšší riziko nehod, je tedy nezbytné ošetřit dří-
ve než vozovku v odlehlé ulici na okraji města, kam 
zajíždějí automobily jen výjimečně. Ani na okrajové 
části města se ale v dokumentu  nezapomíná. 

zřejmě ve spolupráci s vedením města. Na případné 
nedostatky v údržbě silnic a chodníků mohou obča-
né upozornit také prostřednictvím městské policie. 

Ačkoliv se město o zimní údržbu každoročně 
stará, je třeba, aby také jeho obyvatelé přispěli        
k vlastní bezpečnosti obezřetným chováním a          
v případě náledí či sněžení přizpůsobili svůj pohyb 
po komunikacích vzniklé situaci a dbali zvýšené 
pozornosti jak za volantem tak i při pohybu po 
chodníku. 

Zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací       
v zimním období má pro tuto sezónu na starosti Zimním obdobím se rozumí období od 1. listo-
firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - samo- padu do 31. března následujícího roku.
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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 týd-
nů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 hod/týden), možnost kari-
érního růstu, pravidelná lékařská péče, příspěvek na penzijní nebo životní po-
jištění, po patnácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný 
pobyt a doživotní výsluhový příspěvek.

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

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@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ČÁSTEČNOU UZAVÍRKOU OBCHVATU        
V souvislosti s částečnou uzavírkou obchvatu města (silnice I/38) od 24. 6. 2019 
do 30. 11. 2019 přijala Městská policie Čáslav řadu preventivních opatření ve 
směru zvýšeného dohledu nad silničním provozem a jeho bezpečnosti. Jednot-
livá místa, kde je strážníky prováděn dohled, jsou určována ze statisticky vy-
hodnocených údajů, které vyplývají z poznatků policejních orgánů, ale i z pod-
nětů občanů. Jedná se o tyto úseky: ul. Pražská – zúžená komunikace u Zenitu; 
ul. Masarykova a ul. Jeníkovská v blízkosti škol a školských zařízení; křižovatka 
ulic Masarykova a Dusíkova – přechody pro chodce; křižovatka ulic Jeníkovská a 
Filipovská – měření rychlosti, přechody pro chodce; ul. Jeníkovská u nemocnice 
– přechody a obchvat – bezpečnost dělníků provádějících opravy mostních kon-
strukcí.  

Mezi jednotlivé činnosti patří zejména zastavování vozidel před přecho-
dem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob. Měření rychlosti v den-
ních i nočních hodinách, které přispívá ke zklidnění dopravy a lze ho posuzovat i 
z preventivního a psychologického hlediska, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěv-
níků města pocit bezpečí. 

Mimo to dochází k monitorování výše uvedených úseků, prostřednictvím 
městského kamerového dohlížecího systému a jiných obrazových záznamů 
včetně radarového měřiče rychlosti. Městská policie odhaluje a následně pro-
jednává přestupky na místě za podmínek stanovených zvláštním právním před-
pisem (zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 13/1997 Sb.), popř. oznamuje podezření 
ze spáchání přestupku k projednání příslušnému orgánu. Oznámení dokládá 
důvody a důkazy o něž se podezření opírá.

Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především 
nepozornost řidičů, nezastavení vozidla na signál, který přikazuje zastavit vozi-
dlo, neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití 
vozovky, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné 
vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím do-
pravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s urči-
tou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky. 

Zvláštní ustanovení vyplývá i pro chodce. Mezi nejzásadnější povinnosti 
patří užití přechodu pro chodce, křižovatky s řízeným provozem nebo jiné místo 
určené pro přecházení vozovky, je-li blíže než 50 metrů. Před vstupem na vo-
zovku se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostat-
ní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vo-
zovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

Středočeská policie hledá  nové policisty a policistky na základní útvary 

Měření rychlosti ve městě:

bez přestupku

bez přestupku
bez přestupku

bez přestupku

bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku

bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku

bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku
bez přestupku

 bez přestupku

Měření rychlosti na obchvatu:

       

Měření rychlosti v okolních obcích:

bez přestupku
bez přestupku

11. - 12. 07. 

09. 08. Chrudimská 11:00 - 11:55

18. 09. Filipovská 07:00 - 07:50 
18. 09. Jeníkovská 15:30 - 16:15 
20. 09. Pražská 04:30 - 05:00
20. 09. Jeníkovská 05:05 - 05:35
20. 09. Masarykova 07:00 - 07:50 

03. 10. Masarykova 07:00 - 08:00
04. 10. Jeníkovská 07:00 - 08:00
07. 10. Masarykova, BZS 07:00 - 08:00
08. 10. Jeníkovská 07:00 - 08:00 
09. 10. Jeníkovská 07:00 - 08:00
10. 10. Jeníkovská 07:00 - 08:00
11. 10. Masarykova 07:00 - 08:00 
16. 10. Masarykova 07:00 - 08:00
17. 10. Masarykova 07:10 - 08:00
18. 10. Masarykova 07:10 - 08:00
21. 10. Masarykova, BZS 07:20 - 08:00

18. 10. obchvat 10:30 - 11:30 

16.10. Zbyslav a H. Buč. odpoledne

Jeníkovská 22:00 - 23:00 a 03:15 - 04:00
11. - 12.07. Pražská 23:15 - 00:05 a 04:15 - 05:00

07. 08. Jeníkovská 15:30 - 16:30 
08. 08. Pražská 04:00 - 05:05

15. 08. Jeníkovská 19:30 - 20:30
16. 08. Chrudimská 11:00 - 12:00
16. 08. Jeníkovská 14:00 - 15:00  
19. 08. Jeníkovská 13:50 - 15:00
22. 08. Chrudimská 11:00 - 12:00 
26. 08. Jeníkovská 15:00 - 16:10 
29. 08. Pražská 15:45 - 16:10 
30. 08. Chrudimská 10:30 - 11:30 

02. 09. - 06. 09. Masar. 06:50 - 08:00
09. 09. Masarykova 06:50 - 08:00
10. 09. Masarykova 06:50 - 08:00 
11. 09. Jeníkovská 07:05 - 08:00 
12. 09. Jeníkovská 06:55 - 08:00 
13. 09. Jeníkovská 07:00 - 08:00

02. 08. obchvat 11:25 - 12:10 
06. 08. obchvat 08:30 - 09:30 
08. 08. obchvat 10:30 - 11:30
09. 08. obchvat 13:30 - 14:30
12. 08. obchvat 14:30 - 15:30 
20. 08. obchvat 13:00 - 14:00
27. 08. obchvat 13:00 - 14:15 
28. 08. obchvat 14:05 - 15:15        
29. 08. obchvat 14:30 - 15:30 
10. 09. obchvat 14:00 - 14:40

09. 8. Horky 06:00 - 06:45
21. 8. Horní Bučice 13:00 -14:00
22. 8. Horky 20:00 - 22:00
23. 8. Horky a H. Bučice 10:00 - 11:45 

2x přestupek

1x přestupek

2x přestupek
1x přestupek
1x přestupek

3x přestupek
4x přestupek
6x přestupek
3x přestupek
6x přestupek
5x přestupek
4x přestupek
4x přestupek
4x přestupek
3x přestupek
6x přestupek

2x přestupek
3x přestupek
3x přestupek
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MĚŘENÍ RYCHLOSTI MĚSTSKOU POLICIÍ 
OD UZAVŘENÍ OBCHVATU 

ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉ POLICIE PODPOŘILI GÁBINKU Strážníci a civilní za-
městnanci Městské policie Čáslav finančně podpořili Gábinku, jejíž rodina zahy-
nula při dopravní nehodě mezi obcemi Drobovice a Horky. Částka  4 600 Kč by-
la odeslána na účet Sbírky pro Gábinku: 123-312750257/0100

Prostřednictvím zmíněného čísla účtu můžete čtyřletou dívku podpořit i vy 
a to až do 31. 1. 2020.

Městské policie Čáslav od 24. 6., tedy od uzavření části obchvatu, ve městě 
nezaznamenala ani jednu vážnou dopravní nehodu. Došlo pouze k několika 
lehkým nehodám, jejichž počet je srovnatelný s počtem nehod, který byl 
evidován v běžném provozu před zahájením objízdné trasy vedoucí přes 
město.         



Dne 14. 11. 2019 se koná na Gymnáziu a Střední 
odborné škole pedagogické v Čáslavi Den otevře-
ných dveří.

pochlubí pěvecký sbor. Každoročně je u všech typů 
oborů velký zájem o pilotní zkoušky z češtiny a mate-
matiky. Uchazeči o budoucí studium se zaměřením 

Zváni jsou všichni zájemci o studium, jejich rodi- na předškolní a mimoškolní pedagogiku budou se-
če i další příznivci z řad veřejnosti. Využijte mimo- známeni s požadavky na zvládnutí fyzických testů     
řádné příležitosti strávit čtvrteční odpoledne od z tělesné výchovy, s nároky osnov hudební výchovy 
14.30 do 18.00 hodin ve škole, které se blíží 140 let a budou mít možnost konzultací k tvorbě výtvarné-
od jejího založení. ho portfolia, které je součástí přijímacího řízení. 

Po registraci v hlavní hale v přízemí budovy se o Mohou si vyzkoušet i schopnost sebeprezentace při 
doprovod po budově školy postarají průvodci z řad motivačních pohovorech. Osvědčeným trendem, 
současných studentů. Informace o přijímacích říze- který jistě zaujme, je projekt MATADOR. Jedná se o 
ních, oborech i obsahu studia představí zástupci přípravné kurzy z matematiky, českého jazyka a vý-
pedagogického sboru. Ostatní vyučující budou k chov pro přijímací zkoušky na SŠ a jsou určeny žá-
dispozici pro osobní konzultace v jednotlivých učeb- kům 5. a 9. tříd základních škol. 
nách. K podrobnější představě o tom, co škola nabízí, 

Speciální nabídkou jsou již tradičně pokusy slouží informační panely, expozice, nástěnky, pro-
předváděné v chemické a fyzikální laboratoři, ukáz- jekce na obrazovce TV, výtvarná díla vystavená na 
ka drobné fauny v zookoutku. Hudební produkcí se chodbách školy i ve třídách. Návštěvníci jistě ocení 

kvalitní vybavení učeben, ale zejména 
příjemné prostředí s odpočinkovými 
zónami.

Pozvánka na Den otevřených dveří 
je určena pro budoucí studenty 4 a 8 
letého gymnázia, lycea i pedagogické 
školy. V případě, že termín této akce bu-
de pro některé zájemce nevyhovující, 
nabízíme i další datum - 21. ledna 2020.

V případě dotazů využijte kontakty 
na webové stránce školy, kde najdete 
též aktuální rozpis programu dne:    
www.gymcaslav.cz

Jste srdečně zváni! 
         Gymnázium a SOŠPg ČÁSLAV

ZAJISTĚTE SI PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST UNIKÁTNÍ MOŽNOST CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ  PRO 21. STOLETÍ

Velký mezinárodní projekt v rámci programu Er-
asmus+ pro strategická partnerství s názvem Kultur-
ní přehled a jazykové kompetence jako prostředek k 
rozvíjení dovedností pro 21. století, jehož je Čáslav-
ská VOŠ, SPŠ a OA hrdým partnerem, se přehoupl 
do své druhé poloviny. 

Se začátkem školního roku se čáslavští zástupci 
Mgr. Hana Kosíková a Mgr. Rudolf Kalivoda vypravili 
na třetí setkání projektových týmů tentokrát do pol-
ské Vratislavi, kde došlo na hodnocení ukončené 
první etapy projektu. V této fázi vzniklo na platfor-
mě Moodle celkem 18 výukových modulů v angličti-
ně, jež již brzy budou sloužit zcela zdarma zájem-
cům o celoživotní vzdělávání. Díky použité inovativ-
ní metodě CLIL (obsahově a jazykově integrované 
učení) získá uživatel kulturní přehled o nehmotném 
dědictví vybraných evropských zemí, tedy tradicích 
předávaných z generace na generaci, řemeslech, 
písních, tancích apod., a jen tak mimochodem se 
zdokonalí v cizím jazyce, komunikativních doved-
nostech i počítačové gramotnosti. Tedy v doved-
nostech, jež po člověku vyžaduje 21. století. 

V právě probíhající druhé etapě jsou všechny 
moduly adaptovány do dalších jazyků: němčiny, 
francouzštiny, češtiny, chorvatštiny, slovinštiny, ru-
munštiny, maďarštiny, polštiny a lotyštiny. V závě-
rečné třetí etapě pak budou výsledné produkty pre-
zentovány odborné i laické veřejnosti formou před-
nášek a workshopů. No a na úplný závěr budou vý-
sledky dvouleté práce vyhodnoceny na posledním 
projektovém setkání, které bude hostit naše město 
Čáslav v květnu příštího roku. 

