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usnesením č. ZM/53/2019

usnesením č. ZM/54/2019 

usnesením č. ZM/55/2019 

usnesením č. ZM/56/2019
usnesením č. ZM/57/2019 

vzalo na vědomí usnesením č. ZM/67/2019

usnesením č. ZM/58/2019

usnesením č. ZM/59/2019

usnesením č. ZM/60/2019 usnesením č. ZM/68/2019

usnesením č. ZM/61/2019

usnesením č. ZM/69/2019

usnesením č. ZM/62/2019 

usnesením č. ZM/63/2019

usnesením č. ZM/70/2019

usnesením č. ZM/64/2019 

usnesením č. ZM/65/2019

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí,

usnesením č. ZM/71/2019

usnesením č. ZM/72/2019 
usnesením č. ZM/66/2019

2 schválilo hlasování pomocí elektronického systé- půda, p.č. 412/2 o výměře 24 m , vodní plocha, p.č. 1124/3, ostatní plocha, 
2mu. část pozemku p.č. 421/3 o výměře cca 364 m , orná půda, část pozemku p.č. 

2419/7 o výměře cca 10 m , orná půda, část pozemku p.č. 427/1 o výměře cca 
2 2249 m , orná půda, část pozemku p.č. 415 o výměře cca 141 m , ostatní plocha, 

2část pozemku p.č. 371/1 o výměře cca 111 m , orná půda a část pozemku p.č. 
2370/3 o výměře cca 23 m , vodní plocha, vše v katastrálním území Vrdy, zapsa-

né u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
Hora na LV č. 10503, ve vlastnictví paní D. Č., z důvodu uvedeného v důvodové 
zprávě. 

 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města  schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 298/21 o 
2 2 2Čáslavi ze dne 29. 04. 2019. výměře 239 m , p.č. 298/26 o výměře 123 m , p.č. 298/27 o výměře 9 m , a p.č. 

2 po projednání závěrečného účtu Města Čáslavi k 31. 298/28 o výměře 140 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katast-
12. 2018 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. rálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 

 schválilo účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou   60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spoje-
k rozvahovému dni 31. 12. 2018. né s nabytím pozemku bude hradit město Čáslav. 

 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019 dle původ-  schválilo odkoupit pozemek p.č. 658/32 o výměře 
2ního návrhu doplněného o přesun částky 130,00 tis. Kč z paragrafu 3612 - Byto- 450 m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, za-

vé hospodářství, na paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků (viz. posled- psaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kut-
ní odstavec bodu 3. Přesuny rozpočtových prostředků). ná Hora na LV č. 1768, který je ve spoluvlastnictví pana M. K, a paní M. L., za ce-
Rekapitulace: upravené příjmy 287 652,63 tis. Kč, upravené výdaje: 299 178,63 nu dle znaleckého posudku 121 500 Kč + náklady na realizaci řízení. Jedná se o 
tis. Kč, financování plus: 11 526,00 tis. Kč. plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 

 schválilo, aby poskytovatelem investičního úvěru 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Městu Čáslavi, do výše 100 000 000,00 Kč, byla Česká spořitelna, a.s., Olbrach-  schválilo koupi pozemku p.č. 341/4 o výměře 4513 

2 2tova 1926/62, Praha 4, IČ: 452 44 782. m  za cenu dle znaleckého posudku 38 Kč/m  a část pozemku p.č. 341/1 o výmě-
2 2 jako dalšího ověřovatele dnešního zápisu, ře 711 m  za cenu dle znaleckého posudku 220 Kč/m , vše v katastrálním území 

Ing. Drahomíra Blažeje, MBA. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco-
 schválilo zadání přezkoumání hospodaření Města viště Kutná Hora na LV č. 2231, od manželů M. 

2Čáslavi za rok 2019 auditorské společnosti C.J. Audit s.r.o. se sídlem v Liberci,  schválilo prodat pozemek p.č.303/2 o výměře 52 m  
Senovážná 86/1, PSČ 460 01, IČ: 254 95 542, DIČ: CZ25495542 (auditorka: J. Č.). za cenu dle znaleckého posudku 46 800 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje 

2, že a) námitka č. 1 k návrhu změny č. 1 ÚP a část pozemku p.č. 306/1 o výměře 229 m  za cenu dle znaleckého posudku    
Čáslav byla vyhodnocena jako bezpředmětná, b) připomínka č. 1 k návrhu změ- 61 830 Kč + náklady na realizaci prodeje, oba v katastrálním území Čáslav, za-
ny č. 1 ÚP Čáslav byla vyhodnocena jako bezpředmětná.  psané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

 schválilo záměr odkoupit pozemky p.č. 1730/23 o Hora na LV č. 10001, manželům S. 
2výměře 693 m , p.č. 1730/25 o výměře 106 m , p.č. 1730/119 o výměře 8 m ,  aby záměry na prodej a nákup nemovi-

