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usnesením č. 219/2019 
vzala na vědomí

usnesením č. 220/2019 usnesením č. 229/2019

usnesením č. 221/2019 usnesením č. 230/2019

usnesením č. 231/2019

usnesením č. 222/2019 

usnesením č. 232/2019

usnesením č. 223/2019 

usnesením č. 224/2019

usnesením č. 233/2019

usnesením č. 234/2019
usnesením č. 225/2019

usnesením č. 226/2019

usnesením č. 235/2019

usnesením č. 236/2019

schválila program zasedání. provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace ve vnitrobloku v ul. Jiřího z Po-
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. 3. 2019 a   d ěbrad z důvodu opravy povrchu místní komunikace za podmínek uvedených  

3. 4. 2019. v důvodové zprávě. 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým Havlenova v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 
usnesením č. …../2019 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle 839/21 - chodníku na místní komunikaci v ul. Havlenova v Čáslavi, pro žada-
předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 280 874,42 tis. Kč, telku paní J. K. v období 18. 4. 2019 - 9. 5. 2019, za podmínek stanovených v dů-
upravené výdaje 280 963,00 tis. Kč, financování plus 88,58 tis. Kč. vodové zprávě.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 navrhuje Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č.p. 
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. 5/7 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi, pro žadatelku paní A. K. pro 
se sídlem Ku Ptáku 387, IČ: 46356967, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zák. o Cukrárnu U Kraba v období 1. 5. 2019 - 30. 9. 2019 za podmínek stanovených     
obcích a čl. 15 odst. 2 písm. e) stanov této společnosti, odvolat z funkce člena v důvodové zprávě.
představenstva společnosti Ing. Jaromíra Strnada a z funkce člena dozorčí rady  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
společnosti Mgr. Daniela Mikše a za člena představenstva této společnosti sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 

2zvolit místostarostu města Martina Horského a za člena dozorčí rady Mgr. Filipa schvaluje odkoupit pozemek p.č. 658/69 o výměře 364 m , ostatní plocha - 
Velímského Ph.D. ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2045, 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Čáslav, dle odhadu 
a) prodat nebytovou jednotku č.p. 1305/101, včetně příslušenství a spoluvlast- obvyklé, tržní, hodnoty nemovitých věcí 40 040 Kč + náklady na realizaci řízení. 
nického podílu 4480/368520 na společných částech bytového domu č.p. 1305- Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 
1308 a na pozemcích st. 1820/1, 1820/2, 1820/5 a 1820/6 v katastrálním území zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
Čáslav, v ulici Žitenická, Čáslav, zapsané na LV 12301, za cenu stanovenou zna- předpisů.
leckým posudkem č. 2907/07/19 ze dne 12. 3. 2019 ve výši 103 000 Kč                 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
+ náklady na realizaci prodeje; b) prodat nebytovou jednotku č.p. 1305/102, usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením                 

2včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 5500/368520 na společných č. …../2019 schvaluje: - prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře 496 m      
částech bytového domu č.p. 1305-1308 a na pozemcích st. 1820/1, 1820/2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
1820/5 a 1820/6 v katastrálním území Čáslav, v ulici Žitenická, Čáslav, zapsané kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální 
na LV 12301, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2907/07/19 ze dne území Čáslav, manželům Z., za cenu dle znaleckého posudku 198 400 Kč + DPH 
12.03.2019 ve výši 63 000 Kč + náklady na realizaci prodeje. + náklady na realizaci prodeje.

21) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou - prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře 496 m  v katastrálním území 
zakázku „Poskytnutí investičního úvěru Městu Čáslavi do výše 100 000 000 Kč“ Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
formou otevřené výzvy dle směrnice č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), která pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, 
upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim manželům K., za cenu dle znaleckého posudku 158 720 Kč + DPH + náklady na 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) schválila, aby v rámci realizaci prodeje, se splátkovým kalendářem po dobu osmi let.
zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky bankovní Na části pozemku p.č. 1730/104 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající 
ústavy uvedené v důvodové zprávě. v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. 

 doporučila, po seznámení s Podmínkami čerpání Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 
investiční dotace v Programu EFEKT 2019 na projekt „Snížení energetické musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 
náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi“, Zastupitelstvu města Čáslavi pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.
přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
……../2019 1) souhlasí s přijetím dotace na projekt „Snížení energetické ná- usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením                
ročnosti veřejného osvětlení  města Čáslavi“, číslo dotace: 122D22100 9287 ve č. …../2019 schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi části 

2výši 1 288 525,00 Kč ze státního programu na podporu úspor energie a využití pozemku p.č. 118/4 o výměře cca 55 m  za cenu dle znaleckého posudku 600 
2obnovitelných zdrojů energie pro rok 2019  - Program EFEKT, 2) schvaluje Kč/m  + platná sazba DPH 21% + náklady na realizaci prodeje v katastrálním 

předložené Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019, 3) území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
schvaluje spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti pracoviště Kutná Hora na LV č. 2541, od společnosti Diakonie ČCE - středisko 
veřejného osvětlení města Čáslavi“, číslo dotace: 122D22100 9287 do celkové Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2. 
výše potřebných nákladů způsobem uvedeným v důvodové zprávě.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo           pozemcích p.č. 1722/1, p.č. 1724/18, p.č. 1732/14, p.č.1749/14, p.č. 1720/2, 
č. 50/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci p.č. 1757/2, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního 
„Rekonstrukce Dusíkova divadla“. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dusíkovu divadlu v Čáslavi, na každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 
nákup nábytku do divadelního baru a další vybavení ve výši 110 000 Kč, ve pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
znění dle důvodové zprávy.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
usnesením č. 227/2019 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici pozemcích p.č. 358/36 a p.č. 1973,  oba zapsané na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
Chotusická v Čáslavi, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
částečnou uzavírkou místní komunikace v ul. Chotusická z důvodu zlepšení Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci Leteckého dne za sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr v budoucích 
usnesením č. 228/2019, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace ve služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
vnitrobloku v ul. Jiřího z Poděbrad, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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pozemku st.p.č. 244/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav              a) schválila čerpání finančních prostředků z fondu 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora odměn a rezervního fondu, b) vyslovila souhlas s přesunem finančních 
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se prostředků z rezervního fondu do fondu investic školy, c) schválila čerpání 
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, v souladu se smlouvou o fondu investic Mateřské školy v Čáslavi, okres Kutná Hora, dle důvodové 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14. 3. 2018 v rozsahu dle zprávy.
geometrického plánu č. 3177-1092/2018 v celkové délce 1 bm. Smluvní strany  schválila poskytnutí dotací z Programu kultura a 
se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši   s p olková činnost na rok 2019 takto: 1) Národní zemědělské muzeum s.p.o., 
1 000 Kč + platná sazba DPH. pobočka Čáslav 40 000 Kč, 2) Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská 20 

 schválila pacht pozemků p.č. 1915/23 o výměře 928 000 Kč, 3) Pionýr z.s. Čáslav 40 000 Kč, 4) O. L. 13 000 Kč, 5) O. L. 15 000 Kč 6) 
2 2 2m , p.č. 1915/37 o výměře 32 m , p.č. 1915/50 o výměře 1136 m , p.č. 1915/65 Oblastní charita Kutná Hora 40 000 Kč, 7) Klub rodáků a přátel města Čáslavě 17 

2 2 000 Kč, 8) V. D. 20 000 Kč, 9) Bluegrassová asociace ČR z.s., Bludovice 40 000 Kč, o výměře 27 m  a p.č. 1915/79 o výměře 1099 m , vše v k.ú. Čáslav, zapsané na 
10) ČMSCH poštovních holubů,spolek Čáslav 4 000 Kč, 11) J. N. 8 000 Kč, 12) A. LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
N. 20 000 Kč, 13) Junák - český skaut z.s. Čáslav 40 000 Kč, 14) P. S. 5 000 Kč, 15) Kutná Hora, za účelem zemědělské činnosti - pěstování chmele, za cenu 0,75 

2 Diakonie ČCE, středisko Čáslav 10 000 Kč, 16) AJURJÓGA Čáslav z.s. 5 000 Kč, Kč/m /rok, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu určitou - 5 let, pro 
17) M. P. 9 000 Kč, 18) Zálesák Čáslav z.s. 40 000 Kč, 19) Český kynologický svaz, společnost POSKOČIL, s.r.o. Břežany II. 71, 282 01 Český Brod.
ZO Čáslav 20 000 Kč, 20) Věnovanka z.s., Vrdy 10 000 Kč, 21) Junák - český skaut,  schválila záměr města Čáslav na pacht pozemku p.č. 

2 stř. Čáslav 20 000 Kč, 22) B. B. 25 000 Kč, 23) Český rybářský svaz, MO Čáslav 40 937/7 o výměře 424 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV          
000 Kč, 24) M. Ch. 2 000 Kč, 25) J. Ž. 20 000 Kč, 26) Oblastní charita Kutná Hora č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

2 32 000 Kč, 27) M. L. 25 000 Kč, 28) M. F. 10 000 Kč, 29) Českobratská církev Kutná Hora, za účelem zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, na dobu 
evangelická, Čáslav 35 000 Kč. Celkem 625 000 Kč. určitou do 30. 11. 2019, pro společnost Starkl - zahradník spol. s r.o., se sídlem 

 schválila nepřijmout dalšího člena do Komise pro Kalabousek 1661, Čáslav.
regeneraci kulturních památek - pana Bohuslava Veselého.  schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, 

 schválila zrušit platby - finanční dary při přidělování uzavřené mezi městem Čáslav a panem J. P., ze dne 30. 10. 2015.
bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou v Čáslavi, s účinností  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona                   
od  1.  5. 2019. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

 schválila změnu Zřizovací listiny - Dodatek č. 2. pozděj-ších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v 
Městské nemocnice v Čáslavi, s účinností ode dne jejího podpisu, dle důvodové Čáslavi od firmy PROSAM s.r.o., v celkové hodnotě 21 600 Kč, dle důvodové 
zprávy. zprávy. 

 pověřila členy zastupitelstva města Čáslavi MUDr.  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
Michaelu Mandákovou a Mgr. Filipa Velímského Ph.D. užíváním státního pro Dům dětí a mládeže v Čáslavi, v celkové výši 5 000 Kč na rozvoj zájmových 
závěsného odznaku ČR při významných příležitostech a občanských obřadech.kroužků Mažoretek, dle důvodové zprávy.  
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Usnesení městské rady ze dne 17. 4. 2019 | Městská rada

usnesením č. 248/2019
usnesením č. 249/2019

 schválila program zasedání. s.r.o., se sídlem Jeremenkova 411/9, Praha 4, 147 00, IČ: 241 38 690 a 
 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení společností ZHMC, spol. s r.o., se sídlem Kolín V, U hřiště 879, 280 02 Kolín, IČ: 

tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ….. /2019 a) 496 23 826 a b) stanovuje, že Město Čáslav neuplatní své předkupní právo         
schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností mezi společností Aventure CAS k pozemku parc. č. st. 3439/2 v katastrálním území Čáslav, okres Kutná Hora.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 29. 4. 2019 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. ZM/22/2019

usnesením č. ZM/23/2019
usnesením č. ZM/32/2019

usnesením č. ZM/24/2019 

usnesením č. ZM/25/2019
usnesením č. ZM/26/2019

vzalo na vědomí

usnesením č. ZM/27/2019

usnesením č. ZM/28/2019
usnesením č. ZM/33/2019

usnesením č. ZM/29/2019
usnesením č. ZM/34/2019

usnesením č. ZM/35/2019 

usnesením č. ZM/30/2019

usnesením č. ZM/31/2019

usnesením č. ZM/36/2019

 schválilo hlasování pomocí elektronického systé- Strnada a z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Daniela Mikše, a za člena 
mu. představenstva této společnosti zvolit místostarostu města Martina Horského 

 určilo ověřovatele zápisu Mgr. Daniela Mikše a Mgr. a za člena dozorčí rady Mgr. Filipa Velímského Ph.D.
Jaroslava Vostrovského.  schválilo a) prodat nebytovou jednotku č.p. 

určilo za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska 1305/101, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 4480/368520 na 
a MUDr. Lukáše Tichého. společných částech bytového domu č.p. 1305 - 1308 a na pozemcích st. 

 schválilo program zasedání. 1820/1, 1820/2, 1820/5 a 1820/6 v katastrálním území Čáslav, v ulici Žitenická, 
 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu Čáslav, zapsané na LV 12301, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 

zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. 2907/07/19 ze dne 12. 3. 2019 ve výši 103 000 Kč + náklady na realizaci pro-
 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města deje; b) prodat nebytovou jednotku č.p. 1305/102, včetně příslušenství a 

Čáslavi ze dne 11. 2. 2019. spoluvlastnického podílu 5500/368520 na společných částech bytového domu 
 schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předlo- č.p. 1305-1308 a na pozemcích st. 1820/1, 1820/2, 1820/5 a 1820/6 v ka-

ženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 280 874,42 tis. Kč, upravené tastrálním území Čáslav, v ulici Žitenická, Čáslav, zapsané na LV 12301, za cenu 
výdaje: 280 963,00 tis. Kč, financování plus: 88,58 tis. Kč. stanovenou znaleckým posudkem č. 2907/07/19 ze dne 12.03.2019 ve výši 63 

 schválilo Stanovy Mikroregionu Čáslavsko ve znění 000 Kč + náklady na realizaci prodeje.
ze dne 5. 2. 2019.  schválilo záměr vyhlášení výtvarné soutěže o 

 a) schválilo smlouvu o převodu práv a povinností sochařský portrét pana Miloše Formana, dle důvodové zprávy.
mezi Městem Čáslav, společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická  schválilo dodatek č 1 Zřizovací listiny Základní školy 
1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha, IČ: 453 08 314 a společností ZHMC, spol. s Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
r.o., se sídlem Kolín V, U hřiště 879, 280 02 Kolín, IČ: 496 23 826 a b) stanovilo, že 1) vyslovilo souhlas s přijetím dotace na projekt 
Město Čáslav neuplatní své předkupní právo k pozemku parc. č. st. 3441 v ka- „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi“, číslo dota-
tastrálním území Čáslav, okres Kutná Hora. ce: 122D22100 9287 ve výši 1 288 525,00 Kč ze státního programu na podporu 

 stanovilo, že Město Čáslav neuplatní své předkupní úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2019 - Program 
právo k pozemku parc. č. st. 3439/2 v katastrálním území Čáslav, okres Kutná EFEKT, 2) schválilo předložené Podmínky čerpání investiční dotace v Programu 
Hora. EFEKT 2019, 3) schválilo spolufinancování projektu „Snížení energetické nároč-

 navrhlo Valné hromadě společnosti Vodohospo- nosti veřejného osvětlení města Čáslavi“, číslo dotace: 122D22100 9287 do 
dářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, IČ: 46356967,   celkové výše potřebných nákladů způsobem uvedeným v důvodové zprávě.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zák. o obcích a čl. 15 odst. 2 písm. e) stanov této  schválilo prodej bytové jednotky v ulici Potoční č.p. 
společnosti, odvolat z funkce člena představenstva společnosti Ing. Jaromíra 1693/3 v Čáslavi spolu s podílem ve výši 6770/22870 na Nemovité věci zapsané 
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na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Na části pozemku p.č. 1730/104 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající 
Hora, na LV 13598 pro obec a katastrální území Čáslav za cenu ve výš 50% ceny v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. 
stanovené znaleckým posudkem a „sdělením k jednotkové obvyklé ceně bytů   Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 
v bytových domech Potoční Čáslav“, tj. 677 000 Kč + náklady na realizaci pro- musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 
deje paní D. H. pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.

 schválilo prodej nebytové jednotky č.p. 1615/101,  schválilo prodej části pozemku p.č. 2043/1 o 
2včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 5980/396106 na společných výměře 348 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 

částech bytového domu č.p. 1614-1618 a na pozemcích st. 3817, 3819, 3821, pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu K. 
3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území Čáslav, v ulici Pražská, za nejvyšší B. a panu J. V. za cenu dle znaleckého posudku 78 300 Kč + náklady na realizaci 
nabídnutou cenu ve výši 425 000 Kč + náklady na realizaci prodeje paní Š. K. prodeje. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 

 schválilo neposkytnout mimořádnou dotaci z roz- odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
počtu města Čáslavi na sportovní činnost fotbalovému klubu - FK Čáslav, a.s.,   p  ř e  d p  i s ů .  
IČ: 464 05 356.  schválilo záměr odkoupit pozemek p.č. 658/32 o 

2 schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu výměře 450 m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území 
města Dusíkovu divadlu v Čáslavi, na nákup nábytku do divadelního baru a další Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
vybavení ve výši 110 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. pracoviště Kutná Hora na LV č. 1768, který je ve spoluvlastnictví pana M. K. a M. 

 schválilo a) prodat část pozemku p.č. 248/2 o L., za cenu dle znaleckého posudku 121 500 Kč + náklady na realizaci řízení. 
2výměře 15 m  a část pozemku p.č. 248/6 o výměře 6 m , oba v katastrálním Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 

území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se předpisů.
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za cenu ve výši 6 888   schválilo odkoupit pozemek p.č. 658/69 o výměře 

2Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. b) odkoupit pozemek p.č. 248/4 o 364 m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, za-
2 2výměře 70 m  a pozemek p.č. 2832 o výměře 59 m , oba v katastrálním území psaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální Kutná Hora na LV č. 2045, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - dě-
pracoviště Kutná Hora na LV č. 11536, od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se kanství Čáslav, dle odhadu obvyklé, tržní, hodnoty nemovitých věcí 40 040 Kč + 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za cenu dle náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané 
znaleckého posudku 42 310 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

 schválilo záměr o bezúplatné nabytí části pozemků znění pozdějších předpisů.
2 2p.č. 298/21 o výměře 239 m , p.č. 298/26 o výměře 123 m , p.č. 298/27 o  schválilo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

2 2 2výměře 9 m , a p.č. 298/28 o výměře 140 m , vše v katastrálním území Čáslav, na koupi části pozemku p.č. 118/4 o výměře cca 55 m  za cenu dle znaleckého 
2zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště posudku 600 Kč/m  + platná sazba DPH 21% + náklady na realizaci prodeje v ka-

Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech tastrálním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
majetkových. Náklady spojené s nabytím pozemku bude hradit město Čáslav. Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2541, od společnosti Diakonie ČCE - 

 schválilo bezúplatné nabytí části pozemku p.č. středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2. 
21776/20 o výměře 73 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u  schválilo změnu Zřizovací listiny - Dodatek č. 2 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na Městské nemocnice v Čáslavi, s účinností ode dne jejího podpisu, dle důvodové 
LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady zprávy.
spojené s nabytím pozemku bude hradit město Čáslav.  schválilo poskytnutí finančních dotací organizacím 

 schválilo - prodat část pozemku p.č. 1730/104 o vý- a sdružením v sociální oblasti - Helpicon, z.ú.; Prostor plus, o.p.s.; Oblastní cha-
2měře 496 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro rita Kutná Hora; Diakonie ČCE, středisko Střední Čechy - v navržené výši, dle dů-

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a vodové zprávy.  
katastrální území Čáslav, manželům Z. za cenu dle znaleckého posudku 198 400  schválilo a) podání žádosti o dotaci v programu 
Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I, na zabezpečení péče o vá-

2 lečné hroby vypsaném MO ČR pro rok 2019, na opravu pomníku padlým pěšího - prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře 496 m  v katastrálním území 
pluku č. 21, na p.p.č. 186 v k.ú. Čáslav, s plánovanou realizací v roce 2020;          Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
b) investiční záměr k realizaci akce.  pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, 

 schválilo vyhodnocení Programu regenerace měst-manželům K. za cenu dle znaleckého posudku 158 720 Kč + DPH + náklady na 
ské památkové zóny za rok 2018, podle předloženého hodnocení.realizaci prodeje, se splátkovým kalendářem po dobu osmi let.

usnesením č. ZM/37/2019 usnesením č. ZM/44/2019

usnesením č. ZM/38/2019

usnesením č. ZM/45/2019
usnesením č. ZM/39/2019

usnesením č. ZM/40/2019

usnesením č. ZM/46/2019

usnesením č. ZM/41/2019
usnesením č. ZM/47/2019

usnesením č. ZM/42/2019
usnesením č. ZM/48/2019

usnesením č. ZM/49/2019
usnesením č. ZM/43/2019

usnesením č. ZM/50/2019

usnesením č. ZM/51/2019

2

Usnesení městské rady ze dne 2. 5. 2019 | Městská rada

usnesením č. 250/2019 usnesením č. 255/2019
vzala na vědomí

usnesením č. 251/2019

usnesením č. 256/2019
usnesením č. 252/2019

usnesením č. 253/2019 usnesením č. 257/2019

usnesením č. 254/2019

 schválila program zasedání.  schválila povolení záboru veřejného prostranství v ter-
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 15. 4. 2019 a mínu 11. 5. 2019, v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi, žadateli Sdružení pro ro-

mimořádného zasedání ze dne 17. 4. 2019. dinu + KDÚ-ČSL v rámci akce „Orientační putování“. Povolení záboru je v soula-
 schválila oslovení dohodců pro podání nabídky při ná- du s Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2018 o místních poplatcích a za podmínek 

kupech komodit elektřiny a zemního plynu pro rok 2020/2021 na Českomo- stanovených v důvodové zprávě.
ravské komoditní burze Kladno dle důvodů uvedených v důvodové zprávě. , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Na 

 schválila pronájem pozemku p.č. 2462/2 o výměře 41 Skále v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas se změnou termínu realizace přechodné 
2m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úpravy provozu a úplné uzavírky části místní komunikace v ul. Na Skále v Čás-

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za cenu 20 000  lavi, z důvodu výstavby plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky pro dům 
Kč/rok, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou, pro společnost č.p. 1310, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas        
Hardrock Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. s objízdnou trasou dle přiložené situace.

 schválila spolupořadatelství města Čáslavi na akci  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi neschválit 
Strongman 2019. Město se na akci bude podílet úhradou faktur a výdajových usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 
dokladů s akcí souvisejících, do výše 85.000 Kč, dle důvodové zprávy. …../2019 schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 1124/1 o výměře cca 2200 

2 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Za m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území Vrdy, zapsaného 
Rybníkem v Čáslavi, vyslovila souhlas s vedením objízdné trasy po místních u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

2komunikacích v Čáslavi, přes ul. Žacká, Za Rybníkem, Tylova, Masarykova, na LV č. 10468 za pozemky p.č. 378/4, o výměře 1159 m , orná půda, p.č. 412/2 
2Chrudimská, z důvodu rekonstrukce silnice Drobovice - Tupadly, za podmínek o výměře 24 m , vodní plocha, p.č. 1124/3, ostatní plocha, část pozemku p.č. 