                                               Mgr. Hana Kosíková

Od 20. září 2019 mělo15 studentů z naší školy SOU 
Čáslav jedinečnou příležitost podívat se na 8 dní do 
Itálie. Přesně do města Porto San Giorgio, region 
Marche.

výrobou olivového oleje, olivové pasty, vína. Druhá 
produkovala domácí sýry a salámy. Dále jsme také 
viděli Zemědělskou univerzitu v Macherate. Velmi 
se nám líbilo ve skalním městečku Torre Di Palme a 

Na každý den jsme měli naplánovaný program, městě Loretu. Nesměla chybět ani relaxace na pláži. 
kam se podívat, něco zajímavého se dozvědět. Týden utekl a my se balili na cestu zpátky. Z týdenní-

Viděli jsme spoustu zajímavých míst, jako třeba ho pobytu si odnášíme s sebou mnoho zážitků a 
ve Fermu ukázku první pomoci s resuscitačním pří- cenných poznatků.
strojem, dvě farmy v Morescu. Jedna se zabývala                                                                      SOU Čáslav

ZÁJEZD DO ITÁLIE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT
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Dne 1. 10. 2019 se naše malá třída vydala na Měst-
ský úřad v Čáslavi. Tam už na nás čekal čáslavský mís-
tostarosta pan Martin Horský. Pan Horský nás po-
zval do své kanceláře a povídal si s námi o problema-
tice vedení města, o tom, jak se běžný občan může 
stát zastupitelem města a co to všechno obnáší. Ta-
ké pohotově odpověděl na naše otázky. 

Poté nás zavedl do pracovny pana starosty, kde 
nás mile přivítal sám pan starosta JUDr. Vlastislav 
Málek, od něhož jsme se také dozvěděli něco o cho-
du radnice. Oba pánové nám přízvukovali, že jsme 
to právě my, mladá generace, kdo bude pokračovat 
v jejich započatém díle. Ke konci jsme obdrželi milé 
dárkové taštičky. Na úplný závěr nás ještě pan Hor-

ský zavedl do Žižkovy síně a provedl 
nás bývalým leteckým krytem. 

Za celou třídu bychom chtěli po-
děkovat paní profesorce třídní, že pro 
nás tuto exkurzi zařídila a umožnila 
nám tak nahlédnout do problematiky 
Městského úřadu. Bylo to pro nás da-
leko zajímavější než jenom číst o fun-
gování městského úřadu z učebnice. 
A také panu místostarostovi Horské-
mu a panu starostovi Málkovi za to, že 
si na nás udělali čas a odpověděli nám 
na naše otázky.                                    

           Kristýna Vašíčková, kvarta

OBČANSKÁ VÝCHOVA NA RADNICI

ŠKOLNÍ ROK NABÍRÁ SVÉ OBRÁTKY A NA SADOVCE TOMU NENÍ JINAK
Z atletické olympiády v Kutné Hoře na konci září žáci 
základní školy v Sadové ulici dovezli celkem šest me-
dailí, z toho 3 ty nejcennější, 2 stříbrné a jednu bron-
zovou. Skvěle reprezentovali barvy Sadovky Julie 
Šimůnková, Anna Jelínková, Adéla Pipková, Kristýna 
Kušeničová,  Karolína Vitáková, Šárka Sedláčková, 
Tereza Tomaňová, Valerie Vančurová, Sůvová Klára, 
Málková Kateřina, Filip Pechar, Šimon Tvrdý, Adam 
Havelka, Andrej Chrašč, Jan Jasanský, Rudolf Špa-
činský, Dominik Šolta, Michal Brychta, Miroslav 
Brázda a ostatní sportovně nadaní žáci.

ních dětí v oblasti vědy, technologií, inženýringu, le vypadá, protože Sadovka otevře svoje dveře 
ovládání jazyka a matematiky. STEAM pomáhá dě- nejen předškolákům, ale každému, kdo se učí rád.
tem naučit se dovednosti spojené s rozvojem tech-
nologií a s inovacemi - řešení problémů, spoluprá-
ce, kreativita a kritické myš-
lení - což dětem pomůže       
s úspěchem zvládnout další 
vzdělávání ve všech obrech. 
Druhá vlna Šablon z Evrop-
ských strukturálních fondů 
umožňuje nejen vzdělávání 

V říjnu na Sadovku dorazily balíčky, speciální dětí, ale myslí stejnou mě-
balíčky. Jejich obsahem jsou totiž produkty, které rou i na pedagogy. Sadovka 
zkvalitní výuku žáků i učitelů. Zbrusu nové progra- tohoto programu využila a 
movatelné stavebnice a notebooky rozvíjí primárně pro všechny učitele naplá-
počítačovou gramotnost, ale protože svým využi- novala školení, projekt tan-
tím podpoří i ostatní předměty, nabízí tento projekt demové výuky a vzájemné 
financovaný z EU fondů (Šablony II) řešení pro stra- spolupráce.
tegii vzdělávání STEAM (Science, Technology, Engi- 12. prosince se budete 
neering, Arts a Mathematics). Tento koncept se sna- moci přijít přesvědčit sami, 
ží vzbudit a podporovat všeobecnou zvídavost škol- jak to na takové základní ško-

                                                                        ZŠ Sadová

HOLUBNÍČEK OTEVŘEL 
SVÉ DVEŘE VEŘEJNOSTI

V úterý 15. 10. Dětská skupina Holubníček, která si 
vytyčila cíl pomoci rodičům, kteří se musí, kromě 
výchovy svých malých dětí, věnovat také svému za-
městnání, uspořádala Den otevřených dveří.

Veřejnost během odpoledne mohla nahléd-
nout do zázemí Holubníčku, rodiče se mohli zeptat 
na otázky ohledně docházení do skupinky a pro děti 
byly přichystány nejrůznější hry. Skupinka bude ofi-
ciálně otevřena 1. listopadu.                                    JN

Žáci ze ZŠ Náměstí se v průběhu podzimu tradičně piády v lehké atletice. A vedli si nadmíru úspěšně.       
zapojili do řady sportovních soutěží. Koncem září se K prvním místům v šesti různých disciplínách je tře-
např. v Kutné Hoře zúčastnili okresního kola olym- ba přičíst též řadu dalších medailových umístění. 

Dalším závodem, ze kterého jsme přivezli medaile, 
bylo okresní finále v přespolním běhu. Zde družstva 
starších a mladších žáků školy obsadila shodně       

Nejhodnotnějším sportov- 3. místa.
ním výkonem se prezentovala Již tradicí se na naší škole stává účast v nové 
žákyně šesté třídy Viktorie Ma- sportovní disciplíně – target sprintu. Jedná se o mla-
chová, která zvítězila ve vrhu dou sportovní disciplínu kombinující střelbu na terč 
koulí výkonem 13,09 metru, z laserové pušky a běhu. Od závodníků vyžaduje 
který se stal zároveň třetím přesné střelecké schopnosti a dobrou běžeckou 
nejdelším hodem mezi mladší- kondici. Je třeba střílet přesně a rychle po fyzicky 
mi žákyněmi v České republice. náročném běhu.  Školní kolo se konalo za příjemné-
Pavlovi Píškovi z 8. ročníku se ho počasí 10. října na stadionu ve Vodrantech. Vítě-
zase podařilo zvítězit ve čtyřech zové jednotlivých kategorií Adéla Arientová, Jan 
disciplínách. Cenné je také ví- Zadina, Barbora Stejskalová a Matyáš Grulich si spo-
tězství našich chlapců ve štafe- lu s dalšími medailisty zajistili účast v jarním kraj-
tě na 4x60 metrů nebo prven- ském finále.   Za uspořádání akce patří poděkování 
ství Kryštofa Vejrosty v běhu na organizátorům ze Sdružení sportovních svazů ČR.
300 metrů.                                                                       ZŠ Náměstí

SPORTOVNÍ AKTIVITY NA ZŠ ČÁSLAV NÁMĚSTÍ
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Vzdušné tankování 

Nácvik signálu záchrana

Začátkem října mělo 3. Úkolové uskupení Baltic Air 
Policing 2019 za hlavní úkol výcvik tankování za letu.

Začátkem října uskutečnilo 3. Úkolové uskupení 
Baltic Air Policing 2019 na základně Ämari ve spo-
lupráci s estonskou stranou nácvik signálu „Záchra-
na“.

účelem byl realizován do- uskupení nastaven přesný systém kroků, kde každá 
hovor  s  německými ze zúčastněných osob přesně ví, co a kdy má při akti-
vzdušnými silami o využití vaci uvedeného signálu udělat. Celého procesu se 
jejich tankeru Airbus účastní několik různých druhů záchranných složek a 
A310 MRTT pro výcvik.  d á le koordinátoři, jejichž úkolem je nejenom zajistit 
K uskutečnění úkolu vzlé- efektivní spolupráci, ale i předávat informace ve-
tal tanker až z Německa lícím stupňům. 
ze základny v Cologne - Nicméně pro zajištění správné funkce je nutné 
Bonn a po dosažení ope- si tento postup pravidelně zkoušet v praxi, aby se 
račního prostoru nad zjistila jak reakce všech zapojených účastníků, tak 
Baltským mořem a do- správnost a proveditelnost nastavených postupů. 
tankování letounů se vra- Nácvik se uskutečnil v reálném režimu, kde došlo 
cel zpět na domovskou nejen k předávání instrukcí, ale i ke skutečnému vý-
základnu. Příležitosti k vý- jezdu hasičů, pyrotechniků a zdravotníků k letounu, 
cviku vzdušného tanková- který simuloval poškozený stroj. „Praktické prove-
ní přitom v rámci vzájem- dení cvičení včetně zapojení estonských hasičů a 
né výcvikové spolupráce záchranářů přineslo užitek nejen v reálném vyzkou-
využilo i švédské vojenské šení si jednotlivých kroků, ale i v optimalizaci nasta-

letectvo se svými letouny Gripen. vení celého procesu „Záchrany“ a odhalení případ-
ných slabých míst“, dodává ke cvičení jeho vedoucí, 
jeden z pilotů českého kontingentu.Cílem bylo udržení kvalifikace pilotů k doplňo-

vání paliva v průběhu letu. I když pilot toto osvědče-
ní drží, musí se pravidelně v 6 měsíčních intervalech 
tohoto výcviku zúčastnit, jinak nemůže vzdušné 

 tankování samostatně provádět. Stíhací letoun JAS-
Jedná se o systém 39 používá takzvaný „probe - droque“ („sonda - 

reakce personálu letecké koš“) systém tankování za letu, kdy se pilot tankova-
základny na mimořád-ného letounu musí trefit nástavcem na doplňování 
nou událost v leteckém paliva do protikusu, který doslova vlaje na hadici 
provozu, např. přistání tažené vzdušným tankerem. Jelikož se oba letouny, 
poškozeného letounu. jak tanker, tak tankovaný stroj, i přes souběžný let 
Během krátké doby je vůči sobě neustále pohybují a samotná hadice s ná-
nutné připravit se na pří-stavcem je strhávaná prouděním kolem letounu. 
jem takového letounu, Velitel úkolového uskupení, podplukovník Pavel 
zejména přichystat se      Pavlík, k tomu uvádí: „Udržování schopnosti tanko-
k možné záchraně pilota, vání za letu je z operačního hlediska velmi význam-
pokud by se nebyl scho-né. Umožňuje delší dolet, vytrvalost ve vzduchu a 
pen ze stroje dostat pružnou reakci na všechny situace. Dlouhodobě se 
vlastními silami a být při-ovšem potýkáme s problémem dostupností tan-
praven i na potenciální kerů k našemu výcviku a udržení požadovaných 
vznik požáru stroje a je-podmínek pilotů.“ 
ho okolí. Z toho důvodu V současné době jsou prakticky všichni piloti 
je velením úkolového JAS-39 držiteli oprávnění k jeho provedení. Za tímto 

kapitán Vladimír Ficenec, styčný důstojník 
3. úkolového uskupení BAP

ZPRÁVY Z 21. ZÁKLADNY TAKTICKÉHO LETECTVA

BALTIC AIR POLICING 2019

Ředitelství Městské nemocnice Čáslav
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce 

POŽADUJEME:

TERMÍN NÁSTUPU:

CHARAKTERISTIKA POZICE:

NABÍZÍME:

VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU/NUTRIČNÍ 
TERAPEUT V MN ČÁSLAV

 Žadatel musí splňovat podmínky zákona č. 96/2004 Sb. o 
získání odborné způsobilosti k výkonu povolání nutričního terapeuta § 15, s 
minimální pětiletou praxí v oboru, komunikační a profesionální předpoklady 
pro řízení týmu, schopnost naslouchat a vcítit se do druhých. 
Schopnost aplikovat změny a nové trendy do praxe, morální, občanská 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, spolehlivost, znalost práce na PC na velmi 
dobré úrovni.

 1. 1. 2020

· Zabezpečení nutričních potřeb pacientů v nemocnici, poradenská a 
  edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního 
  stravování a vedení kuchyně.
· Stanovovat nutriční diagnózu, intervenci, monitoring a hodnocení, 
  informovat pacienty a příslušné zdravotnické pracovníky i pracovníky 
  stravovacího provozu o změnách nutričních postupů konkrétních 
  nemocných.
· Provádět vyšetření nutná k zajištění stavu výživy pacientů, kontrolovat, 
  metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a  
  léčebné výživy ve stravovacím provozu nemocnice.
· Sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé 
  zdravotnické zařízení.

· Pracovní poměr na plný pracovní úvazek 
· možnost odbor. i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené
· zaměstnanecké benefity ve formě balíčku: závodní stravování, odměny 
  k život. a pracovnímu výročí, příspěvek na rekreaci, výhodný mobilní tarif
· dobré platové podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Přihlášku a požadované doklady zasílejte písemně do 13. 12. 2019 na adre-
su: Městská nemocnice Čáslav, personální úsek, Jeníkovská 348, 28601 
Čáslav.