2 2p.č. 1732/16 o výměře 16 m , p.č. 1744/3 o výměře 175 m  a část pozemku p.č. tého majetku byly schvalovány Radou města Čáslavi a znalecké posudky se ne-
21744/10 o výměře cca 353 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Ka- chávaly vypracovávat až po sejmutí záměrů z úředních desek (v souladu se záko-

tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV nem o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a to až do konce volebního období 
č. 1253, který je ve spoluvlastnictví pana M. S. a O. S., za cenu dle znaleckého 2018 - 2022. Usnesení nebylo přijato. 

2posudku 270 Kč/m  + náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění osvobozené  schválilo poskytnutí finanční dotace z Programu 
od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při- kultura a spolková činností 2019, ve znění dle důvodové zprávy. 
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. navrhlo Valné hromadě společnosti MVE PLUS, 

 schválilo nesměnit část pozemku p.č. 1124/1 o vý- s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, IČ: 251 02 214,   
2měře cca 2200 m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) Zákona o obcích a čl. 10 odst. 4 písm. d) spole-

Vrdy, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco- čenské smlouvy této společnosti, odvolat z funkce člena dozorčí rady společ-
2viště Kutná Hora na LV č. 10468 za pozemky p.č. 378/4, o výměře 1159 m , orná nosti Ing. Jaromíra Vítka a zvolit starostu města Čáslavi JUDr. Vlastislava Málka. 

určilo ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Hasíka a Jit-
ku Polmanovou. 

určilo za členy návrhové komise Ing. Jiřího Havlíčka 
a Mgr. Daniela Mikše. 

 schválilo program zasedání. 
schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu 

zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. 

určilo

rozhodlo

2 2

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městského zastupitelstva ze dne 24. 06. 2019 | Městská zastupitelstvo

Usnesení městské rady ze dne 26. 6. 2019 | Městská rada

usnesením č. 354/2019 usnesením č. 358/2019 
vzala na vědomí

usnesením č. 355/2019 usnesením č. 359/2019 

usnesením č. 356/2019 usnesením č. 360/2019 

usnesením č. 357/2019 usnesením č. 361/2019 

 

 schválila program zasedání.
 plnění usnesení z mimořádného zasedání rady města ze dne 

07.06.2019. 
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 140460 o schválila přidělení krizového bytu v krizového bytu v ul. 

nájmu části nemovitosti mezi městem Čáslav a Vodafone Czech Republic a.s., Boženy Němcové v Čáslavi, panu M. V., na dobu určitou, za podmínek 
dle důvodové zprávy. uvedených v důvodové zprávě. 

 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. schválila obnovení stávajícího vyhrazeného parko-
13/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ vacího místa v ul. Na Kozinci u č.p. 25/26 v Čáslavi, pro žadatelku paní A. B.,        
284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav - oprava v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 6/2018, o místním 
komunikace ul. Lípová I". poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, na dobu 2let.

schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
dílo č. 13/2019 mezi Městem Čáslav, společností TLAPNET s.r.o., IČ 271 74 824, Jablonského v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č.p. 361/24 v ul. 
se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 a firmou Konstrukce a dopravní Jablonského v Čáslavi, pro žadatelku K. V. - restaurace Rebelka, v období od     
stavby s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci 8.  7. 2019  do 30. 9. 2019 s podmínkou, že předzahrádka bude umístěna na 
„Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I“. levý roh domu z pohledové části, a za dalších podmínek uvedených v důvodové 

schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 31. 7. 2007 mezi Městem Čáslav a firmou PROKON - Ing. J. B., IČ: 110 32 
006, se sídlem v ulici Jeníkovská, 286 01 Čáslav. 
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zprávě. oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
 vyslovila souhlas se stavbou „Čáslav kanalizace - ul. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v souladu se smlouvou o bu-