2uvedených v důvodové zprávě. 421/3 o výměře cca 364 m , orná půda, část pozemku p.č. 419/7 o výměře cca 

,
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10 m , orná půda, část pozemku p.č. 427/1 o výměře cca 249 m , orná půda, 280 02 Kolín 2. 
2  schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 285/1 o část pozemku p.č. 415 o výměře cca 141 m , ostatní plocha, část pozemku p.č. 

22 výměře 6 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 371/1 o výměře cca 111 m , orná půda a část pozemku p.č. 370/3 o výměře cca 
2 Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti 23 m , vodní plocha, vše v katastrálním území Vrdy, zapsané u Katastrálního 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10503, 
02 za cenu ve výši 4 500 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.ve vlastnictví paní D. Č., bytem Koudelov 418, 286 01 Vrdy, z důvodu 

 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 20, v domě uvedeného    v důvodové zprávě.
s pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1709 v Čáslavi, paní M. S., na  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.zemcích p.č. 1728/79, p.č. 1728/24, p.č. 2088/7 a p.č. 1739/22, zapsaného na 

 zprávu o plánu oslav 125. výročí založení Městské nemocnice    LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
v Čáslavi. katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene spo-

 prodloužení termínu realizace u dotační výzvy IROP č. 26, lečnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 
projektu č. CZ.063.05/0.0/0.0/16_034/0005524 a svým usnesením č. 02, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze 
262/2019 schvaluje instalaci a rekonstrukci LAN rozvodů v přístavbě Městské dne 07.03.2018 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3191-136/2019 v cel-
nemocnice v Čáslavi.kové délce 127 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého věcného břemene v celkové výši 12.700,- Kč + platná sazba DPH.
rozsahu „Čáslav - oprava vnitrobloku Žitenická“ uchazeče AVE Kolín s.r.o.; IČ:  schválila záměr na bezúplatné výpůjčky pozemků p.č. 

2 2 251 48 117, se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, která podala nabídku s 91/1 o výměře 152 m , st.p.č. 95/1 o výměře 427 m  a st.p.č. 95/2 o výměře 97 
2 nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraným m  na dobu určitou - 3 roky, vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katast-

zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce rálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 
vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.10001, pro společnost Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 

2 2

usnesením č. 260/2019

usnesením č. 261/2019

usnesením č. 258/2019

bere na vědomí

vzala na vědomí

usnesením č. 263/2019 

usnesením č. 259/2019

Pokud si občané našli čas a přišli na dubnové jedná-
ní městského zastupitelstva, které jsme umožnili 
sledovat prostřednictvím přímého přenosu anebo 
alespoň zhlédli aktualitu o jeho jednání v rámci pro-
gramu TV Čáslav aktuality, mohli si udělat vlastní 
názor na průběh jednání.  Ing. Urban ho pro TV Čás-
lav aktuality zhodnotil jako „znovu bohužel bojov-
né“  a konstatoval, že vládnoucí koalici schází přes 
dobrou vůli erudice a zkušenost, což se podle něho 
promítá mimo jiné v oblasti investiční výstavby, kte-
rá se mu jeví nesrozumitelná a má pocit, že ji nezvlá-
dáme a bojíme se jí. Naopak se nebojíme podle ně-
ho činit personální změny, které shledává projevem 
politické arogance. Měl tím na mysli zejména návr-
hy na výměny zástupců města ve Vodohospodářské 
společnosti Vrchlice Maleč, a.s., v níž z podnětu ra-
dy zastupitelstvo schválilo návrh valné hromadě 
odvolat z představenstva Ing. Strnada a z dozorčí ra-
dy Mgr. Mikše a zvolit do představenstva místosta-
rostu města Horského a do dozorčí rady Mgr. 
Velímského. Ing. Urban vyslovil též obavu, aby vý-
běr ředitele městské nemocnice nebyl zpolitizova-
ný, ale proběhl na odborném základě.

na výstavby všech čtyř bytových domů s 68 byty činí na možnost prosazovat záměry, které v oblasti 
214 076 420 Kč. Podle § 17 odst. 1 zákona č. vodovodů a kanalizací město má, třebaže zásadní 
23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti úkol člena představenstva je pracovat pro prospěch 
nesmí výše dluhu města překročit 60 % průměru je- celé společnosti. Přistupuje tak k tomu drtivá vět-
ho příjmů za poslední čtyři roky.  V našem případě šina významných akcionářů. Nevím, jak zná Ing. Ur-
to znamenalo, že při propočtech prováděných k 31. ban profesní působení a odborné zkušenosti místo-
12. 2018 město Čáslav mohlo dosáhnout na úvěr na starosty města, nic z jeho předchozího působení ne-
bytovou výstavbu v maximální výši 109 470 385 Kč. zmínil a zřejmě mu není ani známé, což mu však ne-
K námitce, že mezi uchazeči se nachází řada zájem- bránilo konstatovat, že jeho předpokladem pro vý-
ců, kteří by byli schopni budoucí cenu za odkoupený kon této funkce je jen to, že je členem sdružení Čás-
byt složit při zahájení výstavby, uvedu, že ze se- lav pro všechny. 
znamu zájemců, který je momentálně k dispozici na Martina Horského znám léta a vím, že má za se-
odboru majetku, vyplývá, že s financováním ceny bou úspěchy nejen ve sportu, ale i v podnikatelské 
bytu výlučně z vlastních zdrojů počítá z 60 oblasti. Nepotřebuji o něm informace čerpat z po-
evidovaných uchazečů necelá třetina, přesně 17 chybných letáků šířených před volbami. O svých 
zájemců. Ti to navíc uvedli ve formě osobního pro- manažerských kvalitách mě přesvědčuje i ve funkci 
hlášení bez nutnosti dokládání této skutečnosti a místostarosty města, které se věnuje s velkým nasa-
není zřejmé, kolik z nich by cenu bytu složilo na účet zením. Věřilo mu zřejmě i předchozí vedení města, 
města při zahájení výstavby a kolik zájemců by kup- když ho nominovalo do funkce předsedy sportovní 
ní cenu uvolňovalo v průběhu stavby.  Další otázkou komise, kde si získal respekt sportovců.
je, zda je pro nás cílem upřednostnit ty žadatele, Zlom nastal, když spolu se mnou kritizoval,         
pro které může být získání bytu investiční příleži- s ohledem na své zkušenosti z prostředí gastro-
tostí pro zhodnocení vlastního kapitálu před zájem- nomie, záměr provozování restaurace v hotelu 
ci, kteří svou bytovou situaci mohou řešit pouze fi- Grand prostřednictvím Čáslavské servisní s.r.o. Již 

Plně respektujeme právo opozice kontrolovat nancováním s pomocí hypotéčního úvěru. Vnímá- po třech měsících se ukázalo, že naše výhrady byly 
koalici, vznášet dotazy, připomínky a ty mohou být me zvýšený zájem o bytovou výstavbu, na druhou oprávněné, když kvůli významné ztrátě byl provoz 
dle uvážení opozice kritické.  Nepochopil jsem však stranu uspokojíme i při výstavbě všech čtyř byto- na dobu uzavřen. Myslím si, že by se slušelo nečinit 
jakýsi povzdech, že jednání bylo bohužel bojovné, vých domů 68 rodin a Čáslav má více jak 10 000 oby- účet bez hostinského a poskytnout prostor Martinu 
pokud bojovného ducha vnáší opakovaně na jed- vatel. Nemyslíme si, že bychom se měli úvěrově „za- Horskému, aby i v představenstvu Vodohospodář-
nání opozice a koaliční zastupitelé jen odpovídají na blokovat“ pro případnou další potřebu v jiných ob- ské společnosti Vrchlice Maleč a.s. prokázal své 
dotazy či kritiku ve vznesených připomínkách.  Po- lastech. Postupná realizace výstavby tak podle nás schopnosti. 
kud však opozice za bojovnost nepovažuje již to, že není projevem strachu a malé erudice, ale naopak Kritika našeho rozhodování v personální oblasti 
vedení města na dotazy odpovídá a různým nařče- rozpočtové uvědomělosti a záměru nezapomínat i se neomezila jen na výměnu v orgánech VHS Vrch-
ním se brání. Mrzí nás, že výhrady k dlouhodobé za- na jiné sféry, které se dotýkají mnoha dalších obča- lice Maleč, a.s. Opakovaně je zpochybňován i výběr 
ostalosti města v oblasti digitalizace města a výpo- nů našeho města. tajemníka MěÚ, ačkoliv se na výběru tohoto důle-
četní techniky vznášejí zastupitelé z řad bývalé vlád- V písemné důvodové zprávě a následně i v roz- žitého funkcionáře podílel i tolik opozicí ceněný 
noucí koalice, kteří měli možnost na tomto úseku či- pravě na jednání zastupitelstva jsme vysvětlili též předchozí tajemník Ing. Hejzlar. Pokud jsou již pře-
nit opatření, po kterých dnes sami volají. důvody navrhovaných změn v orgánech VHS Vrchli- dem avizovány pochybnosti o korektnosti výběru 

Dovolím si shrnout naše stanoviska k výše uve- ce Maleč, a.s. Mrzí nás, že v tom opozice hledá poli- budoucího ředitele naší městské nemocnice, tak to 
deným tématům. Příprava výstavby bytových domů tické důvody. Ty jsou ryze pragmatické. Respektuje- neprospívá atmosféře důvěry a avizovaná ochota 
probíhá transparentně, všichni zájemci jsou infor- me odborné předpoklady Ing. Strnada pro výkon spolupráce ze strany opozice tak vzbuzuje pochyb-
mováni prostřednictvím webu i facebooku města, funkce člena představenstva společnosti i jeho nosti, do jaké míry je myšlená upřímně.
uskutečnili jsme setkání se všemi občany, kteří pro- kladné hodnocení předsedou představenstva Ing. 
jevili zájem o odkup bytů z nové výstavby a nezazna- Štěpánem. Rada města chce však mít pochopitelně 
menali jsme žádné negativní reakce. Projektová ce- v orgánech společnosti přímý a bezprostřední vliv 

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi

JAKÉ JSOU PŘÍČINY BOJOVNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA?

Příští zasedání městského zastupitelstva se uskuteční 24. 6. od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.
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Na základě rozvířených debat o čáslavské porodnici 
a stavu našeho porodnictví, vznikla myšlenka pro-
brat tuto problematiku se širší veřejností. Přede-
vším pak s matkami, které mají zkušenosti s naším 
pracovištěm nebo s budoucími rodičkami, které by 
tak mohly získat před porodem cenné informace. 
Ve zdravotní a sociální komisi jsme prodiskutovali 
myšlenku uskutečnit besedu, která bude tak první 
příležitostí prodiskutovat toto téma mimo prostory 
nemocnice či ordinace. Cílem besedy je seznámit 
veřejnost s činností porodnicko - gynekologického 
oddělení, rozsahem poskytované péče a možnost-
mi, které toto pracoviště může poskytnout. Snad se 
nám podaří vyvrátit některé mýty, které mezi žena-
mi kolují a mohou mít negativní vliv na rozhodování 
rodiček, zda si naši nemocnici vybrat za místo, kde 
chtějí přivést na svět své dítě. 

Doufám, že formou otevřené diskuze budeme 
moci probrat aktuální témata, jako jsou třeba způ-
sob vedení porodu či změny, které se na oddělení    
v posledních měsících odehrávají. Velmi rád bych se 
dotkl problematiky poklesu počtu porodů, která se 
stala tématem řešení zastupitelů města Čáslavi. Je 
otázkou, zda může činnost města a jeho představi-
telů ovlivnit porodnost. Vnímám však rozhodně po-
zitivně snahu vedení města vytvářet zlepšené pod-
mínky pro práci zdravotníků i pro komfort maminek 
a jejich novorozenců. Chci  vyzdvihnout práci všech 
zdravotníků, kteří se horlivě snaží o udržení dobré 
pověsti našeho domácího pracoviště. Pojďme tak 
společně otevřít dveře dotazům a podnětným při-
pomínkám.

Organizace besedy, která se bude konat 11. 6. 
2019 od 16:00 v prostorách kavárny „Místo u dvou 
přátel“ v Dusíkově divadle je v rukou mateřského 
centra Kopretina. Těší mě zájem, který myšlenka 
uskutečnění této besedy vyvolala. Překonal mé 
očekávání. Věřím, že i tímto konkrétním způsobem 
můžeme přispět k propagaci našeho oddělení, naší 
práce a zvýšit zájem maminek, aby si vybíraly naši 
městskou nemocnici za místo, kde chtějí přivést na 
svět své děti. Soudě podle zvýšeného počtu porodů 
v tomto roce to vypadá, že všechna přijímaná opat-
ření jsou cílená správným směrem. 

Podrobnější informace k besedě budou uvede-
ny na facebookových a internetových stránkách 
mateřského centra Kopretina a samozřejmě i na 
webu města. K debatě jsou srdečně zvány nejen že-
ny, ale všichni, kteří se zajímají o dění v MN Čáslav.  

MUDr. Lukáš Tichý
zastupitel za sdružení

Čáslav pro všechny

BESEDA O PORODNICI 
V ČÁSLAVI 
ANEB KONÁME, ČINÍME SE

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA
MUDr. LUKÁŠE TICHÉHO

Pracovní skupina pro otevřenost, informovanost a 
zapojení obyvatel (PS) od svého vzniku pracovala 
na zavedení plnohodnotné mobilní aplikace pro in-
formování obyvatel. Prostřednictvím diskusí a ma-
pování dostupných řešení probíhalo stanovení kri-
térií, která by měla aplikace naplňovat. Tuto přípra-
vu jsme pak využili ve chvíli, kdy město na konci 
dubna oslovil Mikroregion Čáslavsko s nabídkou, 
abychom se připojili k jeho žádosti o dotaci z Evrop-
ského sociálního fondu na projekt, který by zahrno-
val také vytvoření mobilní aplikace pro celý mikro-
region, včetně Čáslavi. Jako vstup pro tvorbu žádos-
ti o dotaci jsme tak mohli rychle dodat přehled po-
žadavků a funkcionalit, které by výsledná aplikace    
z našeho pohledu měla splňovat a umět.

Dále PS otevřela téma zpřístupnění digitálních 
mapových vrstev, které používá městský úřad a kte-
ré by mohly být využívány veřejností. Prvním příkla-
dem, který dobře ukazuje potenciál takové aktivity, 
je digitální mapa hrobových míst, kterou lze v sou-
časné době zobrazit na adrese www.gobec.cz/ca-
slav a o níž informovaly minulé Čáslavské noviny 
(nutno dodat, že nejde o výsledek práce pracovní 
PS). Nositelem tohoto tématu se nyní stal přímo 
městský úřad, jehož záměrem je v rámci tzv. geo-
grafického informačního systému (GIS) zpřístupně-
ní dalších mapových vrstev obyvatelům města i ob-
cí, které spadají do jeho rozšířené působnosti. Ve 
spolupráci se zaměstnanci úřadu také probíhá vy-
jasňování technických podrobností k zapojení měs-
ta do aplikace Cityvizor, která by následně měla ob-
čanům umožnit snadnou orientaci v datech o hos-
podaření a rozpočtu města. 

Aktivity z oblasti dostupnosti informací probí-
hají i mimo PS - příkladem mohou být aktuální vi-
deoreportáže o dění ve městě z cyklu TV Čáslav 
Aktuality, rozšířené informace z městské rady v Čás-
lavských novinách, přímý přenos z jednání zastupi-
telstva města nebo příprava umístění elektronické 
úřední desky. V současné době se profilují i další té-
mata v rámci projektu Přívětivý úřad. Jedná se o 
elektronizaci dokumentace jednotlivých částí 
městského úřadu, rozšíření elektronické komunika-
ce městského úřadu s občany, radou i zastupitel-
stvem města, a o další aktivity směřující k využití 
možností, které digitalizace nabízí, v našem městě.

I nadále platí, že vše podstatné z dění ve městě 
je uvedeno na webu www.meucaslav.cz, kde je také 
možné zaregistrovat se k odběru novinek a každý 
den pak dostávat e-mail se souhrnem všech změn, 
včetně nových dokumentů na úřední desce (tuto 
možnost zatím uživatelé využívají překvapivě má-
lo). Web je doplněn facebookovým profilem města, 
na kterém probíhá komunikace v méně formální a 
více interaktivní rovině.

Cílem všeho popsaného je dostat informace o 
dění ve městě ke všem lidem, kteří o ně mají zájem, 
a to včas, srozumitelně a v potřebném rozsahu. Bu-
deme rádi, když nám k tomu pomůžete i Vy svými 
náměty, připomínkami či komentáři - můžete je po-
sílat třeba na e-mail podatelna@meucaslav.cz.

                                                           Martin Jusko

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA
Ing. MARTINA JUSKA

VÝVOJ V OBLASTI 
INFORMOVANOSTI 
A OTEVŘENOSTI

ZPRÁVY 
Z RADY MĚSTA

Uskutečněná jednání Rady města v druhé polovině 
dubna a první polovině měsíce května vyplnila z vel-
ké části obvyklá agenda spojená jednak s kontrola-
mi průběžného hospodaření města, korigovaného 
formou rozpočtového opatření č. 2/2019, jednak     
s prodeji, pronájmy a tvorbou věcných břemen na 
vybraných parcelách pozemkového fondu města, 
prodejem a přidělováním městských bytů, plánova-
nými uzavírkami komunikací atd.

Ošetření budoucího zajištění hospodaření 
města se týká také Radou schváleného vypsání 
výzvy pro bankovní domy na nabídku investičního 
úvěru pro město do celkové výše 100 000 000  Kč, 
který by fungoval jako předem sjednaná a operativ-
ně použitelná finanční rezerva pro plánovanou 
bytovou výstavbu v areálu bývalých kasáren 
Prokopa Holého, tzn. do konečného odprodeje vy-
budovaných bytů. Výše a účel případného čerpání 
úvěru by samozřejmě byla zahrnuta do hospodaře-
ní města a jako takové podléhala příslušné evidenci 
a kontrole ze strany zastupitelstva.

V průběhu dubna Rada města doporučila za-
stupitelstvu akceptování změny ve zřizovací listině 
Městské nemocnice v Čáslavi. Uvedená informace 
vyvolala u veřejnosti určité dohady, zda se napří-
klad nejedná o nějakou skrytou transformaci 
tohoto zařízení. Podnět k úpravě vzešel přímo od 
vedení nemocnice a souvisí pouze a výhradně s roz-
šířením zapsané činnosti zařízení v oblasti vlastního 
podnikání - poskytovaných služeb, konkrétně            
s možností zajištění a přeprodeje v nemocnici uva-
řených jídel dalším zařízením.

Na doporučení Komise pro zdravotnictví a so-
ciální věci došlo k zrušení plateb finančních darů při 
přidělování bytů zvláštního určení s pečovatelskou 
službou. Komise, s jejímž názorem se Rada města 
plně ztotožnila, označila dosavadní praxi za neetic-
kou a současně i silně problematickou ve věci rov-
nocenného přístupu ke všem žadatelům. Poskytnu-
tí daru městu, byť zcela dobrovolné, totiž mohlo 
vyvolávat dojem určité dodatečné podmínky a 
svým způsobem i zvýhodnění v procesu přidělení 
bytu.

Souhlasné stanovisko vydala Rada města také    
k navrženému rozdělení dotačního programu kultu-
ra a spolková činnost na rok 2019, který jí byl před-
ložen zřízenou Komisí pro kulturu a cestovní ruch. 
Na doporučení komise se pak Rada města zabývala i 
návrhem na možné posílení rozpočtu uvedeného 
dotačního titulu, které by mělo reflektovat nárůst 
počtu podávaných žádostí v posledních letech. Pro 
zpřehlednění způsobu výběru projektů vhodných   
k podpoře ze strany města a zlepšení dosavadní 
kontroly výstupů a čerpání na ně vynaložených 
prostředků se komise zavázala pro Radu města 
zpracovat nový systém jejich vstupního a výstupní-
ho hodnocení. 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., 
tiskový mluvčí města
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DOTAZY A ODPOVĚDI
Cílem této rubriky je informovat občany převážně o 
průběhu úvodní části zasedání městského zastupi-
telstva, v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i 
zastupitelů. Celý přepis jednání zastupitelstva, stej-
ně jako jeho anonymizovaný zvukový záznam je        
k dispozici na úřední desce oficiálních webových 
stránek města (www.meucaslav.cz).   

Dotazy občanů 

Dotazy zastupitelů

věc tedy není uzavřená, avšak zrušení přejezdu není 
nyní z pohledu SŽDC aktuální. O budování, resp. 
nebudování protihlukových stěn však strany 
nejednaly. Podle starosty města se na tuto proble-
matiku vedení města ještě zaměří. 

S třetí připomínkou se přihlásil občan, který se 
ptal na vlastnictví a budoucnost objektu hlavní 
kasárenské budovy bývalých kasáren Prokopa 
Holého. 