Městská nemocnice Čáslav přijme do pracovního poměru

POŽADUJEME:

TERMÍN NÁSTUPU:

NABÍZÍME:

 VŠEOBECNOU SESTRU NA INTERNÍ ODDĚLENÍ JIP

· SŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra, výhodou PSS-ošetřovatelská péče v 
  interních oborech, případně VŠ 
· Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost 

 ihned 

· Pracovní poměr na plný pracovní úvazek 
· možnost odbor. i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené
· zaměstnanecké benefity ve formě balíčku: závodní stravování, odměny 
  k životnímu a pracovnímu výročí, příspěvek na rekreaci, výhodný mobilní 
  tarif
· dobré platové podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Kontakt: Anna Škarková, personální referent, Městská nemocnice Čáslav, 
Jeníkovská 348, 28601 Čáslav, e-mail.: anna.skarkova@nemcaslav.cz, tel.: 
327 305 228, mobil: 734 858 966
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Diakonie Českobratrské církve evangelické je 
jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociál-
ních služeb v ČR, významně působí i v oblasti  
speciálního školství. Tato organizace pomáhá 
dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých 
životních krizích.

ně aktivizační služba. Vznikla zde i dětská skupina, od 18 do 64 let. Jedná se o službu sociální prevence, 
která není klasickou sociální službou, ale je velmi která podporuje společenské uplatnění osob s han-
důležitou součástí koncepce DSČ v oblasti pomoci dicapem, smysluplné trávení jejich volného času i 
rodinám s malými dětmi. Nedílnou součástí všech možnost uspět na chráněném či volném trhu práce. 
sociálních služeb je základní sociální poradenství. Uživatelé této služby se mohou dle svého zájmu, 
Navíc v Čáslavi, Kolíně, Benešově a Voticích zajišťuje schopností a dovedností seznámit s řadou činností 

Jedním z větších diakonických středisek je v keramické, textilní, výtvarné i dřevařské dílně; 
organizace Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy mohou se zapojit do rozmontovávání a třídění 
(DSČ), která vznikla v roce 2015 sloučením několika elektroodpadu nebo do výroby svíček, dále do 
menších samostatných diakonických subjektů. Jed- úklidových a údržbářských prací nebo do úpravy ze-
ním z nich byla i Diakonie Čáslav, která navázala na leně; velmi oblíbené jsou činnosti spojené se za-
práci diakonického střediska Marta, jež obnovilo jištěním provozu cvičné terapeutické kavárny. Tato 
svou činnost v roce 1991 při čáslavském evangelic- služba je v Čáslavi provozována ambulantní formou 
kém sboru (původní spolek Marta byl založen již       ve všední dny od 6:30 do 15:30. Další ambulantní 
v roce 1889 a pečoval o chudé a jinak potřebné). službou provozovanou od pondělí do pátku je Den-

V současné době DSČ působí celkem v 10 měs- ní stacionář (DS). Tato služba je určena osobám s 
tech a obcích, kde poskytuje 10 různých sociálních handicapem ve věku od 7 do 64 let, které potřebují 
služeb. Jedná se o služby sociální prevence a sociál- výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeob-
ní péče; služby ambulantní, terénní i pobytové.        služných a sociálních dovednostech. Jedná se o 
V Čáslavi, Kolíně a Kutné Hoře se jedná o Sociálně službu sociální péče. Druhou tzv. „péčovou“ služ-
terapeutické dílny, Denní stacionář a Domov pro bou je Domov pro osoby se zdravotním postižením 
osoby se zdravotním postižením. Tyto služby jsou (DOZP), který funguje celoročně nepřetržitě. Kapa-
určeny pro osoby se zdravotním a kombinovaným cita domova je 14 lůžek a žijí zde převážně lidé se 
postižením. V Kostelci, Libici, Opolanech a Pátku je středním a těžkým stupněm mentálního postižení, DSČ síť tzv. Občanských poraden, v nichž je zdarma 
zajišťována péče o seniory v Domovech pro seniory často v kombinaci s autismem. Tato služba je určena poskytováno odborné sociální poradenství s mož-
a v Domovech se zvláštním režimem, které slouží lidem ve věku do 7 do 64 let. ností zažádat i o tak zvané oddlužení fyzických osob.
především lidem s Alzheimerovou chorobou a de- Sociální služby provozované přímo v Čáslavi 
mencí. V Kostelci je navíc i pečovatelská služba. Ve Více informací o jednotlivých službách jsou zaměřené na osoby s chronickým duševním 
Vlašimi je provozován Azylový dům, kde mohou své organizace Diakonie Střední Čechy i důležité onemocněním, s kombinovaným, mentálním a ji-
útočiště nalézt osoby nacházející se v tíživé životní kontakty je možno najít na webu organizace: ným zdravotním postižením. Sociálně terapeutické 
situaci, a dále zde rodinám s dětmi pomáhá Sociál- www. diakonie-stred.cz.dílny (STD) jsou určeny pro dospělé osoby ve věku 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 5.

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY 

Domov důchodců Čáslav 
nabízí 
volné pracovní místo 
na pozici:

 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 
základní.

Platové podmínky 
dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě.

   
V případě zájmu nás kontaktujte:
· telefonicky: 327 31 20 51
· e-mailem: info@ddcaslav.cz 

nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

Pracovník přímé obslužné péče 
- péče o seniory

Nástup možný ihned.

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 15 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2019   



V listopadu tohoto roku uplyne plných třicet let od 
jednoho z nejvýznamnějších dnů novodobé historie 
našeho státu, ode dne a událostí, které byly impul-
sem pro změnu režimu. Vedoucí úloha komunistic-
ké strany se začala pod tíhou odporu většiny 
veřejnosti definitivně hroutit jako pověstný dome-
ček z karet. Je třeba konstatovat, že to byla právě 
tato strana a jednání jejích představitelů, kteří svojí 
arogancí a touhou udržet se u moci za každou cenu, 
dlouhodobě podporovali v lidech sílící odpor vůči 
její ideologii a zacházení s lidmi ve vlastním státě. 
Mnozí dnes vzpomínají na mléko za 2 koruny, chléb 
ani ne za 3 Kčs a „sociální jistoty“. Jistě - nesmíme 
ale zapomenout, čím byly vykoupeny a že právě 
tyto jistoty se rozhodně netýkaly lidí, kteří byli 
ochotni a schopni vzepřít se tomu, co považovali za 
nesprávné a nedůstojné. Nesmíme zapomínat na 
roky, které ti, již se provinili proti vládnoucí straně, 
museli prožít ve vězení nebo v těch ještě markant-
nějších případech v uranových dolech či na jiných 
podobných místech. Nesmíme zapomínat na 
strach, který se tehdejším představitelům za léta 
jejich vládnutí podařilo v lidech vypěstovat, na 
obavy mluvit otevřeně před sousedy nebo dokonce 
členy vlastní rodiny, na prověrky, na problémy          
v zaměstnání a na manipulaci s lidským vědomím, 
podvědomím i svědomím. Na nic z toho nesmíme 
zapomenout...

Sametová revoluce začala událostmi 17. 
listopadu. Proč se to stalo právě toho dne?

Co se vlastně tehdy stalo? 

Strach byl na místě a oprávněný

než to tehdy doopravdy bylo. Dnes, v době, kdy se 
(většinou) můžeme svobodně vyjádřit, prezentovat 
svůj názor, byť by byl odlišný od názoru většinového 
nebo propagovaného, si mnozí  neuvědomí, jak 

17. listopad roku 1989 byl 50. výročím dne, kdy velké riziko lidé, kteří se v roce 1989 začali bouřit 
nacisté za druhé světové války zavřeli české vysoké proti tehdejšímu režimu, podstupovali. V živé 
školy, a připomínka této události dovedla studenty paměti byly události roku 1968, kdy na obranu 
na pražský Albertov, aby zde uctili památku Jana vládnoucí strany a její ideologie, na obranu proti 
Opletala. Právě jeho smrt, kdy podlehl následkům „kontrarevoluci“ přišly armády zemí Varšavské 
zranění z protinacistické demonstrace, konané 28. smlouvy. Ostatně tanky, které tehdy do země 
října roku 1939, a jeho pohřeb 15. listopadu, jenž se přijely, byly stále ještě na našem území a určitě by 
změnil v další vlnu protestu proti okupantům, měl tedy nebyl velký problém s jejich opětovným 
jen o dva dny později za následek již zmiňovanou využitím. A lidé si takovou hrozbu samozřejmě 
pomstu v podobě uzavření vysokých škol. Nacisté uvědomovali. O to více úcty bychom měli chovat     
se ale tehdy nespokojili jen s tím - více než dvanáct k těm, kteří i přesto přišli a chodili na další a další 
set studentů bylo posláno do koncentračního setkání, jichž bylo v následných dnech a týdnech po 
tábora a devět studentů bylo popraveno. Je proto republice nespočet. Osobní statečnost přitom 
logické, že se studenti v roce 50. výročí uvedených prokazovali nejen organizátoři demonstrací a ti, 
událostí, navíc pod vlivem sílícího odporu proti kteří vystupovali na pódiích, ale i ti, kteří se jich 
režimu vládnoucí komunistické strany, rozhodli účastnili. Nikdo nemohl dopředu tušit, jak se celá 
sejít, připomenout a uctít památku tehdejších situace nakonec vyvine, nedá-li někdo pokyn k 
hrdinů a vyjádřit se také k současné situaci. Jenže... vojenskému zásahu, který by mohl jakémukoliv 

odporu učinit přítrž. Nebylo možné odhadnout, 
Organizátoři akce, tedy Nezávislé studentské jaký dopad bude mít účast na demonstraci napří-

hnutí STUHA a SSM avizovali původně následný klad na budoucí kariéru nebo rodinu. Důkazem 
pochod městem, což jim ale nebylo povoleno. oprávněnosti obav byly i informace o přesunutí 
Plánovaná trasa byla tedy změněna s cílem na posil Lidových milic do Prahy nebo prohlášení, že které tehdy obletělo svět: Máme holé ruce, se 
Vyšehradě. Je tu ale další jenže... Ať už byl Vyšehrad armáda stojí na straně režimu i návrhy na její využití naštěstí dochovaly v paměti mnohých dodnes. Lidé, 
cílem skutečně plánovaným nebo jen klamným, k „uklidnění“ situace.shromáždění na demonstraci, skutečně nebyli 
situace se nakonec vyvinula docela jinak a značná A přesto lidé chodili - chodili ve větších a větších ozbrojeni ani agresivní, a přesto strach tehdejšího 
část shromážděného davu se i přes zákaz následně počtech, ve více a více městech a obcích, začali se vedení z jejich odporu, z rozdílných názorů a             
vydala po původní trase na nábřeží Vltavy a do sdružovat, diskutovat, řešit. Samozřejmě s podpo-z možné ztráty svého vlastního postavení, vedl k po-
centra města. Již cesta na Karlovo náměstí nebyla rou a pod vedením těch, kteří ve většině podobných kynu k násilnému potlačení akce. Záběry, na nichž 
jednoduchá a byla doprovázena střety s policií. Čím revolucí stáli v čele - tedy studentů, mladých lidí, policisté bijí obušky vyděšené a bezbranné převáž-
dál tím častěji a hlasitěji se také začala objevovat umělců a inteligence. Ostatně již 19. listopadu bylo ně mladé účastníky a studenty, vyburcovaly i mno-
protistranická hesla, žádající změnu. Před půl v Činoherním klubu v Praze na návrh tehdy ještě hé doposud váhavé lidi k rozhodnutí, že v takovéto 
osmou večer se demonstranti dostali na Perštýn, do disidenta (a budoucího prezidenta) Václava Havla zemi, v takovémto režimu již žít nechtějí. Došli k roz-
míst, která dnes zná snad každý. Fotografie studen- založeno Občanské fórum , které se stalo mluvčím hodnutí, že je čas na změnu. Jenže...
tů a dalších demonstrantů, sedících na zemi proti všech, kteří toužili po změně (Na Slovensku o dva 
kordonu ozbrojených policistů, květiny za jejich týdny později vzniklo obdobné hnutí, nazvané Stále je třeba mít na paměti, že se z dnešního 
štíty, ale i heslo neozbrojených demonstrantů, Verejnosť proti násiliu, na jejímž vzniku měl lví podíl pohledu může všechno zdát mnohem jednodušší, 

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

NEMOC MOCI

Když přijde moc
a z moci nemoc

z nemoci moci vzejde strach. 
Nemocní mocí 
hledají pomoc

najdou ji snadno - střelný prach...

Ať den či noc
na hradbách pravdy
bojují lží a úskokem.

S pocitem práva
bezprávím střílí

do cíle dál, krok za krokem...