Nazaret“ na pozemcích ve vlastnictví města Čáslav: p.č. 2046/3, p.č. 1269, p.č. doucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 7. 6.2018, v rozsahu dle 
2045/1 v k.ú. Čáslav. geometrického plánu č. 3195-182/2019 v celkové délce 1 bm. Smluvní strany 

schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši     
pozemku p.č. 1966/6 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav  1  0 0 0   Kč   +  p la t n á  sazba DPH. 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Ho-  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
ra pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se pozemcích p.č. 1642/1, p.č. 1642/10, p.č. 1645, p.č. 1639 a p.č. 1604/3 
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100  zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného              
pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. Tímto usnesením se z věcného břemene společnost VHS Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 
zároveň ruší usnesení č. 331/2018 ze dne  6. 8. 2018. 387, Kutná Hora, bezúplatně. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 4 v domě     
pozemku p.č. 1193/2 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav  s  p e č o v a te l sk o u  s lužbou, v ul. Generála Eliáše 1710 v Čáslavi, paní A. G., za pod-
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Ho- mínek uvedených v důvodové zprávě. 
ra pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., Klišská  schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěv-
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba kových organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny      
DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných pozemcích, v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.
nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.  schvaluje a) přijetí dotace ve výši 500 000 Kč z rozpoč-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- tu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek;    
zemku p.č. 1958/7 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katast- b) uzavření smlouvy. 
rálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 

usnesením č. 362/2019

usnesením č. 363/2019 

usnesením č. 366/2019

usnesením č. 364/2019 usnesením č. 367/2019

usnesením č. 368/2019

usnesením č. 369/2019
usnesením č. 365/2019

Usnesení městské rady ze dne 10. 7. 2019 | Městská rada

usnesením č. 370/2019 
vzala na vědomí

usnesením č. 379/2019, 
usnesením č. 371/2019

usnesením č.372/2019 
usnesením č. 380/2019

usnesením č. 373/2019
usnesením č. 381/2019

usnesením č. 374/2019 usnesením č. 382/2019 

usnesením č. 383/2019
usnesením č. 375/2019

usnesením č. 376/2019 usnesením č. 384/2019

usnesením č. 377/2019 usnesením č. 385/2019

usnesením č. 386/2019 

usnesením č. 378/2019

 schválila program zasedání. ul. Masarykova, pozemku p.č. 466 v Čáslavi, panu J. L., IČ: 075 39 193, který nyní 
 plnění usnesení z mimořádného zasedání rady města ze dne v restauraci pracuje. 

12. a 26.  6.2019.  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Pod 
 schválila záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě   N á d r a žím v Čáslavi: 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úpl-

č. 140460 o nájmu části nemovitosti mezi městem Čáslav a Vodafone Czech nou uzavírkou železničního přejezdu na místní komunikaci mezi ul. Za Tratí a ul. 
Republic a.s., dle důvodové zprávy. Schválením tohoto usnesení se zároveň Vrchovská, z důvodu opravy tohoto železničního přejezdu, za podmínek uve-
ruší usnesení č. 355/2019 ze dne 26. 6. 2019 z důvodu formálního pochybení. dených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přilože-

schválila Smlouvu o spolupráci mezi městem Čáslav a né situace. 
MEDIA MARKETING SERVICES a.s., dle důvodové zprávy.  schválila poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora 

 schválila prominutí části smluvní pokuty, ve výši  z .s . , v e  v ý š i 5 000 Kč, dle důvodové zprávy. 
52 000 Kč, za nedodržení termínu předání řádně provedeného a dokončeného  vyslovila souhlasí s umístěním sídla společnosti DGA 
díla dle Smlouvy o dílo č. 96/2018 ze dne 30. 5. 2018, na provedení stavebních Medicus s.r.o. v Městské nemocnici v Čáslavi, adresa: Jeníkovská 348/17, 
prací „Přístavba kolumbária“. Čáslav, s účinností od 1. 1. 2020. 

schválila zadávací dokumentaci pro podlimitní veřej- schválila změnu odpisového plánu Mateřské školy 
nou zakázku s názvem „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areá- Čáslav, okres Kutná Hora na rok 2019, dle předložené žádosti. 
lu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“.  schválila poskytnutí dotací z Programu kultura a spol-

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého roz- ková činnost na rok 2019 pro: 1. Divadlo ATAKDÁL z.s. Čáslav 40 000 Kč, 2. Mu-
sahu „Zatrubnění otevřeného koryta - ZS Čáslav“ uchazeče VHS Kutná Hora, IČ: zejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská 40 000 Kč, 3. O. L.,Čáslav 17 000 Kč,   
463 56967, se sídlem: Ku Ptáku 384, 284 01 Kutná Hora, který podal nabídku   4  . Mgr. M. V., doučovací centrum SOVA, Čáslav 5 000 Kč.
s nejnižší nabídkovou cenou. Celkem: 102 000 Kč. 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo           doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usnese-
č. 44/2019 mezi Městem Čáslav a firmou TES spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se síd- ní: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje poskyt-
lem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav na akci „Čáslav - oprava vnitrobloku Jiřího   nutí finanční dotace z Programu kulturu a spolková činnost 2019, ve znění dle 
z Poděbrad“. důvodové zprávy. 