Místostarosta města pan Martin Horský vysvět-
První dotaz tohoto zasedání městského lil, že se nejedná o objekt v majetku města, ale o 

zastupitelstva vznesl občan, který žije na Váchově a vlastnictví soukromé osoby. Navazující pozemek byl 
již delší dobu vnímá jako problematický rozvoj před časem prodán společnosti Tesco a nyní do-
výroby společnosti LESS. „Jsem na zasedání zastupi- chází k jeho dalšímu prodeji, další část pozemku je předat dodavatelské firmě upravené s odstraněný-
telstva zhruba po dvou letech a to v té samé věci: využívána k výstavbě bytových domů. mi náletovými stromy a křovinami. Samotná stavba 
výroba lepeného hranolu ve společnosti LESS a Poslední z diskutujících občanů se zajímal o by tedy celá měla proběhnout v roce 2020, čímž by 
TIMBER v Čáslavi. Znepokojuje mě, že jsme zde před problematiku poplatku za zábor chodníku v přípa- mělo dojít také k úspoře finančních prostředků. 
dvěma lety řešili nadměrné hlukové zatížení, které dě, kdy majitel nemovitosti při opravě fasády musí Na toto prohlášení reagoval Ing. Urban, který 
vzniklo odsáváním pilin. Společnost musela posta- vystavět lešení na veřejném prostranství. Zeptal se, byl v minulosti členem řídícího výboru Státního 
vit protihlukovou stěnu, ale nyní zde vyrostl další zda by nebylo možné pro příště uvažovat o určité fondu dopravní infrastruktury, který by na tuto akci 
mnohem větší cyklon,“ konstatoval diskutující a úlevě pro tyto občany například na první dva týdny. měl dotaci poskytnout, a varoval před převodem 
vyjádřil obavy, aby se situace, kterou již nyní Odpovědi se ujal JUDr. Málek, který řekl, že získaných financí do dalšího roku, což dle jeho 
považuje za nevyhovující, dále nezhoršovala. změnu vyhlášky, která se tohoto týká, vedení města zkušeností dotační podmínky neumožňují. K těmto 
Následně upozornil, že 15. dubna se změnilo projednávalo v minulém roce a není nemožné obavám se připojit také Ing. Jaromír Strnad.
hlukové zatížení a ačkoliv se stále pohybuje v povo- diskutovat o její případné úpravě do budoucna.  Místostarosta města sdělil, že tato problemati-
lených normách, ze stálého hluku se stal hluk ka byla řešena s odborníkem a plánovaný postup 
kolísavý, což je ještě nepříjemnější. Navíc se během byl vedení města potvrzen. 
posledních let změnila situace a firma má povolení Ze zastupitelů města se jako první do diskuse V další části tohoto bodu zasedání zastupitelé 
na nepřetržitou výrobu. Konstatoval, že zvláště  p ři h lá si l I ng. Milan Urban, který informoval přítom- na podnět Mgr. Daniela Mikše řešili plánovanou vý-
v prvním patře rodinného domu je hluk jen těžko né o proběhlém jednání se starostou města, kde stavbu nové mateřské školy v areálu městské ne-
snesitelný. Diskutující uznal snahu společnosti při byly projednávány body, týkající se městské ne- mocnice. Ing. Mikš zdůraznil, že vedení města v mi-
řešení dřívější hlučnosti stojů, které zajišťují do- mocnice, rekonstrukce sokolovny, bytové výstavby, nulosti uvažovalo o nástavbě MŠ v areálu v Těs-
pravu v areálu podniku. Zkritizoval ale nedostatek   v yváženosti zpravodajství i další témata. Dále se nohlídkově ulici a ptal se na možnost získání dotací. 
v zapojenosti odhlučňovacího zeleného pásu včet- věnoval tématu městské nemocnice, z jejíhož Místostarosta odpověděl, že nástavba MŠ 
ně nevhodné volby akátů, které podle jeho názoru vedení odchází ředitel MUDr. Martin Novák. Po- Těsnohlídkova podle současných informací není 
nepůsobí tak, jak by takový pás působit měl. Navíc děkoval končícímu řediteli i jeho zástupci MUDr. možná a areál nemocnice se jeví jako vhodný i z to-
jsou pozemky v blízkosti areálu firmy znečišťovány Spáčilovi za odvedenou práci a na základě jednání ho důvodu, že je nemocnice prioritou a s tím je 
právě biologickým materiálem z uvedených stro- se starostou města konstatoval, že by bylo vhodné, třeba zajistit i spokojenost jejích pracovníků, pro 
mů. Následná připomínka směřovala k podobě aby ve výběrové komisi, která bude rozhodovat o které by byla mateřská škola v areálu určitým be-
protihlukové stěny, která podle jeho vyjádření není příštím vedení nemocnice, byli přítomni také nefitem. Upozornil na skutečnost, že třídy MŠ, které 
v souladu s původními plány, a proto neplní svoji opoziční zastupitelé. Vyzval ostatní zastupitele, aby nyní sídlí v ZŠ Čáslav Náměstí bude dle stanoviska 
funkci zcela podle prvotních předpokladů, a zmínil společně udělali vše pro to, aby nemocnice i do bu- hygieniků nutné do konce roku 2023 vymístit. 
také vliv hlukové zátěže, pocházející z dopravy na doucna mohla překonávat všechny případné další Konstatoval, že sousedství oddělení geriatrie a ma-
obchvatu města, vedeného po náspu.   problémy. teřské školy může být také oboustranně prospěšné 

Diskutující vznesl také dotaz na kvalitu ovzduší   Reagoval JUDr. Vlastislav Málek, který potvrdil, zvláště z důvodu psychické podpory seniorů, kteří 
v okolí výrobního areálu. že nemocnice je jednou z priorit vedení města a       na oddělení pobývají. 

Na příspěvek občana města odpověděl mís- v komisi pro výběr nového ředitele budou zástupci Diskusi doplnila MUDr. Michaela Mandáková, 
tostarosta města pan Martin Horský, který konsta- širšího spektra, nepůjde tedy o jednostrannou která zmínila možnou prodlouženou provozní dobu 
toval, že jednal s pracovníky odboru životního záležitost. Vedení města si je vědomo velké zodpo- uvažované školky. 
prostředí , kde se nechal informovat o situaci v dané vědnosti a s ní také k výběru ředitele nemocnice Mezi posledními vystoupil zastupitel Mgr. Ja-
lokalitě, proběhlo i šetření na místě, které ale  c h ce  p ř is tu p o v at. roslav Vostrovský s připomínkou k vybavení odboru 
v aktuálním čase nezjistilo nevyhovující stav. Přesto Ing. Jiří Havlíček hovořil o plánu na výstavbu dopravy městského úřadu. Navázal Ing. Urban s do-
se ale bude jednat s vedením firmy o celé situaci a o cyklostezky Drobovice -Filipov a podotkl, že se bude tazem na postup digitalizace úřadu. Odpověděl 
případných možných úpravách, které by současný v nejbližší době rozhodovat o přidělení dotace. tajemník MěÚ, který celou situaci vysvětlil a kon-
stav zlepšily. Vznesl dotaz na připravenost vedení města na pří- statoval, že na řešení této problematiky se intenziv-

Dále vystoupila obyvatelka města, žijící v Cho- padné zahájení akce. Jedná se podle jeho vyjádření ně pracuje.   
tusické ulici poblíž železničního přejezdu. V nedáv- o akci, jejíž realizace zajímá mnohé občany města,   Celou debatu uzavřel dotaz na plánované zří-
né době bylo řešeno možné zrušení uvedeného včetně rodin s dětmi. zení místa pro pracovníka radnice, specializované-
přejezdu a částečný zábor soukromého pozemku Odpovědi se ujal místostarosta města pan Mar- ho na problematiku získávání dotací. Místostarosta 
pro výstavbu podzemní komunikace. Celá akce byla tin Horský, který sdělil, že o úspěšnosti podané žá- města poukázal na zkušenosti jiných měst a vysvět-
nakonec zrušena, občanka města se ale obává toho, dosti bude radnice informována následující den lil, že by se jednalo o celkové vedení dotačních 
že by v této souvislosti mohla být zrušena i plánova- (dnes již víme, že město dotaci nezískalo - viz text na řízení. 
ná výstavba odhlučňovací zdi poblíž přejezdu. str. 11 - pozn. red.) Realizace díla je potom plánová-

Reagoval starosta města, JUDr. Vlastislav Má- na ve dvou etapách - nejprve se bude jednat o Audiozáznam jednání městského zastupitelstva 
lek, který konstatoval, že již proběhlo jednání se přemostění obchvatu (za plného provozu obchva- je k dispozici na oficiálních internetových stránkách 
SŽDC i s majiteli dotčeného pozemku. V jednání je tu) a poté půjde o stavbu další části cyklostezky. města www.meucaslav.cz na úřední desce nebo       
několik akcí, a to plánovaná výstavba podchodů na Zdůraznil, že pokud by byla akce zahájena v tomto v sekci „Zastupitelstvo města“ (Radnice - Vedení 
nádraží ČD, dále zrušení diskutovaného přejezdu a roce, nebylo by možné ji letos dokončit a v souvis- města - Zastupitelstvo města).
dále pak vybudování nadjezdu na Kalabousku. Celá losti i s dalšími informacemi by bylo třeba staveniště                                                                                zn

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

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

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

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

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

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

 ; 

činí 24  220

29 240

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

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

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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI NA SILNICÍCH V OKOLÍ ČÁSLAVI
Strážníci Městské policie Čáslav pokračují v hlídání dodržování rychlosti. 

Konkrétně se jedná o více či méně frekventované komunikace na katastrálním 
území Čáslavi, Horek a Vrdů. V těchto místech hlídky městské policie za posled-
ní měsíc zaevidovaly celkem 15 přestupků překročení rychlosti, které byly na 
místě řešeny blokovými pokutami. 

Vzhledem k tomu, že v Čáslavi a okolních obcích opakovaně dochází k nedo-
držování povolené rychlosti, budou hlídky v měření rychlostí pokračovat i v dal-
ším období.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTÍ AKCE  „X” NA KUTNOHORSKU
Policisté dohlíželi na plynulost silničního provozu na Kutnohorsku.

KRÁDEŽ LEŠENÍ

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ

Kutnohorští policisté se v uplynulých dnech zapojili do dopravně bezpeč-
nostní akce, která proběhla na území celého Středočeského kraje a kontrolní 
činnost byla zaměřena na kontrolu dodržování povinností při provozování sil-
niční nákladní dopravy, přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR podle 
zákona č. 111/1994 Sb.

Policisté se zaměřili i na dodržování zejména sociálních předpisů, mezi kte-
ré patří doby řízení, odpočinku, bezpečnostních přestávek, kontrolu tachogra-
fu a paměťových karet řidičů. Dále na kontrolu přepravy nebezpečných věcí 
podle dohody ADR, kontrolu technického stavu užitkových vozidel, na správné 
zabezpečení a upevnění nákladu, případně na kontrolu hmotnosti a rozměrů 
vozidel. Současně se zaměřili na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozi-
dlech, kontrolu zavazadlových prostorů apod.

V průběhu dopravní akce se policejní hlídky zaměřily také na kontrolu dodr-
žování zákazu používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidi-
čů vozidel před a během jízdy, případné kontroly dodržování dalších obecně 
platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komuni-
kacích.

Celkem bylo v rámci dopravní akce zkontrolováno několik desítek vozidel.  
Několik přestupků bylo vyřešeno na místě příkazním řízením. Nejčastějším pře-
stupkem byl nevyhovující technický stav vozidel.

Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů do-
chází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si 
musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní 
jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou sna-
hu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních 
komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči 
a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zá-
jem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Dopravní akce budou na našem území probíhat i v dalších dnech.

Dosud neznámý pachatel v době od 2. května 2019 14:15 hodin do 3. květ-
na 2019 08:00 hodin v katastru obce Miskovice - Hořany na volně přístupném 
pozemku rozestavěného domu odcizil lešení značky Haki  a  balení střešní paro-
těsné folie. Celková způsobená škoda je 14 tisíc korun. 

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskyt-
nout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, nechť se obrátí na poli-
cejní oddělení v Kutné Hoře nebo na telefon 974 875 700 nebo na bezplatnou 
telefonní linku 158.

V prvním případě řídil jednadvacetiletý muž 1. května 2019 kolem půl sed-
mé ráno, v Kutné Hoře v ulici Vítězná ve směru do centra vozidlo značky BMW. 
Kutnohorská hlídka policistů v uvedených místech zastavila a provedla kontro-
lu. Dechová zkouška u řidiče ukázala pozitivní hodnoty a naměřila 1,86 promile 
alkoholu. Policisté muže řádně poučili a na místě zadrželi řidičský průkaz.

V druhém případě téhož dne, po osmé hodině ráno kontrolovala hlídka 
kutnohorských strážníků Městské policie dvacetiletého muže, který řídil osob-
ní motorové vozidlo značky BMWv centru města Kutná Hora. Dechová zkouška 
u řidiče ukázala pozitivní hodnoty a naměřila 1,33 promile alkoholu. Přivolaní 
policisté muže řádně poučili a na místě zadrželi řidičský průkaz.
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KRÁDEŽ PENĚŽENKY 
V Čáslavi v době od 06:15 hodin do 06:30 hodin dne 6. května 2019 v ulici 

Chrpová dosud neznámý pachatel neuzamčenou brankou vnikl na pozemek 
zdejšího domu. Došel ke schodům u rodinného domu, odkud z volně odložené 
otevřené pánské aktovky odcizil peněženku s financemi, platební kartou, 
doklady a dalšími věcmi. Celková způsobená škoda přesahuje deset  tisíc korun. 

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli 
poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, nechť se obrátí 
na policejní oddělení v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou 
telefonní linku 158.

KRÁDEŽ ELEKTROKOLOBĚŽKY
Dosud neznámý pachatel dne 25. dubna 2019 v době od 17:00 hodin do 

18:00 hodin na komunikaci mezi Třebešicemi a Čáslaví, u Hejdova odcizil zde 
volně odstavenou nezajištěnou elektrokoloběžku zn. Chopper 60V/1500W, 
červené barvy, výrobní číslo R2KET1000J0000098. Celková způsobená škoda je 
kolem 30 tisíc korun. 

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli 
poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, nechť se obrátí 
na policejní oddělení v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou 
telefonní linku 158.

STÁLE SE MEZI NÁMI POHYBUJÍ POCTIVÍ LIDÉ
Na této stránce se velmi zřídka setkáváme s pozitivními vlastnostmi lidí a při 

tom se mezi námi najdou ti, kteří služebnu městské policie navštíví na základě 
své poctivosti. 

Za poslední měsíc byly na služebnu Městské policie Čáslav předány celkem 
tři registrační značky nebo mobilní telefon ztracený během pálení čarodějnic. 

Lidé vrací také nalezené peněženky, které byly nalezeny tři, nebo samostat-
né bankovky. Za poslední měsíc byly odevzdány bankovky ve výši 5 700 Kč.          
Z toho jeden z nálezů bylo 4 000 Kč. Vzhledem k probíhajícímu Kulturnímu létu 
města Čáslav je možné, že podobných nálezů bude více. Každému poctivému 
nálezci patří velké poděkování.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



Město Čáslav již delší dobu usiluje o dostavbu 
cyklostezky v úseku mezi Drobovicemi a Filipovem, 
čímž by došlo k faktickému uzavření jejího okruhu.

 Dnes již ale bohužel víme, že se připravované 
práce v tomto roce neuskuteční. Při rozhodování o 
přidělování dotací na podobné stavby, o kterou u 
Státního fondu dopravní infrastruktury žádalo i 
naše město, byla dána přednost jiným projektům. 

Podle informací, které poskytla vedoucí oddě-
lení investic městského úřadu, paní Bc. Markéta 
Petrová, ale záměr dobudování cyklostezky rozhod-
ně nebyl zrušen. „Město plánuje o dotaci požádat 
znovu pro rok 2020. Práce by se tak pouze o určitou 
dobu posunuly,“ konstatovala.                                 zn

DOTACI NA CYKLOSTEZKU 
MĚSTO LETOS NEZÍSKALO

Delší dobu plánované rekonstrukce komunikací, 
(respektive v současné době opravy inženýrských 
sítí) v lokalitě na Budíně jsou nyní již v plném prou-
du. Tamní obyvatelé se sice musí smířit s dočasným 
omezením provozu na místních komunikacích, za-
nedlouho již ale budou moci využívat cesty s novým 
povrchem. 

V těchto týdnech pracují na Budíně zaměstnan-
ci společnosti VHS Vrchlice-Maleč, kteří zajišťují 
rekonstukci sítí, jež jsou v její správě. Po dokončení 
těchto činností se daného území ve stejném sledu 
ujmou zaměstnanci firmy AVE Kolín, s.r.o., která ja-
ko vítěz výběrového řízení zajistí rekonstrukci chod-
níků a veřejného osvětlení. Částka, kterou bude 
nutné na zmiňovanou akci vynaložit, dosáhne výše 
5,9 milionů korun vč. DPH. 

Následná úprava povrchu silnic, kterých se 
nutné výkopové práce týkají, měla být podle pů-
vodních plánů v režii společnosti VHS. Vzhledem      
k rozsahu činností, které zasáhnou velkou část lo-
kality, ale vedení města rozhodlo, že do vlastních 
plánů zahrne i tuto část a vozovky budou komplet-
ně zrekonstruovány také v jeho režii. Tyto úpravy 
jsou nyní ve fázi přípravy zadávacího řízení

Celá akce by měla být dokončena ještě v tomto 
roce - podle současného harmonogramu v listopa-
du 2019.                                                                       zn

PRÁCE NA BUDÍNĚ 
POKRAČUJÍ

Středisko čáslavské mateřské školy v ulici Bojovníků 
za svobodu čeká v letních měsících rekonstrukce 
kotelny. 

řízení na dodavatele prací, se 
začátkem letních prázdnin a ještě 
před jejich ukončením by mělo být 

Teplo do tohoto objektu čáslavské mateřinky je vše hotovo a zkolaudováno tak, 
doposud přiváděno teplovodem a samotná její aby děti mohly v září již opět 
kotelna je opatřena výměníkem tepla. Od příštího naplno a bez omezení toto středis-
školního roku tomu bude jinak. Kotelna projde ko využívat. 
rekonstrukcí, dojde k instalaci plynových kotlů a Celá akce je financována z roz-
mateřská škola bude vytápěna právě těmito počtu města, kde byly finance na 
vlastními kotly. uvedený projekt vyhrazeny již při 

„Již v minulosti jsme provedli přípravu na tuto sestavování rozpočtu na rok 2019 a 
změnu, a to vybudováním střednětlaké přípojky bylo s touto investicí tedy počítá-
plynovodu až k hranici pozemku školky,“ informova- no. Rozpočet na zahajovanou 
la pracovnice oddělení investic zdejší radnice, Ing. rekonstrukci dosáhne téměř 1,7 
Šárka Kaválková. Letošní práce budou podle milionu korun včetně DPH.          
současných plánů zahájeny v polovině měsíce 
června. Do konce školního roku však půjde pouze o 
přípravné činnosti, které žádným způsobem 
nenaruší chod tohoto předškolního zařízení. K sa-
motné rekonstrukci potom přikročí pracovníci 
firmy Vodotop, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém 

zn

NOVÁ KOTELNA PRO MŠ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

Lávka pro pěší v Nazaretu, která přemosťuje brodu pro automobily, v době, kdy je průtok silnější, 
Brslenku, je v současné době uzavřena. Potok je není možné tudy projít. 
možné v případě nízkého průtoku překonat v místě Lávka musela být před časem uzavřena z dů-

vodu jejího havarijního stavu a tedy i mož-
ného nebezpečí pro občany, kteří by tudy 
chtěli projít. Vše je viditelně označeno již na 
začátku ulice a odpovědní pracovníci tak 
žádají o dodržování uvedeného zákazu. 

Vzhledem k tomu, že oprava lávky byla 
po provedeném průzkumu shledána jako vý-
razně nerentabilní, bylo rozhodnuto o likvi-
daci stávajícího a výstavbě zcela nového pře-
chodu přes Brslenku. V plánu je tato akce pro 
příští kalendářní rok. Do té doby je nutné vy-
řešit problém přeložení plynovodu, jehož čá-
st, která tudy prochází, je upevněna právě     
k uvedené lávce.                                             zn

MĚSTO PLÁNUJE VÝMĚNU LÁVKY PŘES BRSLENKU

MOSTY VE MĚSTĚ 
ČEKÁ OPRAVA

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ŽITENICKÉ ULICI 
JIŽ BUDE ZAHÁJENA
Ulice Žitenická prochází postupnou proměnou 
svých povrchů a do jisté míry i celkové podoby. 
Nedávno byla zrekonstruována parkovací plocha a 
chodníky před bytovými domy v její horní části - te-
dy od křižovatky s ulicí Havlenovou směrem k Jení-
kovské ulici, a nyní přišla řada i na další plánovanou 
změnu. Ta se tentokrát dotkne prostranství mezi 
domy „staré Žitenické“.

k novému dopravnímu opatření - tato část Žitenické 
ulice bude napříště průjezdná pouze jednosměrně, 
a to ve směru od ulice Havlenova k ulici Družstevní. 
Ke zmiňované změně bylo přikročeno vzhledem     
k parametrům komunikace, které dle zákona 
neumožňují oboustranný průjezd.                          

  

Pokud bychom šli Žitenickou ulicí ve směru od 
Penny marketu k zemědělské škole, mineme po 
levé straně dvě řady nižších bytových domů. Mezi 
těmito dvěma řadami je průjezdná komunikace, 
která již delší dobu volá po rekonstrukci - a nyní se jí 
také dočká. 

Ještě před začátkem letních prázdnin dojde        
k předání budoucího staveniště dodavatelské firmě 
(AVE Kolín, s.r.o), která se ihned ujme svého díla a 
začne pracovat na rekonstrukci povrchu komunika-
ce a budování parkovacích míst. Nově v této lokalitě 
přibude i moderní kontejnerové stání, které zde 
doposud citelně chybělo. 

Veškeré naplánované práce mají být podle 
předem daného harmonogramu dokončeny v prů-
běhu následujících čtyř měsíců. Město, které tuto 
akci připravuje již více než rok, ale muselo s finální 
úpravou povrchu počkat na dokončení oprav v zemi 
uložených inženýrských sítí, za proměnu této části 
Žitenické ulice zaplatí přibližně 2,7 milionu korun 
vč. DPH. 

Zároveň s uvedenou rekonstrukcí dojde také     

zn

V nadcházejících měsících čeká hned několik mostů 
ve městě oprava. Konkrétně se jedná o mosty          
v Koželuhách, v ulici Na Svornosti (za zemědělskou 
školou), na Homolce a v Lochách. 