Když přijde moc
a z moci nemoc,

když pravdu půlí mocný klín,
nemocní mocí,

aniž to tuší,
překročí snadno vlastní stín...
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Milan Kňažko). emigranti, zvláště z řad 
umělců. Byla ustanove-

Již v pondělí 20. listopadu vyhlásily některé na nová vláda, v níž již 
vysoké školy stávku, o několik dní později se k nim neměla převahu KSČ, a 
připojily i všechny ostatní. Již dlouho neměla prezident Gustáv Husák 
takovou váhu a sílu státní hymna, která zněla oznámil svoji demisi. 
spontánně na všech shromážděních, mnoho let si Občanské fórum jmeno-
lidé tak nevážili státní vlajky, jako v těchto vypjatých valo svým kandidátem 
dnech, kdy se tyto symboly staly opět tím, čím mají Václava Havla, který byl 
být. Tedy prvky, které spojují, vyjadřují sounáleži- 29. prosince ve Vladi-
tost a podporu, oporu a víru v budoucnost národa. slavském sále zvolen 
Píseň Modlitba pro Martu, kterou Marta Kubišová prezidentem republiky. 
zazpívala mimo jiné i na jedné z nejsilnějších Ani tím ale změny 
demonstrací na Václavském náměstí, se později nebyly zdaleka u konce. 
stala dalším neoficiálním symbolem sametové 28. března zanikla Čes-
revoluce.   koslovenská socialistic-

Dalším zlomovým momentem ve vývoji bylo ká republika a vznikla 
dnes již notoricky známého vystoupení Miroslava Česká a Slovenská Fede-
Štěpána v pražském podniku ČKD, kde se i přes jeho rativní Republika. Vývoj, 
snahu snížit úsilí zvláště studentů o dosažení změn který dovedl naši repub-
ve společnosti, dělníci jednoznačně postavili na liku od cesty socialismu k prvním demokratickým bíhal, musím říci, že jsem se o událostech, které se 
stranu mladých lidí. Toho večera (23. listopadu) se volbám, byl dokončen v červnu roku 1990. Vítězství staly 17. listopadu v Praze, dozvěděl o den později, 
uskutečnila největší z demonstrací, kdy se na se podle očekávání dočkali kandidáti Občanského kdy jsme jeli jako členové Klubu spřízněných duší 
Václavském náměstí sešlo na 300 000 lidí. Vývoj fóra v České republice a Verejnosti proti násiliu na divadla Semafor do Prahy na setkání. Tam jsme se 
situace dostal rychlý spád - 24. listopadu rezignoval Slovensku. 24. listopadu proběhly první svobodné dozvěděli od přímých účastníků, co se na Národní 
celý ústřední výbor KSČ v čele s Milošem Jakešem a volby i do zastupitelstev obcí. Také v Čáslavi zvítězila třídě konkrétně dělo, protože z Hlasu Ameriky jsme 
25. listopadu udělil prezident republiky milost kandidátka Občanského fóra. se věděli jen to, že došlo ke konfliktu. Ten ale 
několika politickým vězňům (Jánu Čarnogus- bohužel nebyl první, takže jsem tomu 
kému, Jiřímu Rumlovi, Ivanu Jirousovi a nepřikládal význam nějaké dějinné události. 
dalším). V chrámu svatého Víta byla sloužena Zajímavé je, že když jsme 18. listopadu přijeli 
mše při příležitosti svatořečení Anežky České, do Prahy, vše bylo uklizeno a po střetu 
a ani tato akce nezůstala bez odezvy. Pracovní- nebylo ani památky. Až v předsálí jsem se 
ci televize a rozhlasu navíc deklarovali svoji ptal písničkáře Jana Buriana, co si pro nás na 
ochotu podpořit připravovanou generální setkání připravil. On jen stručně odvětil: „Po 
stávku. O den později se setkali představitelé tom včerejšku ani nemám chuť...“ Já jsem ale 
nově vzniklého Občanského fóra s federálním v tu chvíli nevěděl, o čem mluví. Krátce po 
premiérem Ladislavem Adamcem a domluvili začátku programu najednou na jeviště 
první možnosti dialogu a 27. listopadu zažila nastoupili někteří herci - pamatuji si Milana 
republika nevídanou generální stávku, do níž Kňažka nebo Vladimíra Kratinu, ale byli tam i 
se zapojily tři čtvrtiny pracujících. Ještě před další - a řekli nám, že herci vyhlásili stávku a 
koncem listopadu došlo ke zrušení klausule, program vlastně končí. Jenomže prostory 
která určovala vedoucí úlohu KSČ ve společ- jsme jako členové klubu měli k dispozici až 
nosti a v této souvislosti i k mnohým dalším do večera a členem je například i hudebník a 
krokům. hudební publicista Jiří Černý, ten vystoupil 

Změny pokračovaly i v prosinci, kdy se po na pódium a vyzval k debatě. Hovořili pak 
mnoha letech otevřely hranice a mnozí se (v ne- hlavně očití svědci akce a my jsme se tak dozvěděli 
důvěře, že to tak již zůstane) vydávali alespoň na informace, které asi jinou cestou získat tehdy nešly. 
krátký výlet na vytoužený Západ. Padla „železná 
opona“ a do republiky se také začali vracet první 

 Je nutné předeslat, že se události listopadu ́ 89 
do menších měst a obcí dostávaly postupně. Lidé 
tehdy neměli tolik možností získávat informace, 
takže to bylo složitější než dnes. Přibližně po týdnu 
mě ale známá pozvala na večer právě na Malou V Čáslavi před 
scénu Dusíkova divadla. Oponoval jsem, že dnes revolucí vzniklo krásné 
žádný program není, ale ona jen řekla: „To nevadí, d i v a d l o  n a  M a l é  
třeba tam bude něco jiného zajímavého, jen scéně, která dnes již 
přijďte.“ A právě tam bylo založeno Občanské téměř nefunguje. Teh-
fórum, jehož jsem se tak stal v Čáslavi zakládajícím dy ale byla velmi vy-
členem. Neměl jsem v té době ale žádné vyšší užívaná, a protože 
ambice a o pozici v samosprávě jsem samozřejmě mám divadlo hodně 
ani nepřemýšlel. Na tomto setkání padla mimo jiné rád, byl jsem jejím 
také krásná věta pana magistra Tichého, který řekl: častým hostem a         
„Doteď jsme se báli každý doma, pojďme se přestat v posledních týdnech 
bát společně tady a pojďme něco dělat.“ Nebylo to roku 1989 se také stalo 
jednoduché, protože všichni si uvědomovali, co centrem čáslavského 
dokáží mocenské složky, pokud by se rozhodli to dění, spojeného s udá-
zastavit. Věděli jsme co se dělo na Národní třídě i lostmi v celé republi-
předtím, věděli jsme, že stačí slovo a bude povolaná ce. Abych ale nepřed-
armáda. Naštěstí nikdo žádný takový povel nevydal. 

A dál? 

Listopad ́ 89 v Čáslavi

Prvním porevolučním starostou v Čáslavi se 
stal pan Pavel Procházka. Kdo jiný než právě on by 
tedy mohl vyprávět o listopadovém dění v našem 

To jsme ale stále v Praze, tedy v centru veškeré-městě? 
ho sametově-revolučního dění. Jak tu dobu vnímala 
Čáslav? Byl jste svědkem a 

účastníkem proměny 
naší republiky v roce 
1989. Jak na tu dobu 
vzpomínáte? 
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V lidech byl samozřejmě strach a nejistota. Když 
si představíme, že žili ve strachu v podstatě nepřetr-
žitě od začátku války, tedy padesát let, je jasné, že to Stejně, jako dění v samotných dnech revoluce a rodiny? Mnozí se pak raději přizpůsobí, vlastní ná-
poznamená celý národ. Jako učitel jsem tehdy po ní, je ale zajímavý vývoj, který v předchozích zory si nechají pro sebe a podle hesla „Usmívej se a 
bohužel zjistil, jak se ten stav podepsal už i na letech dovolil postupné upevňování moci strany, mávej“ se usmívají, mávají a myslí si svoje. A režim   
studentech, kteří často sami účast na pochodu 17. která si s demokratickými principy hlavu rozhodně s každým novým mávajícím získává na síle, ať už se 
listopadu v tu chvíli odsuzovali.  nelámala. Zajímavé je, že se národ začal bránit až po jedná o stát nebo jakoukoliv jinou společnost, navíc 

 tak dlouhé době. Vždyť přece již v začátcích vlády v momentě, kdy má možnost do vedoucích pozic (a 
Po několika dnech, když už se o situaci v Praze minulého režimu se sama komunistická strana nejen do nich) bez jakéhokoliv odporu dosadit 

vědělo více a studenti, kteří byli na Národní třídě zbavovala lidí, kteří nebyli podle mínění vedení loajální spolupracovníky, kteří tak postupně, téměř 
přítomni, objížděli republiku, aby o tom osobně spolehliví, dostatečně oddaní a loajální. Někteří nepozorovaně, prorostou celou společností a jako 
informovali, ředitelé dostali příkaz zamykat školy, „byli odejiti“ z práce, někteří nemohli zůstat ani ve silné kořeny podpírají, vyživují a udržují v činnosti 
aby se nikdo nedostal dovnitř. Učil jsem tehdy na svých domovech, další byli uvězněni, dokonce i po- kmen a korunu aniž by vnímali nebo chtěli vnímat, 
střední průmyslové škole a najednou jsem slyšel, že praveni. A přesto si to národ nechal líbit - navíc od jak celý strom působí na život ve svém okolí. 
se na chodbě děje něco neobvyklého. Stáli tam stu- lidí, které si tehdy ještě dobrovolně zvolil. Proč? Bez ohledu na to kolik času již uběhlo od sa-
denti, kteří - nevím jak - získali klíče od hlavního Odpověď není jednoduchá, základem ale byly metové revoluce je proto nezbytné stále připomí-
vchodu, otevřeli si a vyšli ven. Nevěděli ani kam částečně skutečná víra v lepší a spravedlivější nat, že jakkoliv byl přerod totalitního zřízení v de-
chtějí jít, cítili ale jako potupu, že jsou ve škole zřízení, kde si budou lidé rovni, touha po jakési mokratické jasně viditelný a ohraničený, tak změny 
zamčeni. Řekl jsem si, že musíme jako učitelé za ni- pomstě těm, kteří v minulosti žili ve větším blaho- v opačném směru většinou probíhají pozvolně a té-
mi, ale nikdo jiný ven nešel. Zeptal jsem se studen- bytu než dělnická třída, ale hlavně přirozená lidská měř nepozorovaně (tak, jak to vyjadřuje i několik 
tů, co chtějí, a dozvěděl jsem se, že se chtějí domlu- vlastnost, na kterou spoléhají mnozí vůdci nebo ti, veršů, doplňujících tento článek, jež paní Lenka 
vit s ostatními školami, což se také postupně stalo a kteří by jimi rádi byli: strach... Vždyť kolik z lidí, kteří Dvořáčková našla v pozůstalosti svého otce, který    
začali spolupracovat. Dokonce zajistili i setkání  v id í,  ja k  je   je jich soused nebo spolupracovník tres- s minulým režimem aktivně bojoval). Přesto, nebo 
s tehdejšími soudruhy z okresu, kteří sem přijeli tán za názor, který nesouzní s názorem „správným“ spíš právě proto, jsou ale nesmírně nebezpečné, a 
uklidnit situaci. Z jejich vystoupení ale studenti nebo si dokonce dovolí vyslovit ten vlastní, se pustí to musíme mít - i třicet let po sametové revoluci - 
získali pocit, že jsme zase prohráli. Řekl jsem jim, že do podobného boje? Kolik z nich bude riskovat neustále na paměti.                          
je to teprve začátek, žádná prohra, jen se do toho vlastní kariéru nebo dokonce bezpečí a zázemí                                                  
teď musíme pořádně opřít. 

Stejně jako v jiných městech, i čáslavské Dusíko-
vo divadlo dalo k dispozici svoje prostory, kde se na 
Malé scéně konala setkání, besedy na určené téma, 
přičemž vůdčími duchy byli hlavně pánové Josef Ti-
chý, Miroslav Richter, Josef Kalenda, Jaroslav Kruliš 
a další. Strach postupně opadal, lidé se začali na-
rovnávat a nadechovat, přicházela euforie. Pro-
blém byl v tom, že jen málokdo tehdy uměl promlu-
vit na veřejnosti.

Je pravda, že Čáslav revolucí na náměstí, tak 
jako třeba v Praze, moc nežila. Pamatuji si, že se zde 
lidé sešli v den, na který byla vyhlášena generální 
stávka. Na konci jednoho meetingu jeho účastníci 
udělali lidský řetěz...  

Ano, ale je důležité také připomenout, že celá ta 
proměna probíhala poměrně dlouhou dobu. Nešlo 
jen o několik dní v listopadu, maximálně v prosinci 
roku 1989. Další změny se děly i v následujícím roce 
a částečně ukončeny byly až prvními svobodnými 
volbami. S časovým odstupem ale máme tendenci 
si jednotlivé události spojovat, až splynou do 
poměrně krátkého časového úseku. Tak to ale není - 
nebylo to tak v době tak zvané normalizace, která 
také neproběhla v několika měsících, jak by se 
mohlo nyní zdát, a bylo to tak i v případě přerodu po 
listopadu 1989. 

Jak jsem řekl, činnost nově vzniklého Občanské-
ho fóra tedy v Čáslavi pokračovala samozřejmě i      
v dalším roce, kdy už nám tehdejší předseda 
Národního výboru pan Hrubý vyčlenil místnost        
v budově radnice. Byl to tehdejší archiv, vlhká 
místnost, ale nemuseli jsme se scházet v bytech 
nebo v hospodách. Došli jsme tak až k podzimním 
komunálním volbám, kde již Občanské fórum zví-
tězilo. 

 

Jak se to tedy zlomilo?

Jak se zapojili do událostí listopadu 1989 ostatní 
místní obyvatelé? 

Stále tedy hovoříme o posledních týdnech roku 
1989?