 (v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čáslavi     vyslovila souhlas podle § 27, odst. 7, zákona                   
č. 56/2009, ze dne 16. 9. 2009) schválila záměr města na prodej bytové jednot- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
ky č.p. 1617/11 v Čáslavi, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu dějších předpisů, s přijetím sponzorské finančního daru, účelově specifikova-
4396/396106 na společných částech bytového domu č. p. 1614-1618, a na po- ného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav, od PharmDr. J. 
zemcích st. 3817, 3819, 3821, 3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území V., Lékárna pod Štítem, dle důvodové zprávy. 
Čáslav, v ul. Pražská, za nejvyšší nabídnutou cenu 1 550 000 Kč + náklady na rea- schválila přidělení sociálního bytu č. 9, v domě č.p. 
lizaci prodeje manželům H. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, sl. A. R., na dobu určitou - do 31. 12. 2019, 

 schválila záměr města Čáslavi pronajmout nebytový za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
prostor v Dusíkově divadle - Divadelním klubu - restaurace, na adrese č.p. 194, 

Usnesení městské rady ze dne 15. 7. 2019 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením č. 387/2019 
usnesením č. 388/2019 

usnesením č. 390/2019 

usnesením č. 389/2019 

usnesením č. 391/2019

 schválila program zasedání. obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální 
1) zrušila své usnesení č. 373/2019 ze dne 10. 7. 2019,   úpravy textu. 

2) schválila stanovení smluvní pokuty ve výši 107 000 Kč za nedodržení termínu jako zástupce vlastníka poz. komunikací v ul. Jilmová, 
předání řádně provedeného a dokončeného díla dle Smlouvy o dílo č. 96/2018 Na Mýtě, Topolová, Javorová a Nad Budínem, vyslovila souhlas s přechodnou 
ze dne 30. 5.2018 z důvodu uvedených v důvodové zprávě. úpravou provozu a úplnou uzavírkou chodníků na místních komunikacích v ul. 

1) schvália jako zhotovitele veřejné zakázky malého Jilmová, Topolová, Na Mýtě, Javorová a Nad Budínem z důvodu opravy chodní-
rozsahu „Čáslav - oprava komunikace lokality Budín" uchazeče Konstrukce a ků a veřejného osvětlení za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
dopravní stavby s.r.o.; IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, která  pověřila členku Zastupitelstva města Čáslavi JUDr. An-
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné nu Krúpovou užíváním státního závěsného odznaku ČR při významných příleži-
smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy tostech a občanských obřadech. 
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Usnesení městské rady ze dne 7. 8. 2019 | Městská rada

usnesením č. 392/2019 usnesením č. 406/2019
vzala na vědomí
vzala na vědomí
usnesením č. 393/2019

usnesením č. 407/2019
usnesením č. 394/2019

usnesením č. 395/2019

usnesením č. 396/2019 usnesením č. 408/2019

usnesením č. 397/2019

usnesením č. 409/2019

usnesením č. 398/2019 

usnesením č. 410/2019

usnesením č. 399/2019 

usnesením č. 411/2019

usnesením č. 400/2019 

usnesením č. 401/2019 

usnesením č. 412/2019

usnesením č. 402/2019 usnesením č. 413/2019

usnesením č. 403/2019

usnesením č. 414/2019

usnesením č. 404/2019

usnesením č. 416/2019

usnesením č. 417/2019 
usnesením č. 405/2019

 schválila program zasedání. , jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní komu-
 plnění usnesení ze  zasedání RM ze dne 10. a 15. 7. 2019. nikaci mezi ul. Havlenova a ul. Ant. Dvořáka v Čáslavi,  schválila umístění lešení 
 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za I. pololetí 2019. na veřejném prostranství u č.p. 481 - chodník na pozemní komunikaci mezi ul. 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Havlenova a ul. Ant. Dvořáka v Čáslavi, pro žadatele pana V. M. a paní N. M.       
města na propagaci a rozvoj regionální značky ve výši 35 000 Kč, ve znění dle v období 9. 9. 2019 - 18. 9. 2019 za podmínek stanovených v důvodové zprávě.
důvodové zprávy.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu zemku p.č. 212/5 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
města na ošetření bezprizorních zvířat v Čáslavi, ve výši 25 000 Kč, ve znění dle tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 
důvodové zprávy. oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 140460 o Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + 
nájmu části nemovitosti mezi městem Čáslav a Vodafone Czech Republic a.s., platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných po-
dle důvodové zprávy. zemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.