K opravě dochází z důvodu jejich zhoršeného 
technického stavu, který ale, jak potvrdila vedoucí 
oddělení investic městského úřadu, paní Bc. Mar-
kéta Petrová, není havarijní. Pan Jan Šulc, zaměst-
nanec stejného oddělení doplnil, že mosty budou 
opravovány postupně od počátku června v co 
nejrychlejším sledu a co nejkratším časovém úseku.

„Pro místní obyvatele je jistě velmi důležitá in-
formace, že mosty nebudou ani po dobu rekon-
strukce uzavřené,“ konstatoval Jan Šulc. Je ale nut-
né poznamenat, že k dílčím dopravním omezením 
samozřejmě bude muset dojít. Obyvatelé přileh-
lých lokalit, kterých se opravy mostů dotknou nej-
více, budou o omezeních včas informováni.               

 
        

                                                                              zn
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Na konci dubna se žáci Středního odborného 
učiliště Čáslav zúčastnili již 13. ročníku mezinárodní 
soutěže Gastro Poděbrady, odkud se - jak je již tra-
dicí tohoto učiliště - nevrátili z prázdnou. Čáslavští 
soutěžili v kategoriích číšník, kuchař a cukrář. 

Spolu s číšnicemi a kuchaři se do Poděbrad vy-
daly také dvě cukrářky, a to slečny Simona Račáková 
a Alena Dvořáková. Na středním odborném učilišti 
se jejich přípravy ujala učitelka odborného výcviku 
paní Bc. Alena Kovaříková, která se tak kromě dívek 

Mezinárodní soutěže se zúčastnilo celkem 14 samotných zasloužila o další vyzdvižení dobrého 
škol se skutečně bohatým spektrem nápadů a s vy- jména čáslavského učiliště, když byly zdejší cukrář-
nikajícím provedením soutěžních úkolů - ať již se ky zařazeny do tak zvaného „stříbrného pásma“. 

Velkou oporu měli soutěžící také         
v možnosti využít při prezentaci svých 
soutěžních prací květinovou výzdobu, na-
aranžovanou paní Karlou Blažkovou          
z oboru „zahradník“, který je také vyučo-
ván na čáslavském odborném učilišti.  

Číšnice, jak již bylo zmíněno, dovedla 
až na první místo v mezinárodní soutěži 
Gastro Poděbrady 2019 paní Bc. Květosla-
va Hronková. Přípravu na takové klání roz-
hodně není možné podcenit, a tak se 
dívky nepřipravovaly jen po odborné 

vání. Číšnické povolání je neoddělitelně spojeno       stránce, odpovídající jejich oboru, ale 
s komunikací, uměním přesvědčit nejen porotu, ale 

v praxi pak hlavně hosty restaurace, že 
jsou odborníky na svém místě, jimž je jednalo o přípravu a prezentaci tabule, jednotlivých 
možné důvěřovat a často si také nechat pokrmů nebo cukrářských výrobků. Zdá se, jako by 
poradit. Způsob a schopnost prezenta-fantazie mladých lidí a jejich odborných pedagogů 
ce je proto důležitou součástí hodnoce-ani neznala mezí. 
ní i v takovéto soutěži. Barvy čáslavského středního odborného uči-

Letošní ročník soutěže Gastro Po-liště na soutěži v číšnickém oboru hájily Nikola Va-
děbrady tedy opět potvrdil, že se mnozí lentová a Šárka Slavotínková, které se na svoji účast 
žáci na čáslavském Středním odborném na Gastru připravovaly pod vedením paní Bc. 
učilišti připravují na své budoucí po-Květoslavy Hronkové. Dívky předvedly skutečně 
volání s velkým zájmem a pečlivostí, výborný výkon - dokonce nejlepší ze všech soutěží-
které jsou pak velmi vysoko hodnoceny cích - a právem se tak do Čáslavi vracely s pohárem a 
i v porovnání s konkurenty na meziná-diplomem za 1. místo. Gratulujeme!  
rodní úrovni. Ani další zástupci Čáslavi se v hojné konkurenci 

rozhodně neztratili. Budoucí kuchaři Miloš Hepná-
rek a Petr Čapek, přesvědčili porotu o tom, že si soutěžní téma, jimiž byly tentokrát Velikonoce, 
zaslouží stanout na krásném druhém místě ve své zkoumaly mnohem hlouběji. Také tento moment, 
kategorii. K tomuto úspěchu je dovedla učitelka tedy prezentace soutěžní tabule včetně vysvětlení 

                                                                 odborného výcviku paní Bc. Hana Hurtová. souvisejících momentů, pomohl porotě v rozhodo-
 

K dosaženým výsledkům všem 
účastníkům letošní soutěže Gastro Poděbrady 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších takových 
úspěchů.     zn

VELKÝ  ČÁSLAVSKÝCH UČŇŮÚSPĚCH
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Průjezd Čáslaví 15. června mezi 15. a 17. hodinou

- průjezdní kontrola před cukrárnou Bonet 

v ulici Generála Moravce

Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje 

- územní odbor Kutná Hora
společně s obcí Krchleby, 

Sborem dobrovolných hasičů Krchleby
a hasičským sportovním klubem 

Kutná Hora, z.s.

Vás srdečně zve na 

osmnáctý ročník závodu 
ve výstupu 

do čtvrtého podlaží
cvičné věže pomocí 

jednohákového žebříku
dne 8. června 2019 od 9:00 hodin

v Krchlebech u Čáslavi

Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje, 

územní odbor Kutná Hora, 

V rámci soutěže proběhne část Krajské soutěže v po-
žárním sportu profesionálních a dobrovolných hasi-
čů v disciplíně „výstup do 4. podlaží cvičné věže“       
v kategorii družstev a jednotlivců (muži HZS Středo-
českého kraje.

plk. Ing. Jiří Pokorný, ředitel územního odboru 
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 Vážení občané, 
naším zájmem je poskytování zdravotní péče na Občané, fyzické i právnické osoby, mohou fi-
moderní úrovni. V současné době je pro naplnění nanční prostředky poskytnout: 
tohoto cíle, zajištění nejvyšší kvality vyšetření a ná- - na sbírkový bankovní účet: 
sledné diagnostiky, nezastupitelný CT přístroj. 115-9685860257/0100 

- v hotovosti do pokladny MN Čáslav 

2019 veřejnou sbírku na pořízení CT přístroje. tosti si velice vážíme. 

V roce 2010 bylo vybudováno v Městské ne-
mocnici v Čáslavi CT pracoviště vybavené přístro- Pořízení nového CT přístroje není závislé na vý-
jem výpočetní tomografie AQUILION 32 firmy nosu této sbírky, poskytnutí příspěvku je však vý-
Toshiba. CT přístroj má velký význam pro vyšetření znamným projevem solidarity a sounáležitosti nás 
akutních případů, díky přesnému a rychlému zobra- občanů města Čáslavi a celého mikroregionu Čás-
zení je nenahraditelný pro diagnostiku širokého lavsko a podporou Městské nemocnice Čáslav, zdra-
spektra chorob. votnického zařízení, které v letošním roce oslaví 

Vyšetření je zajištěno 24 hodin každý den. Na 125 let své existence. Velmi nám záleží na jeho za-
CT přístroji bylo dosud vyšetřeno přes 25 tisíc paci- chování a rozvoji ve prospěch občanů našeho regio-
entů. Předpokládáme, že počet vyšetřených paci- nu. 
entů bude přesahovat 3 tisíce za rok. Sbírka probíhá v období od 1. 5. 2019 do 30. 9. 

Stávající CT přístroj je na konci své životnosti a 2019. Uvedený termín ukončení může být vzhle-
jeho udržení v plném provozu přináší zvýšené ná- dem k rychlejší realizaci nákupu přístroje zkrácen. 
klady a provozní komplikace. Město Čáslav jako zři- Průběžné informace o stavu účtu budou pravi-
zovatel městské nemocnice rozhodlo o uvolnění delně zveřejňovány na webových stránkách ne-
finančních prostředků z městského rozpočtu na po- mocnice – www.nemcaslav.cz Poskytnutý dar je 
řízení nového CT přístroje, jehož pořizovací cena se možno uplatnit pro odpočet ze základu daně z příj-
pohybuje kolem 12 miliónů korun. Toto rozhodnutí mu právnických a fyzických osob. 
je potvrzením skutečnosti, že poskytování kvalitní a Pokud máte dotaz, jsme Vám k dispozici na        
dostupné péče občanům čáslavského regionu je e-mailové adrese: verejnasbirka@nemcaslav.cz 
pro město prioritou. Za poskytnutý dar - Váš příspěvek na pořízení 

Krajský úřad Středočeského kraje schválil 29. 4. CT přístroje, děkujeme a Vašeho projevu sounáleži-

MUDr. Martin Novák v. r. JUDr. 
Vlastislav Málek v. r. starosta města, MUDr. Mi-
chaela Mandáková v. r. radní pro zdravotnictví a 
soc. služby 

ředitel MěN Čáslav, 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA POŘÍZENÍ CT PŘÍSTROJE 
DO MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV - „PODPOŘME NAŠI NEMOCNICI“ 

Vážení přátelé,
Městská nemocnice Čáslav v letošním roce slaví své významné výročí. 

Uplynulo 125 let od jejího založení. Cesta od roku 1894 byla rozmanitá, někdy i 
složitá, střídala se období klidu, války, politických zvratů, ekonomických pro-
blémů, ale přesto se nemocnice stále rozvíjela. Píše se rok 2019 a nemocnice 
je stále tady, naše nemocnice, nás zaměstnanců a především je Vaše, občanů. 
Prioritou vedení nemocnice a Města Čáslav je trvale zvyšovat kvalitu péče ve 
smyslu medicínského rozvoje, tj. vybavení moderní přístrojovou technikou, 
kvalifikovaným personálem, stejně tak zlepšovat prostředí pro pacienty, aby 
pobyt pro ně byl bezpečný a co nejpříjemnější. 

                                                          

Pojďme tedy společně toto jubileum oslavit. Přijměte pozvání na Den ote-
vřených dveří 19. 6. 2019. Ve stejný den od 10:00 hodin budou mít děti mož-
nost shlédnout ukázku hasičské techniky, prohlédnout si vůz rychlé záchranné 
služby. Připravili jsme publikaci o městské nemocnici, kde se začtete do histo-
rie a budete pokračovat až do současnosti. Obdržíte ji u příležitosti Dne ote-
vřených dveří. Nejsou to ovšem jediné akce, na kterých se sejdeme. Připravu-
jeme další, na kterých Vás v průběhu roku přivítáme.

Významná návštěva proběhne 27. 6. 2019. Uvítáme ministra zdravotnictví 
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.

Velmi děkujeme za podporu nemocnici, kterou vyjadřujete slovně či pí-
semně pozitivními a pro nás inspirativními ohlasy, sponzorskými dary a v sou-
časné době třeba příspěvkem do Veřejné sbírky na pořízení CT přístroje. Měst-
ská nemocnice Čáslav a vedení Města Čáslav si váží Vašeho projevu snahy o její 
další setrvání a rozvoj.

MUDr. Martin Novák, ředitel MN Čáslav

VÝZNAMNÉ JUBILEUM MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV

Otevřeme pro Vás prostory, které nejsou běžně přístupné, představíme nové 
špičkové přístrojové vybavení pořízené v rámci projektu „Modernizace zdra-
votnické techniky“.

Program:

Určitě pro Vás bude poutavá ukázka kardiopulmonální resuscitace.
Pokud máte zájem o určení krevní skupiny, hodnoty cholesterolu nabíd-

neme Vám laboratorní vyšetření. Budete mít také příležitost zjistit svůj tlak 
krve na interní ambulanci. 

Zdravotnické firmy přispějí svými ukázkovými výrobky k lepší orientaci při 
výběru přípravků a pomůcek pro všechny věkové kategorie.

Připravena bude fotogalerie „Cesta do minulosti“, archivní fotografie a 
ukázka historických pomůcek. 

- Sejdeme se před vchodem do hlavní budovy
- 15:00 hod. – zahájení, úvodní slovo ředitele MUDr. Martina Nováka
- 15:30 hod. – prohlídka 1. skupiny návštěvníků
další prohlídky s 30 minutovým odstupem až do 16:30 hodin
-17:00 hod. - ukončení

Na závěr Dne otevřených dveří Vás přivítáme v hale před oddělením geri-
atrie, kde bude připravena káva a občerstvení, které připraví pracovníci stra-
vovacího provozu.

Těšíme se na Vás                            MUDr. Martin Novák, ředitel MN Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV VÁS SRDEČNĚ ZVE VE 
STŘEDU 19. 6. 2019 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
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Jak je již tradicí, tak i letošní rok se pořádal na ZŠ Masarykova projektový den. 
Téma se tentokrát věnovalo vlivu člověka na životní prostředí. 

Naši vyučující vymysleli různé způsoby, jak přiblížit danou problematiku 
dětem. Žáci si mohli vybrat mezi tématy jako Voda základ života, kdy byl projekt 
zaměřen na spotřebu vody a jehož součástí byla i návštěva místní čističky, dále 
Kam odchází papriky? věnující se plýtvání potravin či projekt Zero waste, který 
seznamoval děti s životem bez odpadků. Žáci měli možnost navštívit místní 
skládku, měřit různé fyzikální veličiny, které ovlivňují naše prostředí, zavítat do 
knihovny či prohlédnout si statek v Tupadlech. 

Jeden z projektů nesl název Ukliďme Čáslav, uklidíme svět!, při kterém se 33 
žáků vydalo pod vedením pedagogického dozoru do čáslavských ulic, aby zbavili 
chodníky a parky odpadků. Děti byly od našeho města vybaveny rukavicemi a 
igelitovými pytli a vše, co sesbíraly, okamžitě roztřídily. Tento projekt je tak nejen 
prakticky seznámil s pravidly správného třídění, ale dal jim i možnost zútulnit 
naše okolí. Pokud naši žáci zjistili, jak náročné je uklízení různých obalů od 
sušenek, čokolád či plastových lahví, zamyslí se snad, než vyhodí nějaký 
odpadek na zem. A to bylo jedním z cílů našeho projektového dne.

ZŠ Masarykova

PROJEKTOVÝ DEN 
NA ZŠ MASARYKOVA

Začátkem letošního roku proběhla na budově naší 
školy kompletní výměna oken, vnitřních parapetů, 
včetně žaluzií.

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výměna 
původních oken přispěla ke zlepšení materiálně technického stavu budovy, 
snížení tepelných ztrát, zlepšení prostředí, ve kterém vzdělávací proces žáků 
probíhá, a v neposlední řadě také k proměně estetického vzhledu budovy 
školy.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala jménem Základní školy 
Čáslav, příspěvkové organizace, společnosti Philip Morris ČR a.s. za finanční 
dar ve výši 1 507 500 Kč, a rovněž Středočeskému kraji za příspěvek 602 385 Kč 
díky kterým mohla být tato stavební úprava provedena.

                                                     Za výše uvedený dar a příspěvek děkujeme.
                                                                                  Mgr. Bc. Marika Jelínková
                                                                     ředitelka školy

NOVÁ OKNA NA ZŠ HUSOVA
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Dům dětí a mládeže Čáslav

postará osmičlenná banda říkající si  Od promotéry festivalů   v celé České republice.
K Čáslavským slavnostem kromě atraktivního 12:45 se tedy můžeme těšit na nesmrtelné hity V 19:15 vlétne na scénu čáslavská skupina, 

hudebního programu na hlavním pódiu patří interpretů jako Bill Haley, Branda Lee nebo kterou jsme na stránkách Čáslavských novin 
 během něhož návštěvníci především Elvis Presley. představili v minulém roce v zářijovém vydání poté, 

mohou ochutnat degustační porce restaurací    Po p ov á  z pě vačka , vlastním jménem Eliška co vyhrála kolínský TPCA Beat Festival. Výhra v sou-
z Čáslavi a okolí. Letos tomu pochopitelně nebude Machačová, čáslavské náměstí navštíví se svojí těži kapele finančně dopomohla k vydání prvního 
jinak. Důraz bude opět kladen na , kde kapelou složenou z muzikantů spolupracujících  a lb a  s  n ázvem „Najdi název”, které bylo pokřtěno 
se se svými výrobky představí okolní farmáři a s interprety jako jsou kapela Čechomor nebo před Velikonocemi v Grandu.  Hovoříme o kapele 
pěstitelé. Součástí dne bude také  Michal David. Elišku Machačovou narozenou    ,  kt er á  do k áž e šikovně namíchat hudební styly 
přibližující řemeslné i rukodělné výrobky. v Opočně můžeme znát také jako herečku. jako ska, rock, punk, pop a další.  

Chybět nebude dětský koutek. Zájemcům Okolo 16:00 se s vystoupením nazvaným Milana Peroutku pravděpodobně dobře znají 
budou také otevřeny prostory vyhlídkové věže na „Všude jsme doma” představí diváci televizních seriálu jako Ulice, Ordinace v rů-
kostele sv. Petra a Pavla a také muzea. Představení dlouhé 60 minut žové zahradě nebo Modrý kód. Herce, který v příš-

Od 19:00 se v kostele sv. Alžběty uskuteční obsahuje koncert orchestru lidových nástrojů a tím roce oslaví třicáté narozeniny můžeme znát ta-
koncert hudby 18. století  v podání  souboru dívčího sboru, během něhož uslyšíme hudební a ké jako moderátora hudební televize Óčko nebo  TV 

. vokální lidovou tvorbu České republiky, ale i Nova, kde moderuje pořad Snídaně s Novou. Syn 
Program na hlavním pódiu u morového sloupu zahraničních národopisných regionů karpatského zesnulého bubeníka kapely Olympic je ale také 

na náměstí bude zahájen v 10:00 hodin a oblouku. muzikant, který jako zpěvák působí ve skupině 
bezprostředně poté dojde již tradičně k předání Petr Štolba alias má na svém kontě dvě  Skupina Perutě, hrající od roku 2013, svoji 
certifikátu Regionální produkt Kutnohorsko. alba s názvy #Pekař (rok vydání 2016) a Výpověď vlastní popovou tvorbu představí na čáslavském 

Následující vstup bude patřit (rok vydání 2018). Kutnohorský interpret vešel do náměstí od 21:00.   
, který tvoří žáci základní umělecké školy povědomí hudebních fanoušků skladbou Tančím, Program slavností uzavře česká rocková klasika  

Jana Ladislava Dusíka. Kapela pod vedením jejíž klip má na youtube více než neuvěřitelných      , jejíž největší hity jako Chtěl jsem mít, Hráč 
zkušeného muzikanta a učitele ZUŠ Vladimíra 5 700 000 zhlédnutí. Pekař, který v roce 2016 získal nebo Krásným Dívkám znají posluchači napříč 
Jelínka hraje známé hity v nevšedním provedení. ocenění v anketě populární hudby Český slavík generacemi. Legenda jejíž začátky se datují do roku 

Poté se představí , Mattoni, kde vyhrál první místo v kategorii Objev 1981 v současnosti hraje ve složení Miroslav 
jehož žáci si jako každý rok připravili taneční a jiná roku, se v současnosti, stejně jako například Voxel Chrástka (zpěv, kytara), Jiří Lang (bicí, zpěv), Petr 
vystoupení. nebo Pokáč, řadí mezi interprety jejichž tvorba je „Bob“ Šťastný (baskytara, vokál), Karel Mecner 

O rock and rollovou smršť padesátých let se vyhledávaná českými rádii, hudebními televizemi a (klávesy, vokály).

KULTURNÍ LÉTO MĚSTA ČÁSLAV pokračuje
Jeho druhou část odstartují ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI  

KULTURNÍ LÉTO MĚSTA ČÁSLAV 8. až 15. 6. 2019
Úsměv

Folklórní soubor Vrchlice 
 DDM Čáslav.

ATAKDÁL
Věnovanka, Marcel Kříž, 

Abakuk, Gamba blues band, SP, zahrají také kapely 
Sendwitch, Lokomotiva planet Kozičky, New Bells 
AC/DC cover band Melissa 

L.O.S.

divadelní agentura Ludmily Frištenské s názvem na červen naplánováno na dny od 10. 6. do 13. 6. 
Jak jsme již zmiňovali, po Čáslavských , která připravuje převážně vystoupení pro každý den od 13:00 hod. Divadlu tedy bude 

slavnostech bude následovat týden, během něhož děti již téměř 30 let. Více k divadelnímu uskupení věnován větší prostor než v květnu. Více vstupů než 
se na náměstí každý den představí různí muzikanti i nám sdělila umělecká ředitelka divadla paní Jitka v květnovém programu ovšem obsahují také 
divadelní herci nebo také Veselá: „V každém kraji máme jednu až dvě skupiny hudební vystoupení. 
nebo  a celkově náš repertoár čítá 98 představení. Kromě Vzhledem k tomu, že se v době uzávěrky už tak 

12. a 13. června bude pódium patřit čáslavským toho vydáváme písničky a namluvené pohádky na pestrý hudební program stále rozrůstal, zmiňme 
ochotníkům z divadelního souboru , jehož CD, metodiky pro učitele s názvem Jak si s dětmi jen několik kapel, na které se můžete těšit. Kromě 
obě dvě skupiny se svými představeními sklidily jen zahrát pohádku a také zpěvníky a pohádky v knižní čáslavských interpretů jako 
pozitivní ohlasy. 12. června od 20:00 do 21:15 podobě. Naše divadelní představení hrajeme            
čáslavští herci zahrají poloautorskou inscenaci Malá v češtině, ale také v anglickém, ruském a italském , 
Princezna, která vznikla podle stejnojmenné jazyce. Spolupracujeme s ministerstvem zahraničí a nebo kutnohorské party 
literární předlohy slovenského spisovatele Jána jezdíme tedy hrát také do ciziny. a , o nichž si můžete přečíst v rozhovoru na 
Uličianského. O tom, na co se mohou těšit děti z Čáslavi, následující straně. 

13. června od 18:00 vystoupí druhá skupina pohovořila majitelka agentury Úsměv Ludmila Pro přesný hramonogram a další podrobnější 
ochotníků s fragmentem divadelní hry Františka Frištenská: „Do Čáslavi přijede s několika programy. informace ohledně akce sledujte webové stránky 
Jeřábka s názvem Cesty veřejného mínění, kterou Děti se mohou těšit na spoustu písniček v maňásko- města nebo FB profil s názvem ČÁSLAV-město, 
bylo před sto padesáti lety otevřeno Dusíkovo muzikálových vystoupeních, která jsou směřována které máme rádi, kde jsou  vkládány fotografie         
divadlo. k prevenci rizikových jevů chování.” z jednotlivých dní. 