Momentem, kdy se ve městě změnilo vedení, 
bychom mohli kapitolu sametové revoluce v Čáslavi 
uzavřít. Jak ale bylo uvedeno, polistopadový vývoj 
pokračoval i v následujících měsících a letech. To už 
je ale námět na jiné články...

zn, foto: Josef Starý 

DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMÁ

MĚSTO ČÁSLAV ZVE NA  

NEDĚLE
17. LISTOPADU 

V PRŮBĚHU CELÉHO DNE

OSLAVY
30. VÝROČÍ

SAMETOVÉ REVOLUCE

10.30

15.15

15.30

16.00

17. 11

17.15

18.00

20.00

 
- sametové promítání pro děti a rodiče
- Komenského síň ev. fara, beseda s pamětníky 

 
- svíčky s sebou

 
 

 

 

 

  
Nová scéna Dusíkova divadla Čáslav 

  
– kino Miloše Formana, vstupné 120 Kč 

Jak to říct dětem 

Položení kytic u pomníku v ul. J Mahena, 

Modlitba za svobodu 

T'N'T Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček
 

Zazní zvony čáslavských kostelů

ZUŠ-BAND orchestr Čáslav

Neformální setkání občanů

Amnestie

u pomníku v ul. J Mahena

Žižkovo náměstí

Zvony paměti národa

Žižkovo náměstí
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná 
Hora dne 25. 9. 2019  od 15:00 hodin ve společen-
ské místnosti transfuzního oddělení nemocnice 
Čáslav připravil slavnostní oceňování dárců krve. 

Nositelé „STŘÍBRNÉ“ medaile prof.J.Janského 
za 20 odběrů krve:

Nositelé Zlatého kříže 3.třídy za 80 odběrů kr-
ve:

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

chovice, Bence Marián – Sovolusky, Němec Jaro-
slav – Vrdy, Míšek Pavel – Chotěboř, Šedivý Jaroslav 
– Skovice, Veselý Miloš – Chotusice, Horáková Len-
ka – Čáslav, Hák Jiří – Čáslav, Náhlovský Jiří – Bahno, 

Slavnostní akce se zúčastnili například zástupci Bohuněk Jaroslav – Golčův Jeníkov, Horváth Adolf – 
nemocnice v čele s ředitelem Ing. Rudolfem Poličany, Chudoba Miroslav – Zbraslavice, Radov-
Bublou, místostarosta města Martin Horský a pří- nický Michal – Čáslav, Chalupa Martin – Kutná Ho-
buzní oceněných. Úvod svým vystoupením zpestřili ra, Jakeš Miroslav – Kněžice, Růžička Jan – Přítoky, 
hudebním vystoupením žáci zdejší ZUŠ.    Slovák Petr – Chotusice, Ing. Kotrba Štěpán – Kutná 

K předání bylo připraveno 25 stříbrných medailí Hora, Vlasák Luboš – Zbraslavice, Línek Dušan - Že-
za 20 bezpříspěvkových odběrů, 21 zlatých medailí hušice
prof. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů a 8 
Zlatých křížů 3.třídy za 80 bezpříspěvkových odbě-
rů.

Hanzlík Jan – Kutná Hora, Holub Josef – Třemoš-
nice, Neumanová Pavla – Tupadly, Kočí Karel – 

Hruška Milan – Malín, Kupera Jiří – Kutná Hora, Čáslav, Kalaš Jakub – Golčův Jeníkov, Baroch Petr – 
Novotný Roman – Třemošnice,  Láznička Michal – Frýdnava, Putz Jiří – Kluky, Zatočil Štěpán – Svět-
Koželuhy, Mendl Jiří – Chotěboř, Skalický Jaromír – lá/Sázavou, Petržílka Josef – Zbyslav, Illich Tomáš – 
Bělá, Černohubová Olga – Třemošnice, Douda Vra- Ždírec/Doubravou, Radovnický Jiří – Vlkaneč, Kotr-
tislav – Kutná Hora bová Andrea – Bratčice, Novák Karel – Bučina, Mi-

kan David – Čáslav, Feketeová Monika – Kutná Ho-
ra, Bc. Stehno Pavel – Sobíňov, Janda Karel – Třebe-
šice, Mlejnková Alena – Buda, Vepřek Jaromír – Bře-

Kukliš Jan – Kutná Hora, Kroutilová Jitka – Pra- zová, Zajíc Jiří – Tupadly, Meduna Vlastimil – Čáslav, 
Randík Lukáš – Kutná 
Hora, Culková Markéta – 
Ronov/Doubravou, Bla-
žek Vladimír – Sázavka, 
Lebdušková Zuzana - 
Čáslav

                                                                                         
Michaela Němečková,-
DiS. (ředitelka OS ČČK 
Kutná Hora), JN

DAROVÁNÍ KRVE NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ

Ve čtvrtek 26. 9. v 9:00 hodin dopoledne byl zahájen zimní semestr dlouhodo-
bě hojně navštěvované Univerzity volného času. 

Přednášky věnující se nejrůznějším tématům z domova i ze světa jsou pořá-
dány městským muzeem a knihovnou a jsou vyhledávané především zdejšími 
seniory. Zimní semestr byl zahájen přednáškou s názvem Bezpečnost seniorů  
v dopravě a nenechalo si ji ujít okolo čtyřiceti posluchaček.                                      JN 

ZIMNÍ SEMESTR UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 
BYL ZAHÁJEN

Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA
zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin
v kavárně Diakonie Čáslav
(bezbariérový vchod mezi 

husitským a evangelickým kostelem)

            

Čtvrtek 14. 11. 2019  9-11 hodin
Beseda s pamětníky.
Téma: 30 LET SVOBODY

Kavárnička je setkání všech 
generací (převážně však té starší) 

evangelického sboru v Čáslavi a také klientů 
sociálně-terapeutické dílny 
střediska Diakonie v Čáslavi. 

Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. 
Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, 

společně vzpomínáme, 
zveme si zajímavé hosty, zpíváme.

A ZVEME VÁS MEZI NÁS!
 

Čtvrtek 12. 12. 2019 9-11 hodin
ADVENTNÍ KAVÁRNA s punčem
Hostem bude:
Téma:

 Jaroslava Sporková
 Cestování po Uzbekistánu
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Tentokrát ne do domu číslo 888, kde žila do svých 
dvaceti let, ale naproti – do tehdejší gumárny, nyní 
Klub a galerie Gumárna, do domu číslo 2045. Osud 
nebo řízená náhoda tomu chtěly, že v ulici, která 
nese jméno Kamilina dědečka Karla Pazderského,    
v domě, na který se dívala z oken svého dětského 
pokoje v prvním patře, otevřela rodina Losenických 
Klub a galerii Gumárna.

příklad v Japonsku, Kanadě, Švýcarsku, Německu či 2005; 2.patro, Houdek 2009; Kačenka hledá lásku, 
Velké Británii. Divus 2011; Obrazy v pohybu, Kolem 2015; Obrazy z 

Z tuzemských výstav zmiňme Alšovu jihočeskou arteterapie, Kolem 2015, Obrazy ze snů, Kolem 
galerii, Mánes, Galerii Václava Špály nebo Centrum 2019.
pro současné umění DOX v Praze. Kamila kombinuje své poznání a intuici s cíle-

V současnosti vytváří náročné multimediální ným, dlouhodobým zájmem o individuální a 
kompozice. Pracuje s textem, videem, fotografií, sociální paměť. Zajímají ji sny, sítě vztahů, příběhy a 
obrazem i zvukem. Její výstavní projekty na sebe emoce, ale především jejich principy a způsoby, 

Po čtyřiceti pěti letech se Kamila Ženatá (roz. plynule navazují. Uchovává tak nepřetržitou konti- jimiž ovlivňují naše životní cesty. 
Přibáňová) vrací do známých míst, aby představila nuitu sdělování, pojímá témata v širokém celku sou- Setkání s Kamilou se uskuteční ve čtvrtek 14. 
Čáslavákům své dosavadní výtvarné dílo a povídala vislostí. Nabízí pochopení daného problému v jeho listopadu od 19:00 hodin v Galerii Gumárna, Karla 
si s nimi o své práci. celistvosti. Pazderského 2045 v Čáslavi. 

Kamila navštěvovala v letech 1968 - 73 čáslav- Od devadesátých let 
ské gymnázium, po maturitě odešla na Akademii se věnuje  psychoanaly-
výtvarných umění v Praze do ateliéru profesora Če- tické skupinové psycho-
peláka, kde diplomovala v roce 1979. terapii a arteterapii. Ka-

Kamilina první samostatná výstava proběhla  m  ila   Ženatá je hostující 
v roce 1974 v Čáslavi ve výstavní síni na pěší zóně. členkou ČSPAP, vede uza-
Zahajoval ji profesor Zdeněk Sejček, který byl vý- vřené skupiny, pro širo-
znamnou osobností čáslavského kulturního života. kou veřejnost pořádá 
Tehdy učil výtvarně talentované žáky na gymnáziu a workshopy.
vedl Klub přátel výtvarného umění, který měl    V ě n uj e  s e   i tvorbě 
v Čáslavi úžasnou tradici. literární: Kamila není 

Od té doby uspořádala víc než dvě stě samo- doma, Vltavín 2001; Ob-
statných výstav doma i v zahraničí. Vystavovala na- razy z nevědomí, Portál 

                                    TZ

KAMILA ŽENATÁ SE VRACÍ DO PAZDERSKÉHO ULICE

NETRADIČNÍ VÝSTAVA V NETRADIČNÍCH PROSTORÁCH 
Ve středu 6. listopadu od 10:00 hodin dopoledne se 
v hale Komerční banky uskuteční vernisáž výstavy 
výrobků z 3D tiskáren. Výstavu pořádá technický 
kroužek Sedmička, nadační fond, sídlící v Golčově 
Jeníkově pod vedením Mgr. Petra Kottinga. Výstavu 
je možné navštívit do 6. prosince. 

Proč se čtyřiašedesátiletý průkopník skateboar-
dingu v České republice rozhodl uspořádat výstavu 
v jedné z čáslavských bank? Jak se dostal z Prahy do 
Golčova Jeníkova a v čem konkrétně podle něho 
tkví fenomén 3D tisku, fenoménu zlomové techno-
logie? 

Petr Kotting pod hlavičkou neziskové organiza- jednou zvedla marketingová vlna a každý uvažoval, 
ce Sedmička vede polytechnický kroužek, který je že si tiskárnu koupí domů, jenže co byste s takovou 
rozdělen do několika skupin. „V Sedmičce se věnu- drahou hračkou dělali, když si můžete vše koupit? 
jeme sedmi oblastem a jsme zaměření přímo na V současnosti se tato vlna znovu vrací a dnes je 
polytechnickou výchovu. Jedna skupinka s názvem technologie tak vepředu, že je možné vyrobit si 3D 
Šikuláček je trochu výjimka. Do této skupiny chodí tiskárnu sami v hodnotě 30.000 Kč za třetinovou 
menší děti z prvního stupně, které pomalu připra- cenu. 
vujeme na práci s 3D tiskárnou a to pomocí  3D per, Petr Kotting mimochodem patří mezi průkopní-
se kterými se dají vytvářet reliéfní věci. Dítě ve třetí ky skateboardingu v České republice a je protago-
třídě princip práce s 3D perem rychle pochopí  a nistou dokumentárního filmu KING SKATE. 
okamžitě tvoří. Pokud se mu výrobek nelíbí, od- Závěrem rozhovoru jsme se museli zeptat, jak 
loupne a pokračuje znova dál. se, svého času skejťák z Prahy dostane do Golčova 

Petr Kotting uvedl, že prvotní nápad uspořádat 3D pera pracují se stejným vláknem jako zmiňo- Jeníkova, kde učí děti polytechnické výchově. 
výstavu výrobků z 3D tiskárny vzešel přímo od vede- vané 3D tiskárny a jedná se o fenomén, který dětem „Pokusím se odpovědět krátce. Už v době na 
ní banky: „Přestože sídlíme na Vysočině, ředitelka zábavnou formou umožní vytvářet prostorové věci. základní škole jsem měl takový dětský skateboard    
Komerční banky, paní Pokorná nás oslovila, zda by- Menší děti tak snadněji a intuitivně pochopí, o co z Rakouska s gumovými kolečky.  Dnes se tomuto 
chom nechtěli v hale čáslavské pobočky, kde jsou jde při práci s 3D tiskárnami,” pohovořil Petr Kotting typu skateboardu říká „rybička.” Zhruba v šestnácti 
čas od času výstavy pořádány, ukázat naše výrobky. o skupince Šikuláček. letech, kdy jsme jako kluci začali sílit a byli jsme těž-
Rádi jsme souhlasili.” Dále zmínil kroužek SEDMIČKA pro chlapce a ší, nevydržela kolečka. Já jsem rád pracoval rukama 

dívky z druhého stupně, kde tři studenti středních a chodil jsem na učňovský obor umělecký pasíř, kde 
škol, kteří do kroužku kdysi docházeli, učí 3D tech- jsem si na soustruhu vyrobil kolečka nová kvalitněj-
nologii právě tři nynější žáky základní školy v Golčo- ší. 
vě Jeníkově. Už jako „skejťák“ jsem měl tehdy vztah k tech-