 schválila nařízení města Čáslavi č. 1/2019 o plánu zimní  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
údržby na období roku 2019 - 2020, kterým se určuje pořadí ulic pro zmírňo- zemku p.č. 393/32 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
vání následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 
zajištění, mechanizační prostředky a členy operačního štábu zimní údržby. oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

 schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + 
dílo č. 71/2019 mezi městem Čáslav, společností AVE Kolín s.r.o., IČ: 251 48 platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných 
117, se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín a firmou TLAPNET s.r.o., IČ: 271 pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
74 824, se sídlem: U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, na akci „Čáslav - oprava  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na 

2chodníků lokality Budín“. části pozemku p.č. 60 o výměře cca 74 m  zapsaného na LV 10001 pro obec a 
1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 

zakázku malého rozsahu „Čáslav - zimní údržba místních komunikací pro rok K. Hora pro paní J. V., úplatně ve výši 200 Kč navýšených o platnou sazbu DPH za 
2019 -2020“ formou otevřené výzvy, dle směrnice č. 7/2015 (včetně jejích každý započatý metr čtvereční, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb, a prací požado-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
vaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 2) sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 

2schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v dů- schvaluje záměr prodat pozemek st.p.č. 2079/1 o výměře 42 m , v k.ú. Čáslav, 
vodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, Čáslav-
kázku malého rozsahu „Čáslav - servis světelného signalizačního zařízení“ for- Nové Město, 286 01 Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku + platná sazba 
mou uzavřené výzvy dle směrnice č. 7/2015 (včetně jejích dodatků) která upra- DPH + náklady na realizaci řízení.
vuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zá-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 2) schválila, aby v rámci za- usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením                
dání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány vý- č. …../2019 schvaluje záměr města koupit část pozemku st.p.č. 1594 o výměře 

2 2zvou k podání nabídky. cca 492 m  a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m , oba v k. ú. Čáslav, zapsané u 
1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

kázku malého rozsahu „Oprava a servis svislého a vodorovného dopravního LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků 
značení v Čáslavi“ formou otevřené výzvy dle směrnice č. 7/2015 (včetně jejích domů čp. 1219, 1220 a 1221, za cenu dle znaleckého posudku a prodat část 

2dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požado- pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m , v k. ú. Čáslav, zapsaného u Ka-
vaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 2) tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 
schvália, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvo- č. 10001 pro obec a k. ú. Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle zna-
dové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. leckého posudku + platná sazba DPH. Náklady spojené se směnou pozemků 

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- bude hradit každá ze stran jednou polovinou. Směna je podmíněna prohlá-
kázku malého rozsahu „Pravidelné blokové čištění místních komunikací v Čás- šením obou smluvních stran, že nebudou zpětně požadovat vydání bezdůvod-
lavi na rok 2020 - 2022“ formou otevřené výzvy dle směrnice č. 7/2015 (vč. je- ného obohacení za užívání směnovaných pozemků či jejich částí.
jích dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací poža-  vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného fi-
dovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. nančního účelového daru pro Základní školu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Troc-
7/2015 (vč. jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakáz- nova 182, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, na obědy dětem, 
ky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. dle předložené žádosti.

 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  schválila firmu BOXED, s.r.o., se sídlem: Velflíkova 4, 
41/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., se 160 00 Praha 6, IČ: 272 43 842, jako dodavatele Vybavení IC v rámci projektu 
sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: 414 32 037, na akci „Reali- číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014283 - Podpora škol formou projektů zjed-
zace úspor energie - bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi“. nodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - spolufinancovaného EU z Ope-

 schválila Dodatek č. 28 ke Smlouvě č. račního programu VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) pro ZŠ Čáslav, Sadová 1756, 
S/100163/OT000178/001/2005, ze dne 8. 12. 2004, na zajištění odvozu a okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
uloženého tuhého komunálního odpadu mezi Městem Čáslav a společností  schválila, aby byl ke dni 1.  9. 2019 uzavřen Dodatek č. 4 
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 ke Smlouvě č. 04/2006 ze dne 15. 11. 2006, s firmou Výtahy Čelákovice s.r.o. se 
Praha 10, IČ: 493 56 089, dle důvodové zprávy. sídlem: ul. Ruská 475, 250 88 Čelákovice, IČ: 257 09 739, na servis výtahu v bu-