Nejedno divadelní představení zajistí také Dodejme, že divadelní představení pro děti je                                                                                JN

Opět po roce se uskuteční již tradiční akce s názvem 
Čáslavské slavnosti, která je v letošním roce 
součástí kulturního léta, jehož program 18. května 
zahájil jubilejní 20. ročník soutěže Strongman 
Čáslav. V následujícím týdnu, tedy do 25. května se 
na čáslavském náměstí představilo několik  
známých i méně známých interpretů nejrůznějších 
hudebních žánrů z Čáslavi i vzdálenějšího okolí, ale 
také například divadelní soubor nebo zdejší DDM. 
Celá akce bude pokračovat v červenci, kdy budou 
přímo na náměstí probíhat filmové projekce.

pohovořil místostarosta města Martin Horský: 
„Snažíme se posílit život ve středu města, který se 
mimo období trhů přesouvá k větším obchodním 
domům. Věříme, že podobné akce pomohou men-
ším podnikatelům, kteří působí na náměstí a v jeho 
okolí. Chceme také s pomocí našich občanů 
vytvářet příjemné a milé chvíle potkáváním se.”   

Níže podrobněji představujeme program jak 
Čáslavských slavností, které jsou nejvýznamnější 
kulturní akcí ve městě již několik let, tak červnového 
programu kulturního léta, které obohatí kulturní 

O tom, jak vznikl nápad vytvořit tuto akci dění ve městě.
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Martin Maxa vystoupil 20. 5.



Série červnových koncertů, které se uskuteční          
v rámci akce s názvem Kulturní léto města Čáslav Spolu s houslistkou Lídou Hájkovou pod hlavič-
bude zakončena 15. 6. Jak jsme zmiňovali na přede- kou Melissy pracujete na druhém dílu alba „a Due“  
šlé straně, v tento den vystoupí kapely SP, Lokomo- z roku 2017. Jak jste na tom?
tiva Planet, NEW BELLS AC/DC cover band, 
Sendwitch a také dvě party, které jsou po hudební 
stránce relativně odlišné, ale obě jsou nejen kutno-
horské hudební scéně dobře známé. Hovoříme o V tomto roce jste vydali desku s názvem Taver-
kapelách Melissa a L.O.S. (dříve Lure of Senses), kte- na. Není tajemstvím, že jste si pohrával s myšlenkou 
ré představujeme v rozhovorech níže. Za kapelu materiál z desky promítnout v divadelní hře, jak ten-
Melissa odpovídal kytarista Petr Kohoutek a za sku- to záměr vypadá v současnosti?
pinu L.O.S. kytarista Karel Borovský.

Jak byste popsal styl hudby, který hrajete?

Viděl jsem vás vystupovat na čáslavském Hrád-
ku, kde jste hráli v plné sestavě a poté na Horkách 
během akce Bitva u Čáslavi, kde jste hráli instru-
mentální skladby s Lídou Hájkovou. Jak bude vypa-
dat Vaše vystoupení na čáslavském náměstí? Dora-
zíte v plném počtu nebo se bude jednat o instru-
mentální vystoupení se zmiňovanou houslistkou?

Jak jste zmínil, jako kapela máte    
k historii blízko. Jde popsat, co Vás 
nejen na této době, ale především 
hudbě fascinuje?

MELISSA

sto procent, ale je mi to milejší, než naprogramova- je.        
ná muzika z tabletu. 

No a jinak je to trochu takový návrat k něčemu, 
co mi jako autorovi připadá asi zajímavější, než sou-
časnost. Neznamená to ale, že bychom nemohli Právě jsem se vrátil ze studia. Většina desky je 
udělat nic jiného. Uvidíme, kam nás naše nápady nahraná. Tentokrát jsou to vše nové instrumentální 
zavedou.. skladbičky a nápady právě jen nás dvou. Proto „a 

Due“, což znamená ve dvou.  Místy je decentně do-
plňujeme tamburínou a podobně. Celkově by to ale 
měla být malinko svižnější nahrávka. Nemůžeme 
hrát jen pomalu. Nechte se překvapit.  Hned, jak se 

Kdybych měl na zahradě ropný vrt, tak z toho počasí umoudří, čeká nás s fotografem Milošem 
bude film, ale protože je vše tak, jak je, zkusíme to Truhlářem focení obalu desky, který chceme stylizo-
podat v rámci možností. Je to otevřené a domluvili vat do podoby starého města. Rádi bychom měli 

Moc po tom nepátrám. Záměr byl míchat folk a jsme se, že si k tomu sedneme o prázdninách. Mož- album v ruce do prázdnin. 
historii s bigbítem. Aktuálně ale provozujeme jen ná to nebude divadelní hra, ale koncert během kte-
dva akustické programy. Melissu a Melissu „a Due“, rého hrají herci. Pokud se nám to podaří, měl by to 
což je instrumentální program pro trochu jiné příle- být samostatný program. Musí ale být reálné fun-
žitosti. Od vernisáží po stylové svatební obřady. Me- govat v omezeném počtu lidí, musí být možné vše 
lissa jako taková má teď členy čtyři a na bigbít nám zabalit a odvézt třeba za tři hodiny a tak dále. Toho, 
chybí hlavně bubeník. Styl je pro některé lidi zavá- co to ovlivňuje, je dost a vše stojí peníze. 
dějící, tak jsem to přestal řešit. Momentálně hraje- Jinak teď nás čeká natáčení klipů k Taverně, ale 
me akustickou muziku ovlivněnou historií. Hotovo. počasí je vytrvale proti, jakmile to půjde, natočíme Na Hrádek jen tak nezapomenu. Stěhovat 

všechno ve dvou lidech z parkoviště nahoru na lou-
ku, nachystat to a za minutu trefit prsty struny na 
kytaře bylo o nervy. Ani převléct jsem se nestihl. 
Odezva ale byla moc příjemná. Tu si taky pamatuje-

Odpověď by zabrala půl knihy, ale me dodnes a ta je důležitější, než nějaká únava ne-
pokud mohu mluvit za sebe, tak mám bo oddych.                                                          . 
obecně rád muziku, kterou hrají lidé Na náměstí budeme všichni čtyři, ale v jiné se-
živě na nástroje. Musíte to zvládnout stavě, než na Hrádku. Tavernu s námi už nazpívala 
teď a tady, protože ten moment nelze Lucka Strnadová a tak si to musí přijet zazpívat i na 
vrátit. Někdy se to třeba nepovede na náměstí. Jste zváni. 

ZÁVĚR ČERVNOVÝCH KONCERTŮ V RÁMCI KULTURNÍHO LÉTA 
ZPESTŘÍ KUTNOHORSKÉ KAPELY  A MELISSA L.O.S 

L.O.S.
Kapela na scéně existuje více jak 

dvacet let. Vystupovali jste na velkých festivalech    Začátkem roku 2018 jste na band-
v ČR, se skladbou Valenteen jste vyhráli hitparádu zone zveřejněním vašeho posledního 
na rádiu Kiss… Který okamžik považujete za váš do- videoklipu k písni Parafín avizovali, že 
savadní vrchol? nové album je na cestě. Pokud se ale 

nepletu, tak od vydání vašeho po-
sledního alba uplynulo už 5 let...  

Z vaší muziky je jasně cítit vliv grunge rocku de- Vzpomínám si, že texty jste zpočátku psali v ang-
vadesátých let, tedy kapel jako Nirvana, Pearl Jam ličtině, co vás vedlo k zakomponování češtiny? Sklá-
nebo Soundgarden. Můžete zmínit nějaké z mlad- dáte ještě v angličtině? 
ších aktuálních kapel, které rádi posloucháte a kte-
ré vás případně ovlivňují ve skládání?   

Co máte připravené pro čáslavské posluchače?

schopnosti našeho dvorního sklada-
tele a zpěváka Martina Hona.

 
Pro nás je vrchol každé vystoupení, vždycky se 

snažíme předat lidem to nejlepší, co v nás je, naší 
energii a naše písně. Kdybychom měli vyzdvihnout To není tak úplně pravda, v roce 
jen jeden okamžik, byl by to koncert na festivalu 2018 jsme vydali sedmiskladbové 
Rock for People, kde jsme dostali příležitost zahrát album „SLOVA“, které jsme vydali na 
před několika tisíci lidmi, což byl pro nás ohromný všech velkých online streamovacích službách. Na-zmíněné Nirvana, Pearl Jam a Soundgarden. Inspi-
zážitek, který nás utvrdil v tom, že to děláme správ- jdete ho třeba tady: bit.ly/LoS-Slova. Nedělali jsme race ale přichází každý den i od klasických rocko-
ně. klasický křest alba ani jsme ho nikde příliš nepro-vých kapel a mladých punkáčů.

movali, protože dnes razíme teorii, že pokud někdo 
chce naší muziku poslouchat, cestu si vždy najde. 

Album na fyzickém nosiči jako klasické CD už 
neplánujeme, protože dnes už ani pomalu není kde Jsem rád, že se mezi novináři vyskytuje i znalec 
cédéčko přehrát. Zato MP3 přehrajete už i na mik-naší rané tvorby. Myslím, že většina českých kapel 

Na devadesátkových kapelách jsme všichni hu- rovlnce.odpovídá na podobné otázky stejně. Na začátku 
debně vyrostli, takže inspirace byla hlavně v první jsme měli plnou hlavu amerických hitů a chtěli jsme 
dekádě naší existence z naší tvorby velice znatelná. Na čáslavské vystoupení chystáme zahrát sklad-taky vymyslet světovou písničku, kterou by pouštěli 
V posledních letech se ale snažíme z této škatulky by z našeho posledního alba „Slova“, několik star-i v zahraničí. Na koncertech ale zjišťuješ, že lidé si 
trochu vylézt, protože rosteme jak ideově, tak umě- ších věcí a jednu skladbu, která ještě nikde oficiálně třeba refrény zpívají, ale zbytek písničky je pro ně 
lecky. Naše tvorba je dnes ovlivněna více indie a ani neoficiálně nevyšla. Jedná se o singl „STŮJ“, kte-jen zpívaná melodie bez dalšího smyslu. Proto při-
pop rockovými kapelami. Grungové kapely jsou ale rým odstartovala příprava na nahrávání dalšího al-šel v jednu chvíli zlom a rozhodli jsme se několik skla-
stále vysoko na našem žebříčku oblíbenosti, takže u ba. To uvidí světlo světa pravděpodobně až příští deb přetextovat do češtiny a nové písně už děláme 
nás dochází k zajímavému mísení stylů. rok, vzhledem k našemu pracovnímu vytížení. jen v češtině. Má to své výhody i nevýhody, ale to 

Z oblíbených kapel můžeme vyjmenovat Foo Doufejme, že nám vyjde počasí, abychom si hlavní se nám podařilo. Všichni rozumí našim tex-
Fighters, Incubus, Arctic Monkeys, Radiohead, Sma- mohli naše hraní pořádně užít s našimi fanoušky.tům a písně si mohou zpívat s námi. Lidé se mohou 
shing Pumpkins, Alice in Chains a samozřejmě i ty lépe naladit na naše vnímání světa a ocení i výborné                          JN, Foto: archiv kapel Melissa, L.O.S.

Melissa - zleva: Petr Kohoutek, 
Lucie Strnadová, Lída Hájková, Adam Langr

L.O.S. - zleva: Karel Borovský, 
Martin Hon, Radek Kolínský, Jirka Matoušek

 stránka 17 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2019   



V sobotu 8. 6.2019 se v Čáslavi na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova 
uskuteční tradiční Čáslavské 
slavnosti. Při této příležitosti je 
zároveň, po předchozím přízni-
vém ohlasu, zorganizována 
charitativní sbírka na podporu 
Nadace pro transplantace kostní 
dřeně a Českého národního 
registru dárců dřeně.

Finanční příspěvky budou odeslány na konto nadace a využity na:

V letošním roce bude akce oboha-
cena o možnost vstoupit do 
Českého národního registru dárců kostní dřeně. V náborovém centru na 
náměstí u sochy Jana Žižky z Trocnova se budou moci zájemci ve věku 18 - 35 let 
zaregistrovat a zvýšit tak šanci nemocných na uzdravení.
Od 14.00 bude probíhat veřejná sbírka do zapečetěných kasiček, s nimiž budou 
žáci devátých ročníků ZŠ Masarykova oslovovat návštěvníky akce, kteří budou 
za finanční příspěvek odměňováni ručně vyrobenými sluníčky. 
Předpokládané trvání sbírky je od 14.00 do 16.00.
Výtěžek sbírky bude po rozpečetění na Městském úřadě Čáslav odeslán na 
konto nadace ČSOB Plzeň, č.ú. 4343043/0300.

- podporu dobrovolného dárcovství kostní dřeně
- podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně
- podporu vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
- příspěvky na přístrojové a investiční vybavení transplantačních center v ČR

  

Budeme vděčni 
za jakoukoliv vaši podporu.

SLUNÍČKOVÝ DEN

Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

ve čtvrtek 6. června, od 17 hod. 
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V souvislosti s drogami lze hovořit v pozitivním 
duchu jen s velkým nadhledem. Stále je to totiž 
téma, které pro mnoho občanů představuje 
absolutní zlo, o kterém by nejraději buď vůbec 
neslyšeli nebo alespoň nepřipouští, že se jich nějak 
týká. Situace na drogové scéně v Čáslavi může tento 
pohled podporovat, protože se poměrně úspěšně 
skrývá před zraky ostatních a může se tak zdát, že 
vůbec neexistuje. Hovoří o tom zkušenosti a data 
kolínské neziskovky Prostor plus o.p.s., která působí 
i v Čáslavi a dalších městech Středočeského kraje. 

činností, které probíhají v rámci terénních progra- padě reaktivních, respektive pozitivních výsledků. 
mů Prostoru Plus. Prostor Plus poskytuje také poradenství pro rodiče 

Cílem této služby je minimalizovat zdravotní a blízké okolí uživatelů drog. Vzhledem k časové 
rizika a přenos nemocí nejen mezi uživateli drog, ale náročnosti však primárně odkazuje do Kontaktního 
sběrem použitých stříkaček chránit i veřejnost. centra v Kolíně či do samostatné bezplatné ano-
Výměna stříkaček probíhá kus za kus (za jednu nymní služby organizace - Odborného sociálního 
použitou dostane uživatel jednu sterilní), jinými poradenství pro uživatele drog a osoby blízké.
slovy, kolik injekčních stříkaček klient donese, tolik 
jich také dostane - cílem je motivovat klienty, aby co Více o činnostech terénních programů, Kon-
nejvíc použitých stříkaček přinesli k bezpečné taktního centra a dalších bezplatně poskytovaných 
likvidaci a neodhazovali je na veřejných místech. službách Prostoru plus o.p.s. se dozvíte na jejich 

Čáslav je jedním z měst, kde poměrně často webových stránkách www.prostor-plus.cz v záložce 
Dle vyjádření pracovníků Prostoru Plus se probíhá sekundární výměna. To znamená, že Co děláme.                                                 

Čáslav vyznačuje uzavřenou drogovou scénou, což pracovníci terénního programu jsou v kontaktu jen  
znamená, že se drogy užívají a distribuují primárně s částí uživatelů drog, kteří zajišťují výměnu pro 
na bytech, tedy mimo veřejná prostranství. Místní ostatní uživatele, kteří s nimi nechtějí nebo nemo-
uživatelé drog jsou také sociálně stabilizovaní a hou být v kontaktu. Důvody jsou dva, obava z pro-
většina má stálé zaměstnání i bydlení. Rovněž počet zrazení a časové možnosti, které často nekorespon-
odhozených injekčních stříkaček, jejichž sběru se dují u pracujících klientů s časem působení terén-
pracovníci neziskovky věnují, by mohl svědčit o ních pracovníků ve městě. Konkrétně v Čáslavi 
tom, že je problém drog v Čáslavi dobře podchycen. terénní programy fungují jednou týdně, a to každý 
Jen 15 kusů nalezených ročně je totiž nejnižší ze čtvrtek od 12:30 do 17:30. Ostatní dny v týdnu je 
všech sledovaných lokalit. To ale neznamená, že zajišťována terénní práce v jiných lokalitách. 
lidé, kteří mají potíže s drogami v Čáslavi neexistují. Pracovníci Prostoru Plus jsou však k dispozici na 
Počty vyměněných stříkaček se totiž pohybují ročně terénním telefonu 777 650 030 každý všední den od 
přes 30 000 kusů, což je naopak ve srovnání s jinými 9:00 do 18:00 h pro případné telefonické poraden-
lokalitami velmi vysoké číslo. ství. 

Právě výměna injekčních stříkaček je vedle Další službu, kterou klientům terénní programy 
poskytování informací převážně ze zdravotní, nabízí, je testování na infekční onemocnění (nejčas-
sociální a právní oblasti jednou ze základních těji žloutenka typu C) a zprostředkování léčby v pří-

Prostor plus

O DROGÁCH V ČÁSLAVI S PROSTOREM PLUS O.P.S.  

Aktivity pracovní skupiny pro životní prostředí
Snižování intenzity nočního svícení. Zhruba od mě-
síce července bude probíhat testování redukce in-
tenzity osvětlení v nočních hodinách. 

Jen živá příroda vítězí nad suchem

Voda

Zeleň

prokázáno, že rozdíly mezi teplotami míst bez ze- zevšeobecnit na většinu míst v naší republice: Trav-
leně a s hustou zelení mohou dosahovat až 20°C! naté plochy nikdy nesečeme když je teplota vzdu-
Obdobně to platí u vlhkosti vzduchu. Doufejme te- chu vyšší než +26 °C a když trvá dlouhodobé sucho - 
dy, že se nová výsadba městské zeleně ujme a v brz- horko a nemáme k dispozici závlahu. Dojde sice 
ké době nahradí tu, která byla nevyhovující. Chránit krátkodobě ke snížení užitné hodnoty travnaté plo-

To, jak moc je naše okolí „živé“ můžeme sami by se z výše jmenovaných důvodů měl jakýkoli chy, ale seč v takovýchto podmínkách může travna-
značně ovlivnit. Loňský rok byl extrémně teplý a su- strom či keř a to nejen v městské výsadbě, ale tuto tou plochu výrazně dlouhodobě poškodit.
chý. Bylo to znát zejména v městském prostředí, kde skutečnost by si měl osvojit každý vlastník. Není leh- Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o 
se pravidelně sekané trávníkové plochy postupně čí a méně ekonomicky náročné pečovat na zahradě jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí.
měnily v suché stepi. Nejen zvířata ocenila jakýkoli o vzrostlou zeleň, než pořizovat klimatizaci? V případě květnatých luk a lučních porostů je 
zelený kout, který zajišťoval teplotu o něco málo Kromě stromů a keřů mají významný vliv na tep- doporučeno první seč provádět v období do ½ červ-
nižší, než ta, jakou vládlo okolní prostředí. Nikdo ta- lotu prostředí, ale hlavně na udržení vody, také tráv- na a druhou v září, a to na výšku 10-15 cm. 
ké nemohl nezaznamenat další palčivý problém, níky. Jak uvádí odborníci z Českého svazu ochránců Krátce střižený tzv. anglický trávník opečováva-
který se naskytl, a tím byl nedostatek vody. Vody přírody: trávník, který se seče na krátko a často, su- ný velmi často chemií je ve své podstatě mrtvý orga-
pro všechno živé, včetně lidí. Jak nám klimatologo- cho zhoršuje. Krátce sečený trávník ztrácí schop- nizmus. Neposkytuje prostor pro téměř žádné živo-
vé předpovídají, obdobné roky se mohou opakovat. nost zadržovat vodu z mnoha důvodů. Řídký porost čichy, zejména bezobratlé  žijící nejen na povrchu, 
Není proto možné se tvářit, že se nic neděje. Přitom nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na mnohých ale také pod povrchem, kde jinak plní významnou 
přispět k zmírnění dopadů sucha může každý z nás. místech přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po funkci provzdušňovačů a kypřičů. Ne bez příčiny se 

holé zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakova- takovýto trávník označuje za „zelený beton“.
Přesto, že samotné město Čáslav zatím nemu- la. Poraněné rostliny přitom potřebují pro zacelení Samozřejmě, že zde vyvstávají otázky týkající se 

selo v uplynulých letech přistupovat v souvislosti   ra  n  více vody. Pokud ji nemají, jsou náchylnější k us- ochrany zdraví lidí a zvířat v souvislosti s šířením 
s využíváním vody k opatřením, která by se dotkla chnutí. Trávník tak v důsledku zbytečného pokosení například klíšťat. Máte-li obavy z klíšťat, rozdělte si 
občanů, obce v sousedství již na tom byly jinak. Že je pomalu usychá, až může zmizet úplně. Nakonec si- zahradu na části a intenzivně udržujte pouze tu, kte-
třeba šetřit vodou, na to upozorňuje také Minister- tuace eskaluje do stavu, kdy je místo trávníku jen rou nejvíce využíváte. Od ostatních ploch ji oddělte 
stvo životního prostředí a nabízí veřejnosti program holá zem, která ještě více odvádí vodu, udusává se, jakousi zónou (cestou z kamínků, štěrku, písku či 
pro vlastníky a stavebníky rodinných či bytových vysušuje se a eroduje. Místo trávníků, které pomá- štěpky). Připravte si doma přírodní repelent, kte-
domů, kteří chtějí využívat srážkovou a odpadní vo- hají s regulací teploty a vlhkosti a činí tak své okolí i rým můžete nastříkat sebe i vaše domácí mazlíčky. 
du v domácnostech a na zahradách.  Každý z nás by ve velkých vedrech snesitelnější (čím vyšší tráva, Necháte-li část zahrady zcela bez údržby, oceníte 
se měl zamyslet nad tím, jak může přispět ke snížení tím lépe), vytváříme plochy, kde je horko nesnesi- možnost získat spojence pro boj s tzv. škůdci přiro-
spotřeby vody. Nechceme se dočkat časů, kdy bu- telné, teplo se zde akumuluje a teplotní situaci ve zenou cestou. Vytvoříte tak živou zahradu, ve které 
deme vodu vyvažovat zlatem. svém okolí zhoršují. Doporučení jak obhospodařo- bude prostor pro ježky, ptáky i různé druhy užiteč-

vat trávníkové plochy vydávají postupně města po ného hmyzu. 
Že má zeleň významný vliv na zmírňování dopa- celé republice. Magistrát hlavního města Prahy 

dů sucha a tepla není třeba podrobně rozebírat. Je vydal jednoduché metodické doporučení, které lze 
Pro Naši Čáslav 

Vaše skupina “Životní prostředí”

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ TAKÉ V ČÁSLAVI - PRACOVNÍ SKUPINA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ INFORMUJE

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 2.
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Červnový program kulturního léta plný divadelních 
a koncertních představení bude zakončen 15. červ-
na. Pokračování akce je naplánováno na 8. až 13. Co byste rádi zmínili závěrem rozhovoru?
července, kdy se bude čáslavské náměstí měnit        
v areál letního kina. V mezidobí ovšem ticho po pěši-
ně nečekejme a už vůbec ne v neděli 16. června. 
Městem totiž zazní burácení motorů, které podtrh-
ne doznívající tóny sobotních koncertů. 