Petr Kotting se dále rozpovídal o začátcích této nickým oborům, ale k 3D tisku mě přivedl až jeden 
oblasti: ”Fenomén 3D tisku je tady už přes 60 let. žák ZŠ v Golčově Jeníkově. 
Důvod proč něco tak složitého a sofistikovaného Když hodně let přeskočíme zpět, tak v době, kdy 
vzniklo, sahá do období, kdy se reálně začalo uvažo- mi bylo okolo padesáti let, jsme se s přítelkyní pře-
vat o orbitálních stanicích. Představte si, že jste s ko- stěhovali do Golčova Jeníkova, založili jsme nadační 
legou na orbitální stanici a porouchá se vám někte- fond, kde byla i výuka anglického jazyka. Někdy 
rá součástka. V lepším případě se vám nepodaří do- před šesti lety jsem se na závěr školního roku jedno-
končit vesmírný úkol, v horším případě vám dojde ho z žáků zeptal, kam vyrazí na prázdniny.
kyslík. Další raketu s náhradními díly ale nemáte a Čekal jsem cokoliv. Ale odpověď mě hodně pře-
potřebujete situaci nějakým způsobem vyřešit. Ně- kvapila. 
kdo přišel s tím, že ideální by bylo vyrobit si jakouko- On mi v jedenácti letech řekl, že nikam nepoje-
liv součástku přímo v raketě. Tak vznikly prvotní myš- de. Nepojede, protože musí dokončit sestavení 3D 
lenky. Vzhledem k autorským právům se muselo ale tiskárny. 
čekat 25 let, než autorská práva padnou, protože Byl jsem v úžasu a právě to byl ten impuls, který 
tehdejší 3D tiskárna byla tak drahá a měla složitou mě přitáhl k 3D technologii.                                     
konstrukci, že by ji nikdo nechtěl koupit. Poté se na-                                                                                JN
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Pro čáslavské hudební fanoušky již tradiční Grand Vaše tvorba by se dala vesměs označit za 
Fest bude i letos plný kvalitní muziky. Mezi moderní folk, ve kterém vtipné texty plné 
potvrzenými interprety je mimo jiné také Ing. Jan nadhledu dokresluje akustická kytara. Jaká 
Pokorný, kterého většina bude znát spíše jako hudba ovlivňuje tvorbu Pokáče? 
Pokáče. Stále více populární písničkář hrající na 
kytaru a ukulele si několik dní před svým největším 
koncertem v kariéře udělal chvilku, aby nám 
odpověděl na několik otázek, týkajících se jeho 
tvorby nebo aktuálního výkonu fotbalistů Sparty.  

Přestože se při rozhovorech se známými Vaše prezentace je hodně založená také na 
muzikanty, kteří Čáslav poctí svým koncertem, sarkasmu a ani směrem k publiku, ke kterému 
většinou ptáme první otázkou na to samé, máte myslím upřímně pozitivní vztah, si čas od 
neodpustíme si ji ani u Vás. Byl jste někdy v Čáslavi? času neodpustíte nějakou tu jízlivou 
Myslím, že jste u nás ještě nikdy nevystupoval. poznámku. Zaznamenal jste někdy kvůli tomu 

od publika negativní reakci?

Na co se čáslavští fanoušci mohou těšit?

Ve Vašich textech se objevují narážky na 
Rozhovor děláme pár dní před Vaším největším témata, která mohou být z nejrůznějších 

koncertem kariéry, který proběhne 24. 10. v  praž- pohledů dosti citlivá. Napsal jste někdy text, 
ském Foru Karlín, kde pokřtíte své druhé album  k d y   js t e  si řekl, tohle už je moc, a nevydal jste 
s názvem Úplně levej. Podle Vašeho webu je vystou- ho?  
pení v předprodeji vyprodané. Budou lístky k dostá-
ní alespoň na místě v den konání koncertu nebo je 
vyprodáno beznadějně?  

Jaké máte před vystoupením v Karlíně pocity? Nakonec odbočme. Jistě tato poslední otázka 
O tom, jaké písně mezi posluchači vzbuzují zaujme fotbalové fanoušky. Hrdě se hlásíte k fan-

největší ohlas, se můžeme přesvědčit na youtube, dění sparťanským fotbalistům. Tuto otázku jsem si 
kde třeba píseň Vymlácený entry má 5,3 miliónů trochu vypočítavě nechal úplně nakonec, protože 
zhlédnutí. Existuje ale píseň, která nebyla fanoušky Spartě se poslední dobou příliš nedaří, takže to pro 
tolik přijata, ale vy k ní máte nejblíže? sparťany může být citlivé téma. Ale bez rýpání - co 

říkáte na výkon Sparty v letošní sezóně?  

Když jste se rozhodl, že budete v životě 
psát písničky, přál jste si už tehdy vystupovat 
na největších festivalech v ČR jako samostatný 
interpret nebo to vyplynulo samo z dílčích 
pracovních činností například s Voxelem, 
Jakubem Děkanem nebo kapelou Mirai?

Je spousta lidí, kteří si řeknou: „Vyprodal 
Forum Karlín, po celý rok má spoustu dalších 
koncertů po celé republice, jeho písničky 
přijala komerční rádia i hudební televize – Ten 
už do práce chodit nemusí.“ Jak je to u Vás ve 
skutečnosti? Uživíte se hudbou? 

Ze zahraničních interpretů musím určitě 
zmínit  Passenger, Jack Johnson, Ed Sheeran 
nebo Jason Mraz. Z českých třeba Jarek 
Nohavica, Xindl X, Pavel Dobeš, Prago Union. 
Ale rád si poslechnu cokoliv.

Ačkoliv měst, kde jsem hrál, je mnoho a 
většinou si je pamatuji, tak v Čáslavi jsem asi vážně Jasně, občas se najde někdo, kdo nadsázku 
nevystupoval. Nebo to byl nějaký velmi nezáživný nepochopí. Lidi se mě ptají, jak si můžu dovolit 
koncert. Ale spíše bych se přikláněl k té první nabádat děti, aby nechodily do lesa (pozn. red. 
variantě.  (smích) Narážka na píseň s názvem V lese), ale mě to 

takhle baví. Nemám rád, když mi někdo cokoliv 
Určitě na skladby, které mají rádi, ale určitě přímo přikazuje. Snažím se, aby se lidi alespoň 

přidám i něco nového. Jinak to budu pořád já s ky- trošku zamysleli.
tarou, tak snad to někoho bude bavit.

Myslím, že ne. Píseň Kebaby byla třeba 
celkem kontroverzní, ale myslím, že to padlo se divit, když po mně za rok neštěkne ani pes. V 
na úrodnou půdu. Chtěli jsme s Voxelem touto kanceláři, kde jsem působil a stále působím jako 

Je beznadějně vyprodáno, až po strop. parodií poukázat na nesmyslnost xenofobního programátor, se ještě občas otočím, ale upřímně už 
„Bohužel.“ (smích) chování. Většinou své songy nevydám, protože jsou tomu moc nedám 

špatné, ne protože by byly příliš přes čáru. 
Jedná se skutečně o můj největší koncert v ži-

votě. Nejvíce lidí, největší prostor. Jsem malinko 
nervózní, ale těším se na to. Doufám, že si neuříznu 
moc velkou ostudu. Koncertování v menších 
klubech je mi asi o něco bližší, ale věřím, že to bude 
zážitek pro všechny. Za mě je to asi píseň Co z tebe bude, má něco 

přes 2 miliony zhlédnutí na youtube a Sparta bohužel letos opět špatná, což je 
upřímně si myslím, že třeba u téhle písně bych umocněno tím, že Slavie letos absolutně výborná. 
se nedivil, kdyby měla mnohem více. (smích) 

Naopak u mnoha písní jako je například     Nejsou to pro Sparťany jednoduché časy, ale na 
V lese nebo Matfyzák na discu mě jejich každý klub občas přijde krize. Věřím, že až si Sparta 
úspěch až překvapil. Mám z toho ale odbyde tu svou a opět se rozjede, bude nám zase 
pochopitelně ohromnou radost.   dělat radost. 

Jasně, chtěl jsem být velká rockstar. Ale jak 
jsem tak psal a psal a na koncerty nikdo     
nechodil a nikoho to nezajímalo, pomalu jsem 
ztrácel chuť. Díky Bohu za spolupráci s Voxe-
lem, která mě zase nakopla. Spolupráce s dal-       
šími zmiňovanými jako Jakub Děkan nebo 
Mirai byla samozřejmě také skvělá.

Hudbou se v současné době uživím, ťuk 
ťuk.  Ale samozřejmě je to pomíjivé, nebudu 

                                          JN, foto: Benedikt Renč
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V RÁMCI  VYSTOUPÍ PÍSNIČKÁŘ GRAND FESTU POKÁČ

GRAND FEST
22. 11. od 18:00 hodin v hotelu Grand

Wohnout
Civilní Obrana

Pokáč
 Žádnej Stres

The Lighthouse Journey

The Agony

Alchymie



Muzikant a učitel Základní umělecké školy Jana Ladi-
slava Dusíka v Čáslavi Vladimír Jelínek oslovil v listo-
padu roku 2009 několik svých žáků a s jejich pomocí 
založil ZUŠ-BAND orchestr. Tento rok v listopadu 
tedy kapela slaví své desáté výročí. Vladimír Jelínek  
zavzpomínal na samotné začátky a poodhalil, jak 
orchestr své jubileum oslaví.   

Pane Jelínku, s jakou představou jste před dese-
ti lety zakládal ZUŠ-BAND orchestr?

Vnímáte za těch deset let nějaké změny v pří-
stupu žáků k výuce hudby? 

Stalo se Vám někdy, že do kapely nastoupil tře-
ba nový trumpetista a během zkoušek ho uhranul 
jiný nástroj, například kytara?

Kolik měl ZUŠ-BAND orchestr členů v samot-
ných začátcích před 10 lety a kolik jich má nyní? 

Kde Vás posluchači mohou slyšet v následujícím 
období? 

Máte v současné sestavě některé ze zmiňované 
pětice žáků, kteří v orchestru vydrželi od té první 
zkoušky do teď?

V orchestru působí také 
Vaši žáci, které učíte na ná-
stroj v samostatných hodi-
nách. Setkal jste se někdy        
s někým, kdo zkrátka neoplý-
val talentem a třeba jste ani 
zpočátku nevěřil, že u hraní 
zůstane a nakonec se dostal 
do kapely? 

Děkujeme za rozhovor a přejeme spousta hu-
debních úspěchů do dalších let.

chtěli na náš výroční koncert pozvat jako hosty hu-
debníky, kteří stáli u zrodu orchestru, a kteří už         
s námi nyní nehrají, tak jsme zjistili, že jich je vlastně 
jen několik. Je to možná neuvěřitelné, ale téměř 
všichni, se kterými jsem orchestr zakládal jsou se 
mnou dosud. Ano, za léta existence orchestru žáci 
přicházeli a po nějakém čase z různých důvodů zase 
odešli, ale těch odcházejících zatím opravdu není 
mnoho. 

O založení orchestru mě požádal ředitel ZUŠ 
pan Mgr. Jiří Tlapal. Od počátku jsme věděli, že chce-
me založit kapelu, která bude hrát melodie popo- Musím říci, že v rámci našeho uskupení ne.         
vějšího, tanečnějšího charakteru, a která bude V kapele máme daná jistá pravidla, která musí každý 
schopna vystupovat při událostech, jako jsou samo- z nás včetně mě dodržovat. Musíme cvičit na svůj 
statné koncerty nebo plesy. Měli jsme také určitou nástroj a chodit připraveni do pravidelných zkou-
představu o tom, jaké nástroje by měly být v ZUŠ- šek. Všichni v kapele muziku opravdu milují, tak je 
BAND orchestru zastoupeny. Dnes mohu říci, že ně- to pro ně vlastně samozřejmost a nemusíme nic 
které nástrojové sekce se nám povedlo oproti pů- zásadního řešit. Bez lásky k hudbě by to ani nešlo a 
vodní představě rozšířit, takže v současnosti máme to platí dnes stejně jako před deseti lety.
například tři trubky, troje klávesy, dva saxofony ne-
bo dva pozouny. Všichni hráči, ale již nejsou pouze 
mými žáky a dochází i z jiných tříd, tak jak je tomu 
třeba u saxofonistů. K podobným situacím u nás občas dochází.        

V těchto případech, když vidím, že někdo pokukuje své samostatné hře jsou často dosti nejistí, ale 
ještě po dalším nástroji a já vím, že s daným instru- jakmile jsou součástí orchestru, tak podávají solidní 

Nad počtem členů v začátcích kapely jsem za- mentem má už nějaké výsledky, třeba v jiných hu- muzikantské výkony, a protože sami dobře vědí, kde 
vzpomínal při cestě na naši schůzku a nenapočítal debních seskupeních, tak jsem ochoten se domluvit je bota tlačí, tak chodí na zkoušky o to lépe připrave-
jsem jich víc jak pět. Úplně první zkoušku jsme měli a jeho přání mu rád umožním. Skutečně se mi tedy ni. 
v listopadu v roce 2009 a kapela se víceméně sklá- stalo, že za mnou přišel trumpetista, a protože měl 
dala jen z dechových a klávesových nástrojů. Tehdy určité zkušenosti s elektrickou kytarou, která ho 
jsme neměli kytaru, baskytaru a ani bicí. V součas- lákala i v rámci orchestru, tak dnes tyto dva nástroje Co se týká našich budoucích hudebních produk-
nosti jsme patnáctičlenný orchestr. v naší kapele dle potřeby střídá. cí, tak za všechny musím rozhodně zmínit jednu, 

V orchestru máme více muzikantů, kteří se dají kterou bude korunováno naše desetileté snažení.   
označit za multiinstrumentalisty a při našich pro- V únoru příštího roku nás čeká koncertní vstup bě-
dukcích své dovednosti také uplatňují. Například hem jednoho z plesů v pražském paláci Žofín a to 

To je také otázka, na kterou jsem dnes hledal náš zpěvák dokáže zastoupit kytaru, baskytaru ne- hned na hlavním pódiu, což jsme samozřejmě přijali 
přesnější odpověď. Uvědomil jsem si, že když jsme bo klávesy a baskytaristka pak pohotově zvládá ješ- s obrovským nadšením. Příjemným bonusem od 

tě hru na trubku a sólový organizátorů pak je, že jsou pozváni i rodiče všech 
zpěv. členů ZUŠ-BANDU a oficiálně pan ředitel Mgr. Jiří 

Tlapal. 
Desáté výročí oslavíme v Dusíkově divadle 15. 

listopadu od 18:00 hodin a chybět nemohou také 
tradiční adventní koncerty, mezi které patří třeba 
vystoupení v Dobrovítově, Semtěši nebo Starkoči. 
Dovolím si ještě také zmínit, že kvůli přípravám na 
zmiňovaná vystoupení jsme byli nuceni nepřijmout 
nabídku, které si také velmi vážíme, a tou bylo vá-
noční vystoupení na Staroměstském náměstí.  