 schválila změnu přílohy č. 5/1 ke Smlouvě o nájmu dově Městského úřadu v Čáslavi, v ul. Generála Eliáše 6, 286 01.
tepelných zařízení mezi Městem Čáslav a společností Čáslavská servisní, s.r.o., usnesením č. 415/2019 schválila navýšení počtu zaměstnanců Městského úřa-
se sídlem: , IČ: du v Čáslavi, s účinností k 1. 9. 2019, dle důvodové zprávy.
264 89 678, ze dne 25. 10. 2001. Tato příloha obsahuje seznam pronajatých  schválila vyhlášení výběrového řízení na vedoucí funk-
tepelných zařízení a mění se takto: Do seznamu pronajatých tepelných zařízení ci ředitele / ředitelky společnosti ANIMA Čáslav, o.p.s., se sídlem: Svatopluka 
se přidává nově vzniklá kotelna v ul, 28. října č.p. 1547 v Čáslavi, která bude Čecha 441 286 01 Čáslav, IČ: 272 26 751.
sloužit pro vytápění mateřské školy. souhlas, podle § 27, odst. 7, zákona č. 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
Filipovská v Čáslavi, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou dějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od 
uzavírkou čísti místní komunikace v ul. Filipovská v Čáslavi z důvodu obnovy nadace Křižovatka, v celkové hodnotě 20 000 Kč, dle důvodové zprávy.
kanalizace za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01

vyslovila 
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TERMÍN DALŠÍHO 

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ.
 

POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 
JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM SCHŮZE

NA ÚŘEDNÍ DESCE, VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ 
A NA OFICIÁLNÍM WEBU  WWW.MEUCASLAV.CZ

Usnesení městské rady, 
stejně jako usnesení zastupitelstva města 

i zvukové záznamy z jeho jednání 
jsou zájemcům k dispozici také 

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

Rubriku „Dotazy a odpovědi“, 
která se týká posledního zasedání 

městského zastupitelstva, tentokrát z důvodu velkého časového odstupu 
od poslední schůze do tohoto vydání Čáslavských novin nezařazujeme. 

Celý zvukový záznam jednání zastupitelů i jeho přepis je ale 
všem k dispozici na webu města. 

 

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
Logicky největší pozornosti se v posledních týdnech 
dostává ze strany občanů města od konce června 
probíhající rekonstrukci mostů na obchvatu Čáslavi, 
respektive přes město vedené objízdné trase, která 
je s touto stavbou spojena. Úvodem je třeba říci, že 
se nejedná o stavbu iniciovanou městem Čáslav, ale 
stavební akci na silnici č. I/38, u které jako stavebník 
figuruje Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto státem 
stanovený správce silnic prvních tříd. ŘSD ČR zajisti-
lo ke stavbě příslušnou zadávací dokumentaci, pro-
jektovou přípravu a iniciovalo i schvalovací proces u 
Krajského úřadu Středočeského kraje - oddělení 
dopravně správních agend, které vykonává působ-
nost silničního správního úřadu a speciálního sta-
vebního úřadu pro pozemní komunikace I. třídy.

cích mostních konstrukcí), ale i zkušenosti s před- lení ze strany všech dotčených orgánů, a současně 
chozími omezeními provozu na silnici č. I/38 (např. mělo potenciál stávající stav výrazně změnit - zlep-
semafory řízenou kyvadlovou dopravou při rekon- šit.
strukci úseků mezi obcemi Drobovice - Horky,  Círk- Na celkové hodnocení objízdné trasy je patrně 
vice – Kalabousek) s hlavním cílem, zachovat po ce- ještě brzy, situace se může se začátkem školního 
lou dobu rekonstrukce plynulou průjezdnost zvole- roku, nebo změnou klimatických podmínek, změ-
né objízdné trasy, této pro region páteřní komuni- nit. Prozatím se ale ukazuje jako dopravně funkční, 
kace. tj. trasa na objížďce i navazujících komunikacích 

Město Čáslav nemá  jako vlastník silnic schvále- zůstává průběžně průjezdná, bez permanentní tvor-
ných pro objízdnou trasu možnost zabránit vedení by dlouhých stojících kolon.
objízdné trasy po těchto komunikacích, naopak dle Přijatá varianta dopravních opatření je všeo-
§ 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních ko- becně vnímána, jako menší z možných zel. Město se 
munikacích je jakožto vlastník místní komunikace, snaží svými prostředky a nasazením Městské policie 
po níž má být vedena objížďka povinen strpět bez- primárně zajistit větší bezpečnost obyvatel na pře-
úplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozem- chodech, ve spolupráci s Policií ČR pak řešit plynu-