Za akcí s názvem Cabrio meeting Čáslav, stojí 
CabrioCzechClub ve spolupráci s Čáslaváky Katkou 
Tepličancovou a Márou Hudekem, kteří nám přiblí-
žili podrobnosti k akci. 

Proč zrovna kabriolety? 

Kudy povede vyjížďka?

Kdo se může srazu zúčastnit?

Můžete přiblížit program celé akce?

jako pořadatelé pocházíme a víme, že Čáslav je hez- zveřejněna na Facebooku CabrioCzechClub v udá-
ké město s velkým náměstím, tak jsme se rozhodli losti akce Cabrio meeting Čáslav.
zkusit právě toto místo. Navíc i pro vyjížďku je v oko-  
lí Čáslavi hezká krajina. Katka: Chceme především srdečně pozvat 

Jinak co se týká programu konkrétně, tak pří- všechny milovníky automobilů na prohlídku růz-
jezd vozů na náměstí v Čáslavi je plánován od  n ý c h  typů kabrioletů. Budou k vidění skvosty ze 
10:00 do 11:00 hodin. všech koutů České republiky a doufáme, že pár se 

Od 11:00 do 13:00 hodin budou vozy zaparko- jich ukáže i ze Slovenska. Budeme potěšeni jakým-
vány na náměstí pro případnou prohlídku všemi koliv zájmem a návštěvou. Pokud se sraz vydaří, rádi 
přítomnými návštěvníky. bychom ho v Čáslavi pořádali každoročně a udělali  

Kolem 13. hodiny budeme vyjíždět na projížďku z něj tradici.
  a vracet se budeme mezi 15. a 16. hodinou. Po ná- Mára: Veškeré informace o srazu v Čáslavi a dal-

vratu dojde k pozvolnému ukončení akce a odjíždě- ších aktivitách klubu naleznete na facebookové 
Mára: Kabria jsou pro nás součást života. Jsme ní kabrioletů. stránce CabrioCzechClubu, na facebookové událos-

jedna rodina, stejně jako například motorkáři. Pros- ti Cabrio meeting Čáslav nebo Instagramu. Budeme 
tě lidé, co nemají nejen za slunečného počasí stře- Katka: Na vyjížďku se pojede z Čáslavi na Seč na se na vás těšit.                                             
chu nad hlavou. parkoviště u motorestu. Přesná trasa vyjížďky bude 

 
Mára: Každý kdo vlastní kabriolet. Není nutné, 

aby nás majitelé těchto vozů pro účast kontaktovali, 
ale budeme rádi, když nám zájemci o účast pošlou 
fotku vozu a účast potvrdí  

, abychom měli lepší 
orientaci v počtu zúčastněných. Ale pokud se někdo 
rozhodne dorazit na poslední chvíli, může bez jaké-
koliv ohlášení dorazit.

Katka: Jedná se o první ročník, takže jsme si ne-
troufli na nic velkého. Prostě díky tomu, že z Čáslavi 

na e-mailu                     
cabriosraz-caslav@seznam.cz

JN, foto: Katka Tepličancová
                                                    #cabrioczechclub

NA ČÁSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ SE SJEDOU KABRIOLETY ZE VŠECH KOUTŮ ČR

V neděli 12.5.2019 netradičně v prostorách čáslav-
ského zimního stadionu hostil místní judistický od-
díl 3. kolo 32. ročníku Polabské ligy. Ředitel soutěže 
Martin Horský závody zahájil v 10,00 hod.

Výsledky čáslavských svěřenců:

jako již tradičně předán rodičům Elišky z Pardubic-
ka, které judisté dlouhodobě pomáhají v jejím ne-
lehkém osudu. Podařilo se vybrat více než 27 000 

 Kč!
Účastnilo se celkem 279 závodníků (210 chlap-

ců a 69 dívek) z 35 oddílů. Protože se bojovalo na 5 Mláďata chlapci U11: 
tatami a rozhodčí se svými pomocníky fungovali do 24kg 1.místo Růžička Vojtěch 
jako dobře promazaný stroj, závody byly ukončeny 2.místo Nováček Jakub
krátce po 15. hodině. I tentokrát se bojovalo o "sklá- do 30kg 2.místo Odvárka Martin 
dané medaile", které jsou novinkou Polabské ligy. 3.místo Kohl Antonín
Po celou dobu závodů bylo možné zakoupit si dob- do 34kg (B) 3.místo Zavadil Lukáš 
roty napečené od maminek a tatínků čáslavských do 50kg 2.místo Sechovec Lukáš 
judistů. Výtěžek z prodeje spolu s obrázky a vzkazy 
od judistů, kteří se zúčastnili tohoto závodu, bude Mláďata dívky U11: 

do 32kg 3.místo Horská Anna 

Mladší žáci U13: 
do 38kg 1.místo Huber Felipe 
do 46kg 2.místo Adámek Matěj 
do 50kg 1.místo Praus Vítězslav 
do 55kg 2.místo Chudomel Lukáš 
do 60kg 2.místo Váňa Jakub 

Mladší žákyně U13: 
do 36kg 2.místo Sosnovcová Žofie 
do 40kg 3.místo Pilcová Johana 
do 48kg 2.místo Vodrážková Anna 
do 57kg 1.místo Zrucká Anna 

Starší žáci U15: 
do 34kg 2.místo Huber Oliver
do 46kg 3.místo Sechovec Karel 
do 66kg 1.místo Tuček Jan 
nad 73kg 1.místo Dlouhý Milan 
                                                                             TZ

3. KOLO 32. ROČNÍKU POLABSKÉ LIGY
18. června proběhne na atletickém stadionu v Čás-
lavi od 9:00 do 14:30 hodin finále Czech Target 
Sprint Open. Závodů se zúčastní žáci 7. a 8. tříd ze 
sedmnácti základních škol ze Středočeského kraje, 
největší zastoupení bude mít právě Čáslav (ZŠ Masa-
rykova, ZŠ Sadová, ZŠ náměstí a nižší stupeň vícele-
tého  gymnázia).

Seriál postupových závodů Czech Target Sprint 
Open pro základní školy realizuje Sdružení sportov-
ních svazů České republiky ve spolupráci s Českým 
střeleckým svazem a v tomto školním roce jsou do 
něj zapojeny školy z Prahy a Středočeského kraje. 
Vzhledem k velkému počtu finalistů proběhne       
6. června v Praze na Julisce ještě jeden finálový  de-
n, který se však bude týkat jen škol z Prahy a jejího 
okolí. 

V čáslavském finále bude závodit 200 dětí ze 
Středočeského kraje, které do finále postoupily ja-
ko medailisté školních závodů. Na závěr budou vy-
hlášeni nejen nejlepší tři jednotlivci v každé ze čtyř 
soutěžních kategorií, ale také sportovně nejúspěš-
nější zúčastněná škola. Finále proběhne pod patro-
nací dvou vynikajících sportovních osobností           
z Čáslavi, Jarmily Kratochvílové a Ludmily Formano-
vé.

Target Sprint, neboli terčový - střelecký sprint, 
je mladá sportovní disciplína, která kombinuje běh 
na střední vzdálenost a střelbu na terč. Závodníci 
uběhnou tři úseky o délce 400 m a mezi nimi absol-
vují dvě střelecké zastávky s pěti zasaženými terči. 
Střelba z laserových či vzduchových pušek probíhá 
vleže nebo vestoje dle věkové kategorie. Závody 
jsou divácky atraktivní a mohou se uskutečnit nejen 
na atletických oválech, ale také v terénu. 

                                                                              JN

FINÁLE TARGET SPRINTU
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Léto. 

prvním národem u nás, o němž se v pradávných 
zprávách lze dočíst, Keltové. Dokonce je znám i ná-
zev jejich svátku letního slunovratu, který zní Alban 
Hefin, což v překladu znamená „Světlo břehů“.

Vzhledem k tomu, že keltské kmeny obývaly 
značně rozlehlou část Evropy, setkávají se historici Čas horkých dnů a příjemně chladivých vratu zimnímu v mohutných oslavách svátků vánoč-
samozřejmě i s mnoha jinými názvy, například stínů, čas dozrávající úrody. Zázrak plodivé síly. Do- ních, s nimiž udržuje i celou řadu pestrých lidových 
svátek Litha, Meán Samhraidh, Midsummer a tak ba, v níž se vše živé obrací nejen ke Slunci, které nás zvyků a rituálů adventních i povánočních a jak se 
dále. Ale, ať už mu říkali jakkoli, všude to byl svátek svým teplem a svitem sytí, ale i k Matce Zemi s pros- staví ke slunovratu letnímu. Nu řekněte - slavíte ho? 
naplněný radostí a noc po něm magií, kouzly a bou o dar stejně cenný a nenahraditelný - s prosbou Asi ne.
záhadami. V tom se značně podobal mysteriózní o vodu. Slunce a voda jsou jako otec a matka. Z je- A přece to bývalo zcela jinak. Pro všechny před-
noci vztahující se ke slunovratu zimnímu, tedy k no-jich spojení se rodí naše bytí. věké a poté i starověké civilizace představoval nejen 
ci po Štědrém večeru. A je skoro k nevíře, že ve Ta velká písmena u sluníčka a země v předcho- zimní, ale i letní slunovrat předěl důležitý a napros-
společenském vědomí se mnohá z těch pradávných zím odstavci nejsou překlepem. Ani náhodou. Jsou to nepominutelný. Jeho významu pak odpovídaly i 
nočních kouzel Alban Hefinu uchovala dodnes. Na-jen zdůrazněním základní souvislosti, kterou si uvě- četné obřady, které tuto dobu naplňovaly. Čas je sa-
příklad léčivé byliny nasbírané o půlnoci mají silněj-domili lidé už v době zvané kamenné. První země- mozřejmě měnil a tak ze starých kořenů v běhu 
ší až čarovný účinek, koupel v přírodě uzdravuje, lze dělské společnosti pochopení této pravdy jen po- staletí vyrůstaly zvyky nové. Z mnohých se staly 
najít zázračný zlatý květ kapradí, otevírají se skály sílily. Proto téměř všechny starověké civilizace svátky křesťanské, jiné zlidověly a udržely se v po-
ukrývající poklady, studánky dovolí nahlédnout do uctívaly slunce jako jedno z božstev nejvyšších a době folkloru. V Čechách se pak pro toto nové,         
budoucnosti...stejně tak si vážily i pramenů, řek a jezer. Svědčí o s křesťanskou vírou a folklorem spjaté pojetí letního 

Oslava keltského letního slunovratu začínala tom nejen ohromující a tajemné svatyně z období slunovratu, formující se hlavně ve vrcholném stře-
večer a na první pohled se dost podobala jinému je-kultur megalitických, třeba známé a populární dověku, vžil poněkud nevhodný název Letnice.
jich svátku, zvanému Beltine (dnešní pálení čaro-Stonehenge v Anglii (dnes považováno i za jakési Proč není slovo Letnice pro svátky letního slu-
dějnic). Třeba v tom, že na kopcích byly po setmění shromaždiště), ale i mnohé další stavby, postavené novratu úplně šťastné? K vysvětlení je třeba si tro-
zažehnuty ohně, které měly teplem a světlem pod-tak, aby určovaly významné okamžiky zdánlivého chu upřesnit pojem léta. Od kdy a dokdy vlastně 
pořit sluneční božstvo a udržet ho déle u moci.        slunečního pohybu na obloze (třeba Newgrange  t r vá ? Pro astronomii je léto od letního slunovratu, 
A protože slunce uzdravovalo (známe dodnes - kam v Irsku). I vodní božstva byla vnímána co nezastupi- tedy nejčastěji od 21. června, do podzimní rovno-
nechodí slunce chodí lékař), přebíraly hořící posvát-telná moc, kterou je třeba si naklonit. Úcta k vodě dennosti, která obvykle připadá na 23. září. Meteo-
né hranice symbolicky i jeho léčivou sílu a skok přes byla všeobecná a uznávalo ji i křesťanství v podobě rologické léto pak začíná 1. června a končí 31. srpna. 
plameny chránil před nemocí a také neštěstím. křtu. Krom toho je ještě léto vegetační, to ale s časem 
Pokud se mladý pár při skoku držel za ruce, zažehnal Naši dávní předkové tedy nemohli opominout souvisí dosti volně a není pro toto téma podstatné. 
svůj případný rozchod. A tak dále. Těch magických magickou chvíli letního období, chvíli, o níž všichni Důležité naopak je, že křesťanské Letnice (zdůraz-
souvislostí bylo mnoho a každý kmen měl své. víme i dnes, přestože ji nijak intenzivně nepociťuje- něme - křesťanské) nejsou vázány na pevné datum, 
Popsaný obřad se někde udržel až do současnosti     me. Ano, jde o letní slunovrat. Je opravdu pozoru- patří mezi svátky pohyblivé (jako Velikonoce) a mo-
v podobě svatojánských ohňů.hodné, jak rozdílně současnost přistupuje ke sluno- hou tak připadnout jak na počátek léta, tak na ko-

Součástí svátků byla i výzdoba. Keltské nábo-nec jara. Nejdříve mohou být 
ženství výrazně souviselo nejen s ohněm a vodou, 10. května, nejpozději 13. 
ale i rostlinami. Četní bohové sídlili ve stromech a června. V létě tedy rozhodně 
měli dokonce jejich podobu. Proto se domy na je-být nemusí. Na rozdíl od těch 
jich počest zdobily zelenými větvičkami (můžeme starověkých, pohanských, 
opět připomenout stejný zvyk o Vánocích) a lidé za-které úzce souvisely se sluno-
se květinami. Tím se snažili bohům přiblížit a podo-vratem a konaly se v rozmezí 
bat. Na některé stromy se vázaly barevné pentle.několika málo dnů.

Po tajemné a posvátné noci nastala nejdůle-Bylo už řečeno, že Letnice 
žitější chvíle svátků - východ slunce. Kněží (drui-jsou svátky prastaré. Přesněj-
dové) ho vítali zpěvem a prosbami, po nichž se celé ší představu o tom, jak kdysi 
společenství vydalo k posvátnému prameni či stu-vypadaly, je ale možné si udě-
dánce. Ta již byla rovněž vyzdobena, stejně jako lat až u civilizací, o kterých se 
stromy ji obklopující. Okolo se pak tančilo, lidé zpí-krom nálezů archeologických 
vali, prosili o přízeň, o zdraví, o vodu... Navíc se sna-dochovaly i záznamy písem-
žili naklonit si vodní božstva obětními dary - soška-né. Pokud navíc zůstaneme 
mi, šperky, ozdobami. Už víte, proč dodnes házíme věrni naší vlasti a pomineme 
do kašny mince? Voda z posvátné studánky, stejně staré Egypťany, Sumery a 
jako popel z posvátného ohně, měly krom toho dávné Řeky či Římany, jsou 

O LÉTU, ZEMI, SLUNCI, VODĚ A LIDECH   
Štěstí je nestálé. Radost pomíjivá. Láska nejistá. A tak věrně na cestě životem, člověku ku pomoci, zůstávají 
naděje, víra, touha, sen. V nich hledáme oporu, když pochybujeme o své schopnosti uspět, z nich čerpáme 
sílu, prosíme je bezeslovně, jak tajemná božstva, aby nám stály po boku, aby nám daly kus své vytrvalosti.
I proto, aniž si to uvědomujeme, jsme v nitru stejní jako naši rodiče, prarodiče, předci. Po tisíce let se 
člověk obrací k silám, které si neumí představit, přestože je vnímá, cítí... a potřebuje. Jakou podobu má 
naděje? Nebo víra? Touha? Sen? Tisícerou... a žádnou.

Lidé v časech předvěkých dávali těmto silám podobu božstev, splývajících s přírodou. Se sluncem, 
řekami, lesy a skalami, s měsícem, studánkami, se zrodem života i jeho zánikem, s ročním obdobím. 
Chvíle, v nichž prosili o laskavou a vstřícnou náruč světa, který je obklopoval, v nichž prosili o jistotu, o 
kousek štěstí a radosti, o lásku a přízeň, naplnili nesčetnými obřady, rituály a magickými úkony. Vzniklo tak 
mnoho svátků, z nichž několik málo známe dodnes. Čas jim sice dal nová jména, pozměnil jejich vnímání, 
nicméně základní smysl ponechal. I současný člověk v nich hledá radost, útěchu a potěšení, naději i víru a 
kdesi v hlubinách své duše tajně prosí o naplnění své touhy po štěstí a lásce. A k prosbě přidává i svůj dík. 
To vše skrývají třeba Vánoce. Anebo radost z jara a vzkříšení Velikonoce. Vděčnost za úrodu dožínky. I ty 
dušičky jsou vlastně o lásce a poděkování těm, které nám osud už vzal.

Těch svátků ale bývalo kdysi mnohem, mnohem víc. Z některých zbylo jen slovo, například z Hromnic, 
názvy jiných jsou známy jen někomu a další zmizely úplně.

Jednomu z takových polozapomenutých mystérií se říkalo a ještě občas říká – Letnice. Kdo ho zná?
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kouzelnou moc a tak se obojí odnášelo na pole k za- se kutálí ohnivá kola, aby svým světlem a žárem po- milenecké i manželské. Život úzce souvisí s úrod-
jištění úrody a vláhy. sílila sluneční moc, v lesích je možno najít zázračný ností, ať už se to slovo týká polí, zajišťujících potra-

Jak je z předchozího patrno, rituály letního zlatý květ kapradí a zároveň nastává nejlepší chvíle vu, nebo plodnosti žen i mužů. Jídlo a děti - v obou 
slunovratu propojovaly dva základní atributy života ke sběru léčivých bylin. případech jde o zachování rodu, kmene, národa. 
- sluneční svit a vodu - což bylo poněkud poeticky Když posvátná noc pokročila, nastala další část Naši předkové to věděli. A nejen Slované. Uctívání 
vyjádřeno v již uvedeném názvu „Světlo břehů“. slavnosti - obřadní koupel, která měla přivolat vlá- bohů lásky a sexuality bylo součástí všech kultur 

Letní slunovrat Keltů souvisel s několika bohy. hu. Někde měl tento rituál poněkud chaotický starověku. Navíc je třeba si uvědomit, že v těch 
Byla to předvěká bohyně Danu, čili Matka Země, průběh; v určité chvíli se všichni rozběhli k blízké ře- dávných dobách byly pojmy jako úroda, úrodnost, 
tedy bohyně plodnosti, uctívaná v předvečer oslav, ce do níž se hromadně vnořili. Jinde se vodou z řeky plodnost, láska, sex, půvab a tak podobně propo-
pak v některých oblastech uctívaná sluneční bohy- či studánek jen umývali. Nicméně, stejně jako u Kel- jeny (dnes je to stejné, jen to v této šíři nevnímá-
ně Sulis (též Sul, Sulla, Sulevia, Sulivia), také bohyně tů, je zde opět ona již zmiňovaná souvislost dvou sil, me), takže mnohá božstva měla na starosti jak úro-
lásky, plodnosti a úrody Áine, bůh slunce a světla tak významných pro život - tepla a světla (slunce) a du, tak záležitosti milostné. Rovněž vznik světa se v 
Belen (jehož hlavní svátek byl ale Beltine, čili dnes vody. pohanských kultech vykládal jako akt zrození, proto 
pálení čarodějnic), bůh Lugh (spíše svátek Lughna- S koupelí souviselo i loučení s bohyní Leljou, sexuální rituály souvisely i s uctíváním bohyní země.
sad, dnes dožínky). Roky šly a skládaly se v desetiletí a ta 

Po Keltech osídlil zdejší krajinu ger- zase ve staletí a spolu s nimi přicházela do 
mánský kmen Markomanů o jejichž du- Evropy víra jiná – křesťanská. Pohanské 
chovním životě jsou zprávy natolik kusé, slavnosti spojené se slunovratem, ať už 
že si z nich téměř nelze vytvořit konkrét- zimním či letním, ale měly tuhé kořeny a 
nější obraz. Předpokládá se však, že jejich tak církev mnohé z nich přebírala a přibli-
letní slunovrat nesl podobné rysy s kelt- žovala k novému pohledu na jevy nadpo-
ským. Markomané, po mnohých bojích s zemské i věci pozemské. Ze slunovratu 
Římany, Cherusky (též germánský kmen) zimního se zrodily Vánoce v podobě, v ja-
a dalšími zeslábli natolik, že postupně od- ké je tak trochu vnímáme dodnes a sluno-
cházeli do různých částí Evropy. A tak Slo- vrat letní překrylo svátků hned několik.      
vané, jejichž první skupiny vstoupily na I tak ale spousta předvěké mystiky přetr-
území budoucích Čech zhruba kolem roku vala a nejčastěji se z ní staly lidové zvyky. 
530, našli území jen velmi řídce osídlené. Folklor.