Máme dva spoluhráče, 
se kterými o tom hovořím 
narovinu. Je zajímavé, že při                      JN, foto: archiv ZUŠ-BAND orchestr

ZUŠ BAND ORCHESTR SLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby kostela sv. Petra a Pavla.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY  Učitelský koncert

Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka Vás zve 
14. listopadu 2019 od 18:00 hodin do kostela sv. Petra a Pavla na 

Účinkující: Filip Jerie – příčná flétna, Aneta Suková – zpěv, Jakub David Smešný – varhany, 
Petra Bělohlávková – klavír, Olga Krincvajová – zpěv, Aleš Krincvaj – klarinet, Jiřina Borská – viola, 

Jiří Tlapal – saxofon, Iva Jeriová – klavír, Andrea Šubínová - housle
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Na dnešním setkání k Památnému dni sokolstva se 
nás v čáslavské sokolovně sešlo přes čtyřicet, aby-
chom uctili památku Sokolů, kteří v boji za svobodu 
a demokracii přinesli oběť nejvyšší.

Pietní ceremoniál uvedl starosta města Čáslavi 
JUDr. Vlastislav Málek a starosta TJ Sokol Čáslav Pe-
tr Horčička. Oba pak zapálili jako první světla za so-
kolské oběti a vyzvali všechny přítomné k minutě 
ticha. Následovalo rozžínání dalších světel na hřišti 
sokolovny.

Někteří se posléze vrátili do sokolovny uctít pa-
mátku cvičením, jiní šli zavzpomínat na sokolskou 
slávu do připravené expozice o historii sokola. Ně-
kdo se dokonce ještě prošel k Podměstskému ryb-
níku a za snášejícího se šera vypustil další světla po 
vodě.

Celkem jsme rozsvítili 39 světel v sokolovně a 
další 4 byly puštěny po rybníce. Největší účast byla z 
oddílu věrné gardy a rodičů s dětmi.

Všem zúčastněním děkujeme a těšíme se zase 
za rok 8. 10. 2020!                                                  TJ Sokol 

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Počasí ještě stále ukazovalo svou 
přívětivou tvář, když se v Kutné Hoře 
konala ve dnech 25. a 26. září 2019 
okresní atletická olympiáda. Letos 
byli naši žáci mimořádně úspěšní a 
přivezli si z ní celkem 26 medailí – 12 
zlatých, 7 stříbrných a 7 bronzových. 

Zlato si v náročné konkurenci 
vybojovali Tereza Stehnová (běhy na 
150 a 300 m a skok daleký), Filip Var-
ga (běhy na 150 a 300 m), Ondřej 
Pospíšil (běhy na 60 m a 60 m překá-
žek), František Malina (běhy na 800 a 
1500 m) a  Andrea Dočekalová (běh 
na 60 m). Zlato získaly také obě naše 
štafety starších žáků a žákyň (Kubín, 
Pospíšil, Malina, Varga, Drlá, Babá- Dalším úspěchem bylo umístění našich žáků v 
ková, Dočekalová, Stehnová). Se stříbrem na krku okresním finále přespolního běhu, který se konal 3. 
přijeli Petr Hrubý (běh na 800 m), Filip Varga (běh na října 2019. Družstva mladších a starších dívek se 
60 m), Andrea Dočekalová (běh na 150 m), Elena umístila na druhých místech, družstva mladších a 
Pelešková (běh na 800 m), Vít Koryčánek (běh na starších žáků zvítězila a postoupila do krajského ko-
800 m), Kristýna Rozsypálková (vrh koulí) a Kristýna la, které se konalo o týden později. Tam skončili star-
Vaňková (skok daleký. Z bronzu se radovali Iva Babá- ší chlapci jako čtvrtí (Malina F., Hrubý, Šulc, Beneš, 
ková (běh na 800 m), Vojtěch Černý (hod diskem), Kubín, Černý), mladší chlapci šestí (Malina P., Holý, 
Gabriela Pelešková (běh na 800 m), Petr Malina Wolter, Koryčánek, Zralý, Zavadil). Obrovským úspě-
(běh na 800 m), Kristýna Vaňková (běh na 150 m)), chem bylo vítězství Františka Maliny v jednotlivcích.
Josef Beránek (vrh koulí) a Petr Malina (skok dale- Všem reprezentantům patří velký dík.          
ký).                                         Milan Valtr, vyučující Tv    

O víkendu 12. a 13. října se konalo 2. a 3. 
kolo krajské soutěže stolních tenistů. 

Neratovice - Sokol Čáslav 4:10 
Body Čáslav: Koždoň 3, Lövl 2, Sosno-

vec 2, Beran 2 + 1x čtyřhra 

Sokol Malín - Sokol Čáslav 8:10 
Body Čáslav: Lövl 4, Koždoň 2, Sosnovec 2, Beran 1 + 
1x čtyřhra 

V sobotu zajela Čáslav do Neratovic. 
Hosté měli po celou dobu zápas pod kont-
rolou. Nakonec z toho bylo až překvapivě 
suverenní vítězství. 

V neděli svedl los dohromady dva no-
váčky soutěže. Sokol Malín(dříve Kutná Ho-
ra) vs Sokol Čáslav. Ke konečnému rozzuzle-
ní bylo potřeba všech        18. zápasu, plná 
polovina se musela rozhodnout až v pátých 
setech. Čas utkání bez mála 4 hodiny. Štast-
nější byli nakonec hráči Čáslavi, kteří urvali V dalším dvojkole se Čáslav představila poprvé 
výhru na svoji stranu. v nové sezoně na svých stolech. 26. 10. v 17:00 s 

Odolenou Vodou a v neděli 27.10. 10:00 s Mladou 
Boleslavi.                                                          Jan Lövl 

STOLNÍ TENISTÉ ČÁSLAVI PŘIVEZLI PREMIÉROVÉ BODY KP1 

MEDAILOVÝ PODZIM NA ZŠ MASARYKOVA

zleva: Roman Koždoň, Tomáš Beran, 
Jan Lövl, Martin Sosnovec

KRAJSKÉHO KOLA STŘEDOŠKOLSKÉHO 
ATLETICKÉHO POHÁRU SE ZÚČASTNÍ 
DVĚ ČÁSLAVSKÉ ŠKOLY
Okresní kolo Středoškolského atletického poháru 
se uskutečnilo 25. září a zúčastnily se ho týmy 
chlapců a dívek ze středních škol nejen z Čáslavi.

Postup do krajského kola si svými výkony zajisti-
li chlapci reprezentující SOŠ a SOU dopravní Čáslav 
a dívky Gymnázia a SOŠPg Čáslav. 

                   JN, foto: SOŠ a SOU dopravní Čáslav  

HOKEJ POMOHL MALÉ GÁBINCE
Ve středu 16. října se na 
čáslavském zimním sta-
dionu uskutečnil charita-
tivní hokejový zápas mezi 
HC Třemošnice a místním 
HC Fitness Paty. Celý výtě-

žek ze vstupného spolu s dalšími přís-
pěvky jednotlivců a firem, bude věno-
ván malé Gábince, která v srpnu to-
hoto roku při tragické nehodě, jež se 
udála nedaleko Čáslavi, přišla o oba 
ro-diče i o sourozence. Čáslaváci svojí 
účastí na zápasu přispěli na dobrou 
věc celkovou sumou 63 111 Kč.        zn

Děkujeme organizátorům i všem, kteří přispěli na 
dobrou věc.

Na konto Sbírky pro Gábinku mohou 
lidé přispívat i individuálně, 
a to na konto 123-312750257/0100
a to až do 31. 1. 2020.

Vyhlašovatelem sbírky je Městys Okříšky,
odkud Gábinka i celá její rodina pocházejí. Hokejový zápas skončil výsledkem 1:1
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V září roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 46 dětí, z toho 
6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních občanů. 
Bylo uzavřeno 13 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LISTOPAD

Dne 18. listopadu uplyne 
10 let od chvíle,

co odešel
pan

Václav Čepek
 z Čáslavi

Vzpomínají rodiče, 
sestry s rodinami a syn Lukáš

Dne 7. října 2019 tomu byly 3 roky, 
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka, babička a prababička, 
paní 

Alena Šafářová

Stále vzpomínají manžel, 
syn s rodinou a dcera Věra.

Dne 20. 10. uplynulo 10 let od úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka,

dědečka a pradědečka
pana

Milana Růžičky

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 2. listopadu uplyne 
již 15 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan

Josef Malý
z Čáslavi

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 16. 11. uplyne 5 let od chvíle,
co nás navždy opustila

manželka, maminka a babička
paní

Marie Štěpánová

Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 28. listopadu 2019 by se dožil 82 let
milovaný manžel, otec a dědeček

pan

Josef Sedláček
z Vlačic

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomíná manželka Jarča.

Dne 11. října uplynuly 4 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička
paní

Eva Fišerová

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 1. listopadu 2019 uplyne 
6 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička 

paní 

Ivonna Duchečková

Stále vzpomínají synové Ivo 
a František s rodinami.

Dne 1. listopadu 2019 uplyne 
osm let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
pan 

Ladislav Leška

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Klub rodáků a přátel města Čáslavě 
pořádá přednášku

- úterý 12. listopadu 2019, 
od 17: 00 hodin v Klubu důchodců.

 
(Státní okresní archiv Kutná Hora)

„Vánoční lidové zvyky na Čáslavsku“ 

Přednáší
PhDr. Jana Vaněčková

Klub rodáků a přátel města Čáslavě zve na příjemné posezení 
při vyprávění PhDr. Jany Vaněčkové o českých vánocích a 
lidových obyčejích, pověrách a obřadech časů vánočních. 
Vzpomeneme na zvyky převzaté z dávných dob, například na 
obřady dodržované v Hostovlicích, Podmokách a Zbyslavi. 
Připomeneme si prastarý zvyk žákovských koled či tradici 
rozdávání štědrovečerních ryb. Přítomným bude nabídnuto i 
drobné občerstvení.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

LISTOPAD

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

od 12. 11. do 24. 11. 2019  - VÝSTAVA

„HRY STÍNŮ“ 

18. 11. 2019 od 17 hodin - BESEDA

 CESTY PO ITÁLII

19. 11. 2019 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

„DIVADELNÍ ŽIVOT V ČÁSLAVI“ 

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 
Petr Šika (prostorové provazové kompozice)
Výtvarné objekty Petra Šiky vznikají unikátní technikou kombinace stabilizo-
vaných provazových solitérů na pozadí základních geometrických formátů 
podkladu.  Atraktivní prostorové řešení vyniká zvláště v kreativní kombinaci s 
individuálním osvětlením.
Vernisáž výstavy: 13. 11. 2019 v 17 hodin 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí 
Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou
Autorka se ve svém vyprávění podělí o zážitky z Toskánska, dokumentární fot-
ky a videa budou též z návštěvy Říma a Vatikánu. Během besedy spisovatelka 
představí (kromě již dříve vydaných) i svou nejnovější knihu, tentokrát pro dě-
ti, celobarevnou a s velkými písmeny - Alenka a Krakonoš. Prezentace románů, 
proložená autorským čtením, přiblíží všem posluchačům knihy, které lze 
zakoupit v závěru besedy za poloviční cenu a s podpisem autorky.