Krajem schválený projekt byl od počátku konci- ní komunikace. lost provozu a dodržování dopravních předpisů.
pován jako současná rekonstrukce Zajímá nás samozřejmě také reálná 
všech tří mostů č. 38-049, 38-050        míra zvýšení dopravy na území města a      
a 38-051. Tato skutečnost logicky vý- s tím spojených rizik pro občany i dopad, 
razně omezila možné varianty úprav který provoz má na majetek města. Měst-
provozu po dobu probíhající rekon- ská policie i Policie ČR na objízdné trase 
strukce. Způsob řešení provozu po opakovaně provádí měření rychlosti a        
opravovaných mostních konstrukcích v jednání je i akce zaměřená na měření 
a obchvatu výrazně omezil také zvole- hmotnosti projíždějících nákladních vozi-
ný technologický postup stavby. del. V minulých dnech byla zároveň prove-

V rámci stavebních prací bude od- dena měření počtu vozidel projíždějících 
straněn mostní svršek, provedena de- městem ve všední dny a o víkendu v noč-
molice závěrných zídek, křídel a pře- ních hodinách od 10:00 do 6:00. Takto zís-
chodových desek, výměna mostních kané údaje doplní pak na konec srpna sjed-
ložisek a následné zhotovení ložisko- nané celodenní měření veškerého provo-
vých bloků, závěrných zídek a křídel, zu, které pro město provede firma Novit 
betonáž nových říms, provedení hyd- s.r.o.
roizolace a vozovky, osazení novým Před zahájením rekonstrukce byl sta-
zádržným systémem atd. V rámci re- vebníkem proveden detailní pasport ob-
konstrukce bude navíc stávající piloto- jízdné komunikace a objektů k ní přilehlých 
vé založení opěr doplněno novými pilo- za účelem zjištění jejich skutečného stavu 
tami, které stabilizují opěry vůči vodo- před počátkem využití této komunikace 
rovným posunům a převezmou zatíže- jako objízdné trasy. Stejný průzkum bude 
ní od nově budovaných částí. Uvedené proveden po obnovení provozuschopnosti 
stavební aktivity jsou spojeny s nut- komunikace, kdy dojde ke svedení dopravy 
ností poměrně rozsáhlého záboru kolem všech tří Zvýšený provoz a s ním související hluková zá- zpět na obchvat města Čáslavi. Pokud nastane stav, 
stavenišť, redukují šíři ponechané vozovky a ome- těž, otřesy, prašnost a emise na komunikaci v ul. kdy poruchy a poškození silnic, které tvoří objízd-
zují i možnou rychlost průjezdu okolo projíždějících Pražská, Masarykova a Jeníkovská, kudy je vedena nou trasu, budou nad rámec běžného užívání a pří-
vozidel. zvolená objízdná trasa, je pro obyvatele Čáslavi be- padně budou zjištěny další škody na majetku, bude 

Dopravní řešení s aktuální variantou objízdné zesporu obtěžující a v řadě ohledů omezující, vede- svoláno jednání všech dotčených účastníků a dle 
trasy, kterou pro stavebníka navrhla firma ASIG, ní města proto stížnosti občanů chápe a snaží se je, rozhodnutí silničního správního úřadu bude stano-
s.r.o., prošlo standardním odborným posouzením a dle svých možností, řešit. ven další postup. Za tímto účelem si město od začát-
schvalovacím procesem, ve kterém hrála hlavní roli Současně je ale třeba říci, že aktuálně není k dis- ku stavby průběžně pořizuje také vlastní pasporti-
stanoviska Dopravního inspektorátu PČR a KSÚS. pozici jiné alternativní řešení této dopravní situace zaci změn a poškození komunikací, pro budoucí 
Tyto orgány při svém rozhodování braly v potaz (např. vyčlenění a svedení kamionové dopravy na uplatnění náprav u stavebníka a jejich uvedení do 
nejen charakter a stav komunikací nižších tříd v oko- jinou variantu objízdné trasy, kyvadlový provoz, původního stavu.
lí stavby (stav povrchu, šířku, nosnost na nich leží- zákaz vjezdu), které by mělo, jednak šanci na schvá-                                               Mgr. Filip Velímský, PhD.
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MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ADAM VOJTĚCH NAVŠTÍVIL ČÁSLAV
Dne 23. července 2019 navštívil Městskou nemoc-
nici v Čáslavi ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtě-
ch. Tato návštěva byla dlouhodobě připravována a 
iniciována ještě předchozím ředitelem MN MUDr. 
Martinem Novákem, starostou města Čáslavi a za-
stupitelem za ANO, Ing. Drahomírem Blažejem 
MBA. Z důvodu na straně pana ministra byla přesu-
nuta z červnového termínu na 23. červenec.

ho zaměstnavatele a nemuseli si ji odbývat na jiném raznil význam naší nemocnice pro základnu plnící 
pracovišti, což je pro nás nevýhodné ekonomicky i strategické úkoly na úseku obrany naší země.
personálně, neboť v tu dobu v naší nemocnici chy- Hlavním a jediným cílem návštěvy pana minist-
bí. Výše citovaná vyhláška č. 221/2018 Sb. činí potí- ra tak jednoznačně bylo učinit veškeré kroky k to-
že řadě zdravotnickým zařízením a proto jsme tuto mu, aby nemocnice nadále jako příspěvková orga-
problematiku chtěli s panem ministrem projednat a nizace města Čáslavi poskytovala efektivně dostup-
znát jeho názor na další postup. nou zdravotní péči v nezměněném rozsahu.