Slovanské kmeny si přinesly z pů- Nejstarší původ křesťanských Letnic 
vodní domoviny vlastní božstva, obřady, je obvykle řazen k pradávným židovským 
zvyky. Zbytečky předchozího germáns- svátkům, zvaným Šavu'ot, které se vzta-
kého obyvatelstva a kontakty s širším okolím pocho- kterou symbolicky zastupovala mladá ozdobená hují ke dni, v němž Bůh daroval Mojžíšovi Tóru a kdy 
pitelně jejich náboženské představy z části ovlivnily břízka. Někde ji chlapci vhazovali do vody hned o Mojžíš poprvé uslyšel přímo z Božích úst křesťanské 
a proto v nich lze najít mnohé rysy, podobající se popisované noci, přičemž ji děvčata jako symbol desatero. Stalo se tak sedm týdnů po jiné významné 
oslavám keltským a germánským. Týká se to i letní- mladosti a jara bránila (ale neubránila), jinde byl chvíle, která byla slavena jako svátek Pesach a je 
ho slunovratu. břízek větší počet a jednotlivé rodiny si je odnášely jedním z kořenů dnešních Velikonoc. To bychom se 

Hned v úvodu je třeba říci, že Slované slavili léto domů a několik dnů uctívaly jako milého hosta. Poté ale opět zamotali do neproniknutelné spleti histo-
třikrát a nikdy přitom nezapomínali na lásku. Mimo- byly rovněž odnášeny k řece a vhozeny do vody. rie, která je v lidských příbězích v podstatě 
chodem - s jarem to bylo podobné. První slovanské Podle dostupných záznamů se soudí, že se tak nekonečná. A tak jen jediné malé vysvětlení - Tóra je 
vítání léta ale do povídání o Letnicích vlastně ani ne- přivolával déšť. zjednodušeně první část Bible, tedy tak zvaný Starý 
patří, protože se odehrávalo v našem hlubokém ja- K oslavě života a plodnosti nepochybně patří i zákon.
ru a je počátkem zvyků májových, v nichž se milost- sex a erotika. Tyto přirozené projevy chování byly Křesťanské Letnice ale začínají ještě jinou 
nými rituály rozhodně nešetřilo a vlastně nešetří během roku celkem dosti obvyklou součástí mnoha událostí, kterou lze co nejstručněji popsat takto: 
dodnes. slovanských slavností; tím spíše v čase vrcholného Když Ježíšovi učedníci (apoštolové) společně slavili 

V čase začínajícího léta, ve dnech, kdy se květen rozkvětu přírody. Přitom se jednalo o rituály nejen Šavu'ot, byli obdařeni Duchem svatým, který do 
mění na červen, se pak oslavovalo léto podruhé a docela cudné, jako bylo pouštění věnečků po prou- nich vstoupil za poněkud neobvyklých okolností. 
během tehdejších „zelených svátků“ byla vítána du řek a potoků, ale i velmi bujaré, spočívající v na- Pokud budeme citovat Nový zákon (mladší část Bib-
božstva letní a děkovalo se odcházejícím bohům prostém odhození milenecké či manželské věrnosti le), pak se dočteme že „...stal se rychle zvuk z nebe, 
jarním. Vládu nad zemí přebírala od dívčí bohyně a dalších zábran, jinak celkem dodržovaných. Právě jako valícího se větru prudkého, a naplnil všecken 
jara Lelji její matka Lada a chlapci pohřbívali figurí- letní slunovrat byl chvílí, kdy se zejména mládež dům, kdež seděli. I ukázali se jim rozdělení jazykové 
nu boha Jarila (též Jarovít, Jurja či Vesnik), který intenzivně oddávala milostným hrám a tehdejší jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich. I na-
měl, krom jiného, na starost i plodnost a na jeho obecné mínění dokonce považovalo účast mladých plněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti 
zobrazení to rozhodně nebývalo opomenuto. Pro na slavnosti Kupalo za téměř povinnou. V dávných jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati.“
úplnost je třeba dodat, že Jarilo je jednou ze čtyř po- záznamech církve, která se snažila hlavně ve 12. sto- Čili - na apoštoly sestoupil Duch svatý v podobě 
dob boha slunce Dažboga (též Svarožic) a ztělesňuje letí tyto zvyky z vědomí společnosti vypudit, se na- plamenů a oni náhle uměli mluvit mnoha jazyky a 
slunce jarní. Na přelomu května a června se ale Daž- příklad lze dočíst, že: „...scházeli se ke hrám, k mohli šířit křesťanskou víru v různých zemích. A to 
bog mění ve slunce letní, tedy boha Kupala. Je to různým běsovským tancům a zpěvům a odtud si je počátek svátků, jejichž název bude už mnoha li-
spletité? Je. Zůstaňme tedy u toho, že s nastávajícím každý unášel ženu, s kterou se kdo smluvil...“ Vrať- dem povědomý. Svátků svatodušních. Neboli první 
létem se vlády se ujímá Kupalo s Ladou a ti byli me se ale ještě na chviličku k těm věnečkům - dívky části křesťanských Letnic.
vítáni a uctíváni. je pletly z devatera kvítí a pouštěly po vodě. Pokud Církev považovala popsanou událost za oka-

Další, tedy třetí svátek léta, jehož význam byl věneček plaval, potom se děvče, které ho upletlo, mžik svého vzniku a tak vzpomínku na ni vřadila me-
rovnocenný tehdejšímu slovanskému Kračunu do roka vdalo. Někde se věřilo, že po vodě odnese zi nejdůležitější křesťanské svátky. Staly se rovny Vá-
(dnes Vánoce)  nesl název „Kupala“. Inu, jak jinak. vše zlé. Věnečky ale sloužily i jinak. Mladé ženy a nocům a Velikonocům. Tomuto významu odpovída-
Časově se pojil s letním slunovratem (21. červen) a dívky si jimi zdobily hlavu a mnohde to byl jediný ly i jejich oslavy.
byl oslavou slunce a také vody. Jeho popis je skoro „oděv“, který na sobě při slavnosti Kupalo měly. Je třeba říci, že svátek Ducha svatého jak svým 
zbytečný - stačí si znovu přečíst odstavec o Keltech, Mladým mužům zase stačil věnec kolem beder. obsahem, tak dobou konání úzce souvisí s Velikono-
protože u Slovanů to bylo skoro totéž. Nu - před- Staroslovanské rituály na počest slunovratu by- cemi. Je s nimi spjat zejména návazností na vzkří-
stavte si tu atmosféru: Na kopcích k poctě Dažboga ly plné radosti; oslavovalo se vrcholné vzepětí živo- šení Ježíše Krista (slaveno o Velikonoční neděli) a je 
prosvětlují noc vysoké ohně, ve tmě řádí démoni a ta. Chápat je ale jako ryzí zábavu nelze; krom potě- připomínkou dějů, které se udály poté. Ježíš po 
mladé páry ruku v ruce skáčou přes plameny, aby se šení v nich byla vždy obsažena velmi vážně vnímaná vzkříšení ještě nějakou dobu pobýval mezi lidmi a 
poté odešly někde v ústraní pomilovat. Po svazích magie - prosilo se jimi o vodu, úrodu, zdraví a štěstí teprve po čtyřiceti dnech vstoupil na nebesa. Po 
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dalších deseti dnech pak byl apoštolům seslán Duch 
svatý. Je tedy patrno, že svatodušní svátky jsou 
vlastně vyvrcholením a uzavřením každoročně se 
opakujícího velikonočního cyklu. A protože se slaví 
vždy po uplynutí sedmi týdnů po Velikonoční neděli 
a protože Velikonoce, jak všichni víme, jsou svátky 
pohyblivé, jsou pohyblivé i svátky svatodušní. Mo-
hou se odehrávat mezi 10. květnem až 13. červnem. 
To zde ale už jednou zmíněno bylo.

Pro církevní oslavy seslání Ducha svatého byla 
typická velmi bohatá květinová výzdoba kostelů,     
k níž se užívaly hlavně růže. Tento zvyk má rovněž 
pradávné kořeny - pochází až z doby antického Ří-
ma, v jehož velmi rané historii byly růže vnímány ja-
ko symbol pomíjivosti života. Pro naši současnost 
jistě překvapivé, jinak ale vzhledem k jejich rychlé-
mu uvadání celkem logické. Proto se počátkem léta 
pokládaly na hroby; později se ale toto spojení 
utlumilo a půvab růží byl využíván k okrášlení soch 
bohů a jejich chrámů. Časem tak vznikla slavnost 
„Dies Rosation“, v překladu „dny zdobení růžemi“, 
Římany opravdu značně oblíbená. Církev ji proto za-
členila, stejně jako jiné, do svých obřadů a název 
„rozálie“ se stal dalším pojmenováním svátků sva-
todušních. Po mnoha staletích se ovšem z lidového Boží Tělo. Jeho součástí je po slavnostní mši v koste- slunce. Často přitom ze studánky vylévaly vodu 
povědomí tato dějinná souvislost vytratila a tak se le průvod, v jehož čele je nesena monstrance. Obvy- směrem, odkud obvykle přicházely deště a také 
jednoduše říkalo, že svátek dostal jméno „rozálie“, kle na náměstí se pak průvod zastavuje u čtyř, pro zpevňovaly dno plochými kameny. Když se dívky to-
protože se oltáře zdobí růžemi. tuto příležitost postavených malých oltářů a konají hoto úkonu zhostily, položily ke studánce zelené vě-

se tu krátké pobožnosti. Monstrance je zlacená a nečky a malé dárky. Poté se oblékly do bílého a nej-
Křesťané slavili svátky svatodušní zprvu velmi velmi zdobená schránka k uchovávání hostie (půvo- půvabnější z nich se stala vtělením bohyně Lelji. 

okázale; trvaly až týden a součástí byly honosné dně chléb), symbolizující Tělo Kristovo. Oslavy Boží- Následovala obchůzka po vsi a vybírání odměny      
průvody v chrámech s troubením, které napodobo- ho Těla bývaly velmi působivé; v průvodu nejprve v podobě dobrot za první provedenou část rituálu. 
valo hukot vichru a připomínalo tak dávné události družičky sypaly na cestu okvětní lístky před kněze, Obřad pak pokračoval - panna symbolizující bohyni 
provázející sestoupení Ducha svatého; často byla ja- který šel s monstrancí pod baldachýnem (symbo- Lelju byla usazena na předem připravené sedátko   
ko jeho symbol vypouštěna i bílá holubice. Kněz lická stříška z látky), vše doplňoval zpěv věřících, z drnů a dívky jí „oblékly“ do zelených ratolestí, na 
sloužil mše v červeném rouchu, jehož barva měla zvuk zvonů a někde i střílení z tak zvaných moždířů hlavu vložily květinový věnec, kolem rozložily 
vyvolávat představu plamenů, dotýkajících se kdysi (dělo s krátkou hlavní). Také se při mši světily věneč- získané jídlo a v kruhu, obklopujícím bohyni, začaly 
apoštolů. Konalo se biřmování (svátost křesťanské ky z květin, které pak ochraňovaly dům před bouř- tančit a zpívat. Jejich písně Lelju oslavovaly jako živi-
dospělosti udělovaná dospívajícím), hojně, dokon- kami. Tento průběh oslav je ale typický především telku a dárkyni budoucí úrody. Pak si dívky připra-
ce i hromadně se křtilo, světila se křestní voda a tak pro střední Evropu. Svátek byl ustanoven až roku vily společnou hostinu (potravin obvykle vybraly 
dále. 1264 papežem Urbanem IV. dost), jejíž součástí ale musela být, jako symbol 

Časem se délka oslav zkracovala až na jeden Jak už bylo zmíněno, prastaré pohanské obřady plodnosti, vajíčka. Na závěr bohyně vstala a odhodi-
den - nynější svatodušní neděli. Zároveň se do po- měly velice tuhé kořeny a navzdory snahám je zcela la věnec, který ji zdobil hlavu. Ta z dívek, která ho za-
předí dostávaly dva další církevní obřady Letnic - vymýtit zůstávaly v mysli lidí dál. Z předchozích řád- chytila, měla celý rok žít nejen v blahobytu ale měla 
svátek Nejsvětější Trojice a svátek Nejsvětější Svá- ků je zřejmé, že určitá část byla zcela překryta svát- mít i štěstí v lásce. Nebo šlo o předpověď, že se vdá.
tosti, obecně známější pod názvem Boží tělo. V sou- ky křesťanskými, u dalších se časem nová víra s dáv- Popsaný obřad měl nesčetné množství místních 
časné době je katolická církev z Letnic vyjmula. nými rituály propojila, jen stará božstva nahradily variant. Někde dívky tančily i na polích a na březích 
Přesto, vzhledem k historii, je stručné objasnění postavy svatých. Je podivuhodné, že mnohé z nich, řek či potoků, kam se mnohde dávaly rusalkám i 
vhodné. v podobě lidových zvyků, byly běžnou součástí, ze- dárky. Celkově je patrno, že šlo o nesmírně staré 

Druhá část dřívějších křesťanských Letnic, tedy jména venkovského života, ještě v 19. století a tepr- mystérium, sloužící k zažehnání sucha.
slavnost Nejsvětější Trojice, připadá na první neděli ve během druhé poloviny století dvacátého značně Pokud někomu na předchozích řádcích připadlo 
po neděli svatodušní, tedy 56 dnů po Velikonocích a prořídly. Jedním z typických lidových zvyků bylo o cokoli povědomé, nešlo o náhodu, protože z těchto 
je připomínkou křesťanské nauky o vnímání Boha   L etnicích i čištění studánek. obřadů se uchovaly útržky a zlomky v četných lido-
v jeho trojí podstatě jako Otce, Syna a Ducha sva- O všeobecné úctě Keltů a Slovanů k vodě, ať už vých zvycích. Tradiční součástí venkovského života 
tého. Její dnešní postavení zavedl roku 1334 papež studánkám, řekám či jezerům, tu už psáno bylo. byly různé obměny těchto rituálů živé ještě v 19. 
Jan XXII. Vzpomeňme na keltský Alban Hefin a slovanské Ku- století, kdy se čištění studánek provádělo běžně a 

Třetí část někdejších Letnic, svátek Nejsvětější palo. Slovanské čištění studánek se opomenulo jen jeho součástí bylo nejen pokládání věnečků k pra-
svátosti, se slaví ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Je- proto, že v dobách pohanských se provádělo ve vel- menům, ale i tak zvaná obchůzka královniček, či 
ho přesný název je slavnost Těla a Krve Páně, lidově mi značném časovém rozmezí - od začátku dubna až chození s královnou nebo vyvádění králky a tak po-

do podletí. Mohlo souviset jak s vítáním, tak s lou- dobně. Čili obdoby starověkého obřadu, v nichž 
čením s bohyní jara Leljou a rusalkami. Ponořme se zůstávala zřetelně patrná někdejší pohanská magie. 
tedy ještě na malou chviličku do časů předkřesťans- Jen se od středověku lidé s prosbami o vláhu a úro-
kých... du neobraceli na božstva předkřesťanská, ale na 

Na jaře v těch dobách dávných, pradávných, by- Pannu Marii. Ve 20. století zvyk téměř zanikl; k urči-
lo nezbytné studánky vyčistit, neboť ze zimního tým formám obnovy však přispěla básnická skladba 
spánku se probouzely rusalky a víly, které je obýva- Miloslava Bureše a poté i její zhudebnění světově 
ly, chránily a navíc tancem přivolávaly rosu, případ- uznávaným skladatelem Bohuslavem Martinů, zná-
ně déšť. Stejně jako ve většině takových záležitostí mé pod názvem Otvírání studánek. Dnes se do 
se tu snoubilo praktické s tajemným a božským. A vzkříšení tohoto půvabného obřadu promítají i sna-
obřad to byl docela složitý. Posuďte sami: Studánku hy o ochranu životního prostředí. Mimochodem - 
směly čistit jen zcela nahé panny a to až po západu zmíněné Otvírání studánek stojí zato si přečíst, je to 
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velice půvabný obrázek z doby tak před sto až sto v jaké známe křest v současnosti. Nicméně, lze si   t y , zábava, smutek... Ta síla zůstává a čas od času 
padesáti lety a mnohé z pestré regionální škály to- v uvedených souvislostech nevzpomenout na ritu- nám připomene, že všechno dál visí na nevidite-
hoto zvyku je tam zachyceno. ální koupele předkřesťanské? lných a tenoučkých nitkách osudu. Ať se to týká celé 

Lidových letničních zvyků bylo v Čechách mno- Lidové zvyky, spojené s křesťanským svátkem planety, národů, jednotlivců. Vzpomeňme na su-
ho a jeden z nich je dokonce zapsán organizací sv. Jana Křtitele, pak ve valné většině opět uchovaly cho, povodně, tsunami, zemětřesení... Na nemoci, 
UNESCO na seznam nehmotného dědictví lidstva. pradávné rituály velmi zřetelně. Léčivé byliny, sbí- náhlá neštěstí, nepochopitelné omyly... Jak se to ří-
Ano, moravská „Jízda králů“. Její popis by ale byl pří- rané o svatojánské noci měly zázračný účinek, jiné, ká? Stačí mžik, a všechno je jinak. Ta síla rozhoduje o 
liš  dlouhý a krom toho jde o tradici nejen živou, ale zvané „milodějné“, dovedly přičarovat lásku, hořící našem štěstí, osudu, životě, smrti. Je jedno, zda jí ří-
s veškerou okouzlující až uchvacující nádherou svatojánské ohně měly kouzelnou moc, proto se káme náhoda či Boží vůle. Prostě tu je.
předváděnou v několika obcích na Moravě dodnes, přes jejich plameny skákalo, dívky pletly věnečky     
takže se s ní lze seznámit přímo či zprostředkovaně z devatera kvítí a házely je do potoka, aby ukázaly, 
na internetu. zda se vdají do jiné vsi či zůstanou doma, nebo si vě-

Svatodušní svátky bývaly na českém venkově neček vkládaly pod polštář a ve snu pak viděly tvář 
svátkem skutečně velkým a to se vším, co k takovým budoucího manžela... Tak by bylo možno pokračo-
chvílím patří. S pořádným úklidem a ozdobením vat hodně dlouho. Možná si ale stačí znovu přečíst o 
světnic zelení a květinami, ve svatodušní neděli se zvycích starých Keltů a Slovanů. Je si to všechno 
slavnostní mší a svátečním obědem a nechybělo ani hodně, hodně podobné.
večerní tancování v hospodě. Na většinu lidových Uctívání slunce a vody jako základních dárců ži-
zvyků byl pak čas ve svatodušním pondělí, které lze vota, nám tedy v současnosti zůstalo skryto jak        
z tohoto hlediska připodobnit pondělí velikonoční- v obřadech křesťanských, tak ve folkloru. Mnohdy   
mu. Ještě v meziválečném Československu bývalo v podobě, o níž ani netušíme, k čemu bývala původ-
svatodušní pondělí dnem volna a ve třinácti evrop- ně vztažena. U folkloru si říkáme, že se to dřív prostě 
ských zemích je volným dnem dosud. takhle dělalo. Máme příjemný pocit z radosti, která 

Jak bylo řečeno hned z počátku, kolébkou sva- z té barevné podívané na různé zvyky vyrůstá, při 
todušních svátků byl letní slunovrat. Proto nelze čištění studánek vnímáme hladivou poetičnost a 
opomenout ještě jeden svátek, jehož kořeny jsou uspokojení z dobrého vztahu k přírodě, možná cítí-
naprosto stejné. Je jím připomenutí narození sv. Ja- me i jistou souvztažnost se zašlými časy, předky, 
na Křtitele, považovaného za předchůdce Ježíše dávným způsobem života. Prostě - bavíme se.
Krista. Tento svátek, na rozdíl od pohyblivých svátků U obřadů křesťanských o zábavě hovořit nelze. 
svatodušních, je pevně svázán s datem 24. června. Zato mystika je v nich obsažena zřetelně. Krom toho Naši předkové, v jejichž duši i těle sídlila příroda 

je vždy jejich součástí prosba. A také úcta, která stejně jako oni žili v ní, tu sílu znali a pociťovali ne-
bývá s prosbou mnohdy vnitřně propojena; s úctou srovnatelně silněji než my. Dávala o sobě vědět        
uznáváme boží velikost a očekáváme, že Bůh nám v každém čase, v každém dni - tu laskavě, tu bolavě a 
oplatí milosrdenstvím a laskavostí. mnohdy s nelítostnou krutostí.  A tak pokora, s níž 

V rituálech pohanských, obřadech křesťans- se před ní prostřednictvím přírodních bohů skláně-
kých i tradicích lidových je ale vždy přítomno ještě li, byla pro ně naprosto přirozená. Jejich úcta ke 
cosi dalšího, jiného, nepojmenovatelného. Možná stromům, vodě, zemi, k polibkům lásky i smrti, zro-
to „něco“ trochu připomíná ztichlost duše pod du i zániku a mnohým dalším projevům světa byla 
hvězdnatou klenbou letní noci nebo slovy nevyjá- vlastně úctou k tajemství života. Božstva, duchové a 
dřitelné poselství hudby či němý úžas ve chvíli, kdy   démoni této záhadě pouze dávali představitelný 
z temene vysoké hory pohlédneme do české krajiny tvar.
a napadají nás jen naučené fráze. Co jsme cítili při Krom této naděje a víry, jimiž mystika sytila 
prvním polibku, při narození svého dítěte, při ne- jejich duše, přinášela však i další užitek, který ve 
návratném odchodu blízkého člověka? Umíme to spletitém předivu svých představ zřejmě nevnímali 
vyslovit? Asi ne, protože se nás v těch chvílích dotý- a kupodivu ho v dávných a pro nás možná úsměvně 
ká tajemné mystérium bytí. Něco, co sice vnímáme, naivních rituálech, nevidíme ani my. Šlo vlastně, ře-
ale nemáme pro to slova. V těch okamžicích nás cosi čeno dnešním jazykem, o ochranu přírody. Protože - 
zaskočí a my si s tím nevíme rady. Takže raději a máme-li k něčemu úctu, vnímáme-li cokoli jako 
možná i s úlevou mávneme rukou a vyženeme z hla- božstvo nebo jako boží dílo, obvykle to neničíme a 
vy „zbytečné“ myšlenky. nevykořisťujeme. Ano, bereme si boží dary a děku-