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku Mgr. Lady 
Bartošové k 150. výročí Dusíkova divadla
vstupné dobrovolné  

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

8. 11. 2019 - 1. termín - Pátek - určeno 
pro SŠ a dospělé - od 18,30 hodin - účastnický poplatek: 300 Kč - přihlašování 
od 4. 11. 2019 od 8:00 hodin 

9. 11. 2019 - sobota - Informace podá 
pí. Horáková - 731 449 131

15. 11. 2019  - pátek - určeno pro děti od 
1. tříd - od 14:00 do 16:00 hodin - účastnický poplatek: 90 Kč - přihlášky spolu     
s poplatkem odevzdejte do 13. 11. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

15. 11. 2019  - 2. termín - pátek - určeno 
pro SŠ a dospělé - od 17:00 hodin - účastnický poplatek: 300 Kč - přihlašování 
od 4. 11. 2019 od 8:00 hodin 

16. 11. - 17. 11. 2019  - sobota/neděle - pro 
dívky od 1. tříd - v sobotu od 15,00 hodin do neděle do 10:00 hodin - hry, 
píšeme Ježíškovi, lakování nehtíků, hry, spacákové kino, pizza - účastnický po-
platek 200 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 4. 11. 2019 v kan-
celáři DDM Čáslav

17. 11. 2019  neděle - určeno pro děti od 1. tříd - 
od 15:00 do 17:00 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč - přihlášky spolu s po-
platkem odevzdejte do 13. 11. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

29. 11. 2019   pátek - určeno pro děti od 1. 
tříd - od 15:00 do 17:00 hodin - účastnický poplatek: 70 Kč - přihlášky spolu         
s poplatkem odevzdejte do 20. 11. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM
www.ddmcaslav.cz

KLUB INSPIRACE – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

ZÁJEZD NA KRAJKÁŘSKÉ TRHY V PRAZE 

KERAMICKÉ ODPOLEDNE  -  ANDÍLEK

KLUB INSPIRACE - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC

PEČEME  PODZIMNÍ  SUŠENKY 

PEČENÍ  MIKULÁŠSKÝCH  PERNÍČKŮ

Výstava ve foyer divadla: Tereza z Davle & Hynek Čermák: 
Imaginace / Průhledy do ženské postavy.

Módní přehlídka 

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA/ 
Divadlo Za2 

 

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE 

SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOB-
NOSTMI: MUDr. Bc. MAREK HILŠER, Ph.D. 

TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL 
SVĚTA AŽ NA MORAVU!

KAREL PLÍHAL 

 Z výstavy bude vydán katalog coby 
třetí svazek edice uměleckých publikací Picturis. Křest katalogu se uskuteční 6. 
prosince v 18:30 ve foyer divadla.

Pátek 1. a 2. listopadu v 18:00 / Nová scéna podzimní kolekce 
Edity Dlouhé ve spolupráci s taneční skupinou Performance Petry Vobořil 
Smutné. Večer plný módy a tance na téma: „Divadlo aneb Prkna, která 
znamenají svět“. Vstupné: 200 Kč

Neděle 3. listopadu v 15:00 
Všichni si vzpomeneme na krásná dobrodružství Ferdy Mravence, 

Včelky Máji, Krtečka nebo třeba Krysáků Abonentní představení pro rodiče s 
dětmi. Vstupné: 100 Kč 

Pondělí 4. listopadu v 19:00 
Vstupné: 250, 220 Kč

Středa 6. listopadu v 19.00 / Nová scéna 
Vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 7. listopadu v 18.00 / Nová scéna  
 Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další 

neskutečnou cestu. Vstupné: 100 Kč

Úterý 12. listopadu v 19.00 Ojedinělý hudebník textař a poeta se 
po koncertní pauze vrací na podia. Vstupné: 350, 320, 300 Kč

Středa 13. listopadu v 19.00 JAK ZABÍT KOMIKA / Divadlo Ungelt

10 LET SPOLU aneb "MEJDAN PODLE PLÁNU" 

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE / Divadlo Scéna Zlín 

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA / Divadelní 
agentura Harlekýn Praha 

KOŠTOVÁNÍ 2019 / Nová scéna 

DOPISY OLZE 

NA KUS ŘEČI S JIŘINOU BOHDALOVOU

Být komikem je poslání. Divadelní komedie Owena McCaffertyho dává 
obrovskou hereckou příležitost Marku Danielovi. Divadelní představení není 
součástí divadelního abonmá. Vstupné: 420, 380 Kč

Pátek 15. listopadu v 18.00 
Kulaté výročí založení ZUŠ-BAND orchestru. V programu zazní jak nejslavnější 
popové melodie zlaté éry 80. a 90. let.  Vstupné: 80 Kč

Neděle 17. listopadu v 15.00 
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 21. listopadu v 19.00 
Michaela Badinková a Michal Dlouhý v hlavních rolích 

divadelní adaptace slavného filmu Ingmara Bergmana. Abonentní představení 
pro dospělého diváka. Vstupné: 450, 420, 390, 370 Kč

Sobota 23. listopadu od 14.00 Srdečně Vás 
zveme na 7. ročník degustace vín z produkce vinařství, která nenajdete v ob-
chodních řetězcích. Vstupné: 140 Kč

Pondělí 25. listopadu v 19.00 / Nová scéna Projektem s názvem 
Dopisy Olze s úctou připomeneme 30. výročí sametové revoluce. Vstupné: 250 
Kč

Čtvrtek 28. listopadu v 19.00  
Vstupné: 350 Kč
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1. ABSTINENT 16. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

2. - 3. ADDAMSOVA RODINA

17. AMNESTIE

2. - 3. TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

5.- 6. PŘES PRSTY 19. - 20. LE MANS 66

21.-22. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

7. PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS

23.-24. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 3D
8.- 10. ŽENSKÁ NA VRCHOLU

22. - 24. VLASTNÍCI

9. - 10. OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

26. - 27. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

28. - 29. NA NOŽE

12. - 13. BITVA U MIDWAY

30. HODINÁŘŮV UČEŇ

14. - 15. DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

30. LAST CHRISTMAS

Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové 
místě, které si lidé spojují se staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech 
jiná. Alkoholově závislými se stávají i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo... chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na návrat. Po příjezdu 
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou  

společenského dění. Kostkovi stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybu-
dované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka za-

Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý chránit. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a 
výstřední rodinky představí v animované podobě. Vstupné: 120 Kč. Promítáme 
od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské 

historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé 
změny po revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové 

Děj navazuje po 28 letech na události z Terminátora 2: Den zúčtování, kdy revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli diváci 
Skynet posílá z budoucnosti nového modifikovaného terminátora z tekutého očekávat. Očima jednoho z vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší případy v 
kovu, aby ukončil život Dani Ramos , kterou ochraňuje Grace... Vstupné: 130 Kč. Leopoldově, jehož příběh se uzavře během divoké vzpoury... Vstupné: 120 Kč. 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken 
na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit 
Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966. Vstupné: 130 Kč. 
přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…  
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, 
že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem 

Ricky a jeho rodina svádějí boj s dluhy. Příležitost vybojovat si opět nezávislost  se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu 
přichází s novou dodávkou a šancí rozjet franšízu jako kurýr. Je to tvrdá práce a Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové 
ani práce jeho ženy jako pečovatelky není snadnější. Rodinná jednotka je silná, království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. 
ale když přijdou tlaky z různých strany, všechno se začíná hroutit… Vstupné: 100 Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno.
Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Viz anonci 21. - 22. 11.  Vstupné: 150, děti 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. 
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, Mládeži přístupno.
odjíždí na popud své tety Ely s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit 
advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému. Díky své 
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává Zahrádkovi chtějí, aby dům zachránili. Bernáškovi se připojují. Paní Roubíčková 
dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí... Vstupné: 130 Kč. pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová všechno iniciativně 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. komentuje. Naivní pan Švec zastupuje maminku. Paní Procházková s panem 

Novákem hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský touží po 
půdě v domě a pan Kubát důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí 

Podivná světla nad městečkem Mossingham oznamují příchod návštěvníka ze číhají bratři Čermá-kovi, jen starý pan profesor Sokol zatím nic nekomentuje… 
vzdálené galaxie ... zatím co na farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.
protože má plné ruce práce s nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. 
Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se 
rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi na záchranu malé viz anonci 16. 11. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
návštěvnice před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít 
pro své nekalé cíle... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži 
přístupno. Jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných 

detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí? Svérázný 
detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého 

Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha líčí příběh člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo... 
příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války. Film působivě ukáže 
nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy 
nebyla natočena tak velkolepě. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu 
mládež do 12 let nevhodné. mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí 

sudba bude silnější? Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži 
 přístupno.

Film navazuje na děj filmu Osvícení popisující hrůzné události, ke kterým došlo 
před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Dan Torrance se usilovně snaží 
vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické 
ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky Emmy 
mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“... Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. Mládeži do 12 let 
 Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

KINO MILOŠE FORMANA LISTOPAD
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Koupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

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

Inzerci do ČN přijímáme buď osobně nebo písemně na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny nebo na tel.: 327 300 228
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Koupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

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

Inzerci do ČN přijímáme buď osobně nebo písemně na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny nebo na tel.: 327 300 228

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 

tel.: 606527091



www.meucaslav.cz
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Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
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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. 
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Program na listopad 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

2. 11. 2019 - sobota - ZA HLINÍKEM DO HUMPOLCE

9. 11. 2019 - sobota - PŘEHRADA ŠVIHOV (ŽELIVKA)

16. 11. 2019 - sobota - MARTINSKÝ POCHOD ANEB HUSA NA CESTÁCH

 
23. 11. 2019 - sobota - PRAHA JINAK

30. 11. 2019 - Sobota - SEMÍNSKÝ AKVADUKT

trasa: Plačkov - Orlík – Humpolec - Plačkov, 10 km 
odjezd: Čáslav 9.08 hod. návrat: 16:48 hod. vedoucí: Zdena Šrámková

trasa: Zruč n/S - Nesměřice – hráz přehrady – vodní dům (zajištěna exkurze, 
vstupné 80 Kč) a zpět. 13 km
odjezd: Čáslav 8.50 hod., návrat: 19.06 hod. vedoucí: Jiří Kučera, Julie 
Černíková

trasa: Záboří n/L – zdymadlo Veletov – Starý Kolín - Hlízov – Kaňk (rozhledna) – 
Kutná Hora, 14 km
odjezd: Čáslav 8.50 hod., návrat: 16.40 hod. vedoucí: Miloslava Poštová

trasa: PP Košíře-Motol – Cibulka (rozhledna) – PP Vidoule – Jinonice – Butovice 
– Prokopské údolí – Barrandov, 10 km
odjezd: Čáslav 8.50 hod., návrat: 17.06 hod. vedoucí: Zuzana Vohnická

Trasa: Řečany nad Labem – Kladruby nad Labem – Semínský přesyp – Semínský 
akvadukt – Přelouč, 14 km 
Odjezd Čáslav 8:50 hod., návrat: 17:06 hod. vedoucí: Markéta Štěpinová

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

09. kolo 05. 10. 2019  Kutná Hora - FK Čáslav  

 FK Čáslav - Nymburk 13. 10. 201910. kolo

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

08. kolo 29. 09. 2019  FK Čáslav - Vysoké Mýto 1:2

1:2p

1:2p

11. kolo  Horky n. J. - FK Čáslav 2:019. 10. 2019

  se v tabulce po 11. kole sezony nachází FK Čáslav na 9. pozici 

 HC Čáslav 9. pozici se v tabulce po 6. kole nachází na 

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

15. 09. 2019 HC Čáslav - HC Poděbrady

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ KLM 2019/2020

01. kolo 5:7

2:522. 09. 2019 SC Kolín B - HC Čáslav 02. kolo 2:5

HC Čáslav -  HC Lev Benešov   03. kolo 29. 09. 2019 6:3

HC Čáslav -  HK LEV Slaný   05. kolo 13. 10. 2019 7:3

HC Mělník - HC Čáslav 04. kolo 05. 10. 2019 1:2

HC Čáslav - BK Ml. Bol. B  06. kolo 20. 10. 2019 3:6

O víkendu 19. a 20. 10. vyrazili čáslavští judisté na Přebor ČR do Mladé 
Boleslavi. 

Sobota patřila kategorii U13 - mladší žáci, do které se nominovali Vašek 
Radimský, Felipe Huber, Víťa Praus, Lukáš Chudomel a Kuba Váňa. Děvčata 
měla start volný. Trenéři Martin Horský a František Odvárka na závody vyslali 
Aničku Zruckou, Aničku Vodrážkovou, Johanku Pilcovou a Žofku Sosnovcovou. 
Ve svých váhových kategoriích zaznamenali obrovský úspěch v podobě 
cenného kovu Johana Pilcová - 2. místo, Anna Zrucká - 3. místo, Vítězslav Praus - 
3. místo a Václav Radimský - 2. místo! 

K zahození není ani krásný úspěch Žofie Sosnovcové, která skončila na 5. 
místě. Bronz jí unikl o vlásek poté co nepomohlo ani golden score (prodloužení 
zápasu) a rozhodl rozhodčí. Anna Vodrážková a Lukáš Chudomel se umístili na 
9. místech své kategorie a Felipe Huber obsadil 11. příčku. Konečná bilance 
republikového závodu kategorie U13 tak nevyzněla pro čáslavský oddíl vůbec 
špatně. 

V neděli na závody starších žáků vyrazili opět s trenéry Horským a Odvárkou 
nominovaní Šimon Radimský, Oliver Huber a Karel Sechovec. První jmenovaný, 
Šimon Radimský, vybojoval parádní 2. místo ve své "váhovce" a urval tak pro 
čáslavské judo pátou republikovou medaili! Oliver Huber skončil ve své váhové 
kategorii pátý. 

Pro svěřence tohoto oddílu bylo zároveň odměnou setkání se svými 
judistickými idoly - Lukášem Krpálkem a letošním juniorským mistrem světa 
Adamem Kopeckým (svěřenec mladoboleslavského oddílu). Ještě jednou 
obrovská gratulace všem!

         TZ

ČÁSLAVŠTÍ JUDISTÉ PŘIVEZLI 
Z REPUBLIKOVÉHO ZÁVODU PĚT MEDAILÍ
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