Ta záhada je v nás ale skryta trvale a podobně, jeme za ně, ale nepleníme.
jako pouhá špetka koření umí zásadně ovlivnit chuť K tomuto skrytému vzkazu dávných časů, tedy 
a vůni jídla, dává o sobě vědět v mnohém; v lásce i úctě k veškerému životu a jeho projevům, bychom 
ve strachu, v úzkosti i radosti, ve štěstí i zármutku. se dnes měli určitě vrátit. Měli bychom znovu v pří-

Možná si právě leckdo uvědomil další souznění Učili jsme se myslet ve slovech, nikoli v prajazyku ži- rodě a jejích dětech (včetně nás samých a našich 
s Vánocemi. Ano – zimní slunovrat, letní slunovrat. vota. Proto jen tušíme. Stojíme-li tváří v tvář zroze- lidských souputníků), spatřit svůj skutečný domov, 
Štědrý den 24. prosince, svátek proroka Jana Křti- ní, smrti nebo třeba jen banální náhodě, pocítíme-li kterého si vážíme, který milujeme. V zemi svou mat-
tele 24. června, štědrovečerní noc plná kouzel a ma- moc a sílu slunce, vody, ohně a dalších živlů, pak te- ku, ve vodě krev všeho živého, v krajině prostřený 
gie stejně jako noc svatojánská. Je to tak. Oba křes- prve pochopíme nejen poselství pradávných ritu- stůl, k jehož bohatství svým dílem přispíváme. Jest-
ťanské svátky překryly pohanské rituály slunovratu. álů, ale i zvěst, že všechno, ale úplně všechno mají liže tento svůj rodný dům, v němž jsme po miliony 
V obou případech se v nich zachovalo i mnoho před- ve svých dlaních síly, které putují po cestách neko- let vyrůstali, vypálíme a vydrancujeme ohněm so-
věké mystiky. Dokonce do letních křesťanských nečna. Pak teprve trochu trošičku porozumíme pra- bectví a bezbřehé chtivosti, pak sklidíme jen trosky 
oslav bylo prostřednictvím sv. Jana Křtitele zahr- dávné úctě k matce Zemi, Vodě, Slunci, ke všem a popel. Ti, kdož prožili syndrom vyhoření, vědí, o 
nuto i někdejší uctívání a očistný význam vody a to jejich dětem - k lesům, řekám, polím, živým rostli- čem je řeč.
obřadem křtu, který byl vnímán jako očista duše. nám i tvorům. A poetickou romantiku někdejších rozmanitých 
Původně šlo o ponoření celého (nahého) těla do vo- Před touto záhadnou mocí se neskryjeme v uli- a pestrých obřadů a rituálů pak nebudeme vnímat 
dy; proto bývaly u opravdu dávných kostelů zvláštní tách měst a v jejich pohlcujícím, ohlušujícím a osle- jako pouhou barevnou podívanou a pobavení či vz-
kaple s bazénky, zvané „baptistérium“. Tohle podiv- pujícím ruchu, neujedeme před ní v luxusních a ry- pomínku na cosi dávného. Stane se nám opět tím, 
né slovo pochází ze staré řečtiny a je odvozeno od chlých autech, nezachrání nás omamná droga bo- čím skutečně je. Občasnou a docela milou připo-
„báptisma“, což je v překladu „ponoření“. V běhu hatství ani zbytečná askeze, nezmizí ve svatyních mínkou toho, na čem náš život skutečně stojí.
staletí se ale postupně přešlo k očistě symbolické,   konzumu zvaných supermarkety, nezaženou ji opiá-                                                       Vladimír Hořejší
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V dubnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 44 dětí,        
z toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVEN

Chceme tímto poděkovat prim. MUDr. M. Tvarohové, 
sociální pracovnici M. Havránkové, DiS. a všem ostatním pracovníkům

LDN Čáslav za vzornou péči, věnovanou panu M. Hortenskému 
v posledních dnech života.
Děkují manželka a dcery 

Dne 3. 5. by se dožila 104 let
paní

 

Růžena Kropáčková
z Čáslavi

Stále vzpomínají 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 30. června uplyne 32 roků 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinou, 
syn Roman.

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka, jak moc chybíš nám...

Alois Nezbeda
ze Štrampouchu

Dne 12. 6. 2019 uplyne 5 let ode dne,
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 
maminka a babička, 

paní

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává...

S láskou stále vzpomínají 
manžel Václav, dcera a synové s rodinami.  

Alena Neužilová

Dne 27. 6. 2019 oslaví 85. narozeniny 
pan 

Lubomír Hloušek 
z Čáslavi 

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a životního optimismu 
mu přejí dcery Zdena, 

Lenka a Jana s rodinami.

Dne 14. 6. 2019 uplyne 10 let od úmrtí 
mé manželky, 

paní

Emilie Krumlové

Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou.
Kdybychom si oči vyplakali, její už se neohlédnou.

Dne 18. 7. 2019 uplyne 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Vendulka Volná

Stále vzpomíná rodina.

Dne 11.6. uplynou 4 roky ode dne, 
co nás navždy opustil pan 

František Komma 
Stále vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Děkuji celému internímu oddělení nemocnice Čáslav, 
panu primáři, všem lékařům a sestřičkám

za vzornou péči po dobu mé hospitalizace.
Jaroslav Kadlec, Tupadly

103. NAROZENINY 
PANÍ RŮŽENY MÁLKOVÉ

Nejstarší občanka Čáslavi, paní Růže-
na Málková, oslavila své 103. naroze-
niny - a to v kondici, kterou by jí mohlo 
závidět mnoho o generaci mladších 
lidí. Gratulujeme!

Paní Růžena Málková v současné 
době žije ve Žlebech poblíž svých 
dcer. V Čáslavi má ale stále, již více než 
padesát let, svoje trvalé bydliště. 

Stejně jako i v minulých letech, i 
tentokrát se za paní Málkovou při 
příležitosti jejího jubilea, vydali také 
starosta Čáslavi a zástupkyně komise 
pro záležitosti občanů, aby oslavenky-

ni pogratulovali. A stejně jako v minulých letech, i tentokrát se jednalo o 
neobyčejně milé setkání s dámou, která své hosty dokáže nabít novou energií, 
dobrou náladou  a optimismem. 

Paní Málková se narodila v roce 1916, tedy ještě za Rakouska-Uherska a se 
svými rodiči žila v Horních Bučicích. Ačkoliv ji další životní osudy zavály na 
mnohá místa, stále žila sokolským duchem, což se odráželo v celém jejím životě 
i v učitelském povolání, kterému zasvětila celý svůj profesní život. I když jejím 
životem prošly nejen ty dobré, ale i horší chvíle včetně druhé světové války, 
neztratila vůli pokračovat a překonat překážky, které život staví do cesty, bez 
velké hořkosti. I to může být jedna z cest ke spokojenému a dlouhému životu. 

Paní Málková s manželem vychovali tři dcery, které jsou jí nyní velkou 
oporou. O své rodině hovoří s nezměrnou láskou a se stejným citem vzpomíná i 
na svého již zesnulého manžela. „Jenom v takové krásné rodině jsem se mohla 
dožít tak vysokého věku,“ řekla paní Málková již při svých stých narozeninách - a 
potvrdila to i tentokrát. 

Vážená paní Málková, 
k Vašim narozeninám 

Vám ještě jednou 
přejeme 

vše nejlepší, 
klid a pohodu 

v milované rodině  
a tolik zdraví, 

kolik je jen možné. 
   zn
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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

ČERVEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

od 2. 4. do 16. 6. - PUTOVNÍ VÝSTAVA

„Přemysl Otakar II. - král, rytíř, zakladatel“ 

od 13. 5. do 16. 6. - VÝSTAVA

„Česká státnost“ píseckého autora Františka Doubka

18. 6. od 17:00 hod. - PŘEDNÁŠKA 

 „ROBIN JEDE K MOŘI“

od 24. 6. do 21. 7. - VÝSTAVA

Milan Krajíček „SKLO“

 od 25. 6. do 31. 10. - VÝSTAVA

 „Literární toulky Čáslaví“ 

Změna programu vyhrazena 
     Další informace na  a Facebooku

muzeum (Husova 291) 

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova)  

Nová scéna Dusíkova divadla

(výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého krále českého)
Otevřeno: út - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

 (grafika)
Výstava probíhá pod záštitou Jihočeského kraje, Města Písku a řady dalších
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku Mgr. Filipa 
Velímského, Ph.D.  O cestách K. Čermáka na Balkán
vstupné dobrovolné  

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Vernisáž výstavy: 24. 6. 2019 v 17 hodin 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

muzeum (Husova 291) 

Minivýstava připomínající literáty, kteří se v Čáslavi narodili či zde působili.       
V letošním roce si připomínáme výročí J. Karafiáta, J. Mahena, J. Zhora.
Otevřeno: út - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

http://muzeumcaslav.cz/

Foyer divadla - 100 let fotoklubu 

Středa 5. června v 19 hod. - SCREAMERS

Čtvrtek 6.  června v 18 hod. - TANEČNÍ VEČER - ZUŠ Čáslav

Pondělí 10. června v 18 hod. TANEČNÍ VEČER DDM

Úterý 11. června v 18 hod. - AKADEMIE DDM

Čtvrtek 13. června v 18 hod. - TANEČNÍ VEČER (ZUŠ Čáslav)

Pondělí 17. června v 19 hod. - VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU / HÁTA OLGA 
ŽELENSKÁ

Divadelní abonmá PODZIM 2019 Prodej abonmá: 5. - 17. června 
Předprodej Dusíkova divadla v Čáslavi, Masarykova 194, 1. patro 

pondělí + středa 8 - 12 a 13 - 17 hod.

FOTOKLUB ČÁSLAV letos slaví 100 let od svého založení. 
Podrobnosti a aktuální informace naleznete na webu www.fotoklubcaslav.cz a 
na facebookové stránce www.facebook.com/fotoklub.caslav

Pořad oblíbené travesti skupiny pana Černého má název SMÍM PROSIT.

Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 
představí skladby nastudované za školní rok 2018 / 2019 ve třech různých 
večerech. 

Vystoupí zájmové kroužky pod vedením Romči Beránkové, Ivy Pipkové a Kačky 
Tvrdé.

Vystoupení zájmových kroužků

Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 
představí skladby nastudované za školní rok 2018 / 2019.

Abonentní představení pro dospělého diváka.

2. 6. 2019 POHÁDKOVÝ LES

10. 6. 2019 TANEČNÍ VEČER

11. 6. 2019 Akademie

15. 6. 2019 Nuda ta nás nebaví - Oslava 20. výročí činnosti DDM Čáslav

TĚŠÍME SE NA VÁS

Od 14 do 17 hodin v lesoparku Vodranty v ČáslaviUrčeno pro děti a rodiče.
 Vstupné: dobrovolné
 Start: u rybníka Zemánek v blízkosti Městských lázní.

 Od 18 hodin v Dusíkově divadle
 Vystoupí zájmové kroužky pod vedením Romči Beránkové, Ivy Pipkové a Kačky 
Tvrdé
Vstupné: 50 Kč
Vstupenky k zakoupení v info centru, nebo divadle

Od 18 hodin v Dusíkově divadle
Vystoupení zájmových kroužků
Vstupné: 50 Kč
Vstupenky k zakoupení v infocentru, nebo divadle

Od 14 do 18 hodin
- slavnostní zahájení, ochutnávka nealko míchaných nápojů
- historická módní přehlídka, skákací hrad 
- vystoupení kapely Kůzle, dílničky pro děti a další program pro děti a rodiče
- bublinová show
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1. - 2. POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 16. SPITFIRE

1. - 2. ROCKETMAN 18. - 19. TERORISTKA

20.- 21. RODIČE NA TAHU
4. - 5. GODZILLA II KRÁL MONSTER

22. - 23. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

5. KLIMT & SCHIELE - ERÓS A PSYCHÉ 

22. ŽENY V BĚHU 

6. - 8. X MEN: DARK PHOENIX

23. ROCKETMAN

8. - 9. TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
25. BOHEMIAN RHAPSODY

9. A 11. ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY 26. ŽENY V BĚHU 

27. - 28. YESTERDAY

12. ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

29. - 30. JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D

13. - 15. MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

15. - 16. PSÍ POSLÁNÍ 2 29. - 30. ANNABELLE 3

Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, Impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který 
které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a 
se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pika- své ostruhy si vysloužil v žáru boje - a stal se nejslavnějším stíhacím letounem 
chu - okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil... Vstupné: 120 Kč. na světě... Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let 
Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. nevhodné.

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to kluk, který si příliš Marie je učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako 
nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, 
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale 
Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, hned tu myšlenku rozumně zapudíme... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 ho-
možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog... Vstupné: din. Pro mládež do 12 let nevhodné.
130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.

Frank a Nancy jsou manželský pár, s domem, autem a s dcerou. Pak se ovšem 
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejzná- nečekaně ocitnou na mizině. Jasně se shodnou na dvou věcech: milovanou 
mějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje osudy kryptozoologic- dceru musí na drahé škole udržet stůj co stůj a nikdo se nic nesmí dozvědět... 
ké agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
včetně impozantní Godzilly... Vstupné: 130 Kč. V úterý promítáme od 20 a ve 
středu od 17.30 hodin.  Pro mládež do 12 let nevhodné.

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem 
své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny... Vstupné: 150 Kč, 

Rok 1918 nepřinesl jen konec světové války, ale také úmrtí proslulých malířů děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.
Gustava Klimta a Egona Schieleho. Oba dva jsou synonymem “zlaté éry” Vídně 
a oba způsobili ve výtvarném světě revoluci. O jejich talentu, snech, ale i skan-
dálech a posedlostech vypráví nový dokument Klimt & Schiele - Eros a Psyché... Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho po-
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. slední přání - zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 

nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 
42 kilometrů jako rodinná štafeta... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. 

Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi na oběžné drá- Mládeži přístupno.
ze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod kontrolou a operace 
probíhá zdárně. Ale zdání klame... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Viz 1. - 2. 6.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let 

nevhodné.

Televize TvMiniUni vysílá, a i tentokrát tvrdí, že odpoví i na ty nejvšetečnější 
dětské otázky. Ovšem popravdě pan Vrána dnes nemá moc dobrou náladu, a Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhap-
tak žádá pana praještěra Voráčka, aby vybral jenom lehké otázky a ty složité vy- sody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mer-
řadil… ale pozor!!! Žádné otázky od dětí tu nejsou, všechny zmizely! Vstupné: curyho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. 
120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy a Molly jsou velmi Viz 22. 6. . Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
moudré, šikovné... a dost neoblíbené. Jenže den před ukončením studia si obě 
najednou uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání byly v podstatě ztrátou času a 
ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní... Vstupné: 120 Kč. Promítáme Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní 
od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. loterii. Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na le-

gendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna si 
vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, 

Příběh jednoho z nejznámějších a sériových vrahů historie, Teda Bundyho. které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro 
Vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd všechno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. 
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se 
to vezme. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným 

O návratu frajerů, kteří chrání Zemi před šmejdem z vesmíru a za každých okol- parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil 
ností vypadají dobře, se mluvilo docela dlouho, teprve teď na něj však došlo. I naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Bl-
když s úplně novými tvářemi... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro pem začnou stahovat...  Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 ho-
mládež do 12 let nevhodné. din. Mládeži přístupno.

Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže Ed a Lorraine Warrenovi kdysi uložili démony posedlou panenku za posvěcené 
pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si ne- sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil 
dokázali ani ve snu představit... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti? 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

KINO MILOŠE FORMANA ČERVEN
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Tel.: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA     -     e-mail: kino@kulturacaslav.cz 327 312 215     -     
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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

PEDIKÚRA   MASÁŽE

Oznamujeme změnu adresy provozovny

NOVĚ MĚ NAJDETE 
V MAHENOVĚ ULICI 

(v části mezi kostelem a ulicí Gen. Moravce
- v bývalé provozovně paní Kořínkové)

Aneta Rezlerová 
773 552 479

Koupím garáž v Břízkách 
nebo v Toufárně. 
Tel.: 723311468

Inzerci je možné podat na adrese redakce: MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

2Cena inzerce v komerční části je 7 Kč/cm  
2a ve společenské rubrice 3 Kč/cm
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ZVEME VÁS 
DO VZORKOVNY  

OKNA, DVEŘE, PODLAHY
 

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

NA ŠTRAMPOUCHU

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

OTEVÍRACÍ DOBA:   PONDĚLÍ – PÁTEK    8.00 – 16.00 HOD

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

TURISTIKA FK ČÁSLAV

1. června - sobota - ČERNOŠICKÝ OKRUH

8. a 9. června - ZÁJEZD KROMĚŘÍŽ

15. června - sobota - ÚDOLÍM DOUBRAVY

22. června - sobota - POSÁZAVÍ

Trasa: Černošice - Kulivá hora - Třebotov - Homole - Velká skála - Vonoklasy - 
Černošice. 12 km. Odjezd v 7:50 hod. Návrat v 17:06 hod. Oběd na trase. 
Vedoucí je paní Zuzana Vohnická.

Trasa: Chotěboř - Bílek (údolí Doubravy). 12 km. Odjezd v 7:08 hod. Návrat        
ve 14:48, v 16:48 hod. Vedoucí je paní Julie Černíková. Svačinu s sebou!

Trasa: Smrčná - Stvořidla - Ledeč n. Sázavou. 12km. Odjezd v 7:08 hod. Návrat     
ve 14:10, v 16:48 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Příměstský 
tenisový tábor

Dovoluji si Vás pozvat na příměstský tenisový kemp, 
který se koná  v srpnu 2019. Kemp je vhodný pro děti 
od 4 - 18 let, pro začátečníky i pokročilé hráče. Hráči 

budou zařazeni do skupin podle výkonnosti. Možné je  
i přihlášení na jednotlivé dny.

V případě zájmu volejte na tel. 777 117 709

Program: Dopolední trénink tenisu, odpolední trénink, 
zápas, míčové hry, koupaliště, závěrečný turnaj o věcné 
ceny.  Svačina, oběd, lehká večeře, pití zahrnuto v ceně.

S sebou: Sportovní oblečení, sportovní obuv, raketu popř. 
zapůjčíme, švihadlo, ručník, plavky, láhev na doplnění 
tekutin

Cena na 5 dní: 2 700,- Kč
Cena na jednotlivé dny: 600,- Kč/den

Přihlášky:    
e-mail:  

nebo tel. 777 117 709 do 4.7.2019

Termín:
Pořádá:

Kde:  Sportovní areál Vodranty - Tenisové kurty
Sraz:  V 8.30 tenisové kurty Vodranty

Návrat:  denně max. do 17hod.

  5. 8 - 9. 8. 2019
  V- TEAM Čáslav, tel. 777 117 709

emivoj@seznam.cz

Fotbalisté kategorii U11, U14 a U15 o sobě dávají vědět výbornými výkony. 
Bodují v celostátních i mezinárodních soutěžích a nastupují také za českou 
reprezentaci. 

Tým mládeže U11

Sestava:

Trenéři: 
Sobota

2 : 1

2 : 1 
Neděle

2 : 1 

4 : 1

Adam Houfek, Tomáš Rolenec a Štěpán Míšek U14

 Vojty Záruby
U15

 kategorie  se zúčastnil celostátní soutěže s názvem 
Ondrášovka Cup, ve které zaznamenal nemalý úspěch. FK Čáslav musel projít 
přes tři kola. Čáslavští fotbalisté se již v základních skupinách utkali se silnými 
týmy jako je například Sparta Praha, FK Pardubice, FC Hradce Králové a další. Ve 
dvoudenním finálovém turnaji, který se konal za účasti 24 nejlepších týmů          
z České republiky v Hradci Králové, sehráli první den pět utkání. V šestičlenné 
skupině skončili třetí a postoupili do stříbrné skupiny. V ní je čekalo dalších šest 
náročných zápasů, jejichž výsledky určily, že v celostátním kole Čáslav skončila 
na čtrnácté pozici z 24 nejlepších týmů na turnaji. 

 Marek Šic, Josef Kunášek, David Dražinovský, Filip Klinkáček, 
Michal Skokan, Petr Kovář, Jan Procházka, František Rajchman, Filip Honzíček, 
Filip Buchl, Iveta Ondráčková

R. Zoufalý, Fr. Rajchman

FK Čáslav - FK Bílovec - 0 : 0
FK Čáslav - FC Hradec Králové - 1 : 8 (J. Procházka )
FK Čáslav - FK Pardubice -  ( 2 x F. Buchl )
FK Čáslav - FK Dukla Praha - 0 : 6
FK Čáslav - SK Sigma Olomouc - (M. Šic, J. Procházka )

FK Čáslav - 1HFK Olomouc - (F. Klinkáček , M. Šic )
FK Čáslav - Bohemians Praha 1905 - 1 : 4 (F. Klinkáček )
FK Čáslav - FC Vítkovice - 1: 4 (M. Šic )
FK Čáslav - FK Teplice - 1: 2 (F. Klinkáček )
FK Čáslav - Žďár nad Sázavou - 0 : 6
FK Čáslav - Fotbal Třinec -  (F. Buchl, 3 x M. Šic )

 z kategorie  byli vybráni 
Regionální fotbalovou akademií Pardubice, aby se zúčastnili mezinárodního 
turnaje konaného v Brně. Během turnaje se utkali s fotbalisty předních českých 
týmů jako je SK Slavia Praha nebo Sigma Olomouc, ale také se jim například 
podařilo remizovat s týmem Manchesterem United nebo porazit Austrii Vídeň. 

Největším úspěchem čáslavských mladých fotbalistů jsou první dva 
reprezentační starty . Nominaci do reprezentačního výběru future 

 dostal na turnaj v Belgii. Střední záložník čáslavské "patnáctky" nastoupil   
v obou utkáních, tj. proti domácí Belgii a Švýcarsku.                                             JN 

MLADÍ FOTBALISTÉ SKLÍZÍ ÚSPĚCHY

VÝSTAVA STANŮ 
Pátek 14. 6. od 14:00 do 21:00 hod.
Sobota 15.6. od 8:00 do 21:00 hod.
Neděle 16. 6. od 8:00 do 14:00 hod.

Čáslav ul. Jeníkovská, u sportovní haly BIOS