Zástupci města, kteří se zúčastnili jednání, oce-
Hlavním důvodem pozvání pana ministra bylo nili připravenost pana ministra na jednání, když znal 

seznámit ho s naší městskou nemocnicí a projednat podstatné údaje týkající se nemocnice, naslouchal 
jedno aktuální téma, kterým je udělování akredita- našim názorům a stanoviskům a přislíbil, že minis-
ce zdravotnickým zařízením dle zákona 95/2004 Sb. terstvo zdravotnictví zohlední získané poznatky v 
o podmínkách získávání odborné způsobilosti a spe- akreditačním řízení pro tzv. základní kmen podle § 
cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. ve vazbě 
povolání lékaře. Podle tohoto zákona získala naše na vyhlášku č. 221/2018 Sb.
nemocnice akreditaci v pěti oborech - dětské lékař- K aktuálnímu chodu městské nemocnice se váží 
ství, gynekologie a porodnictví, hematologie a ještě dvě informace. První se týká posunu ve věci 
transfúzní lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství. pořízení nového diagnostického CT zařízení pro zdej-
Tyto akreditace byly uděleny v jednotlivých obo- ší tomografické pracoviště. Na konci července došlo 
rech na období do roku 2023 – 2025 podle jednotli- k převozu vybraného výpočetního tomografu AQUI-
vých oborů. Nově budeme v letošním roce žádat o LION 32 firmy Toshiba do Čáslavi, jeho instalaci a 
udělení akreditace pro rehabilitační a fyzikální medi- zprovoznění, na které obratem navázalo zahájení 
cínu. Po vydání vyhlášky ministerstva zdravotnictví jeho testovacího provozu. Na účet veřejné sbírky, 
č. 221/2018 Sb. musí zdravotnická zařízení vyhovo- kterou Městská nemocnice Čáslav na podporu toho-
vat i podmínkám upřesněných požadavků stanove- Pan ministr si prohlédl naši nemocnici, komuni- to nákupu vypsala, mají občané stále ještě možnost 
ných touto vyhláškou. A tato problematika byla zá- koval i se zaměstnanci a jak se osobně vyjádřil na přispět a to do 8. 9. 2019.
sadním tématem návštěvy pana ministra v Čáslavi. krátkém tiskovém brífinku na radnici, ocenil stav Druhá informace se pak týká plánovaných 
Akreditace nemocnice pro jednotlivé obory umož- nemocnice, její vybavení a pozitivní personál. Jed- změn ve vedení dvou primariátů (chirurgického a 
ňuje, aby mladí lékaři nastupující po dokončení stu- nání se zúčastnil též zástupce 21. Základny taktické- radiologického oddělení) v Městské nemocnici a 
dia do zaměstnání získávali potřebnou praxi u své- ho letectva Čáslav plukovník Jan Susekár, který zdů- obsazení pozice ředitele zařízení pro seniory ANI-

MA ČÁSLAV, o.p.s., jehož je město Čáslav zřizovate-
lem. Na uvedených postech dochází k přirozené 
generační výměně, která byla dopředu avizována. 
Na nové obsazení pozic byla proto ze strany MN 
Čáslav a města vypsána příslušná výběrová řízení, 
tak aby byl zachován provoz těchto pracoviště a kon-
tinuita v jejich vedení.

             JUDr. Vlastislav Málek, starosta města,
                                       Mgr. Filip Velímský, PhD.

zleva: plk. Jan Susekár, Mgr. Galina Vavrušková, 
Mgr. Adam Vojtěch, JUDr. Vlastislav Málek, 

MUDr. Michaela Mandáková,  Ing. Rudolf Bubla 

NEMOCNICE MÁ NOVÝ CT PŘÍSTROJ
Přibližně od poloviny srpna využívají lékaři ve zdejší 
nemocnici nový počítačový tomograf (CT), zakou-
pený částečně také z výtěžku sbírky, kterou pro tyto 
účely nemocnice vyhlásila. Více o moderním pří-
stroji prozradil primář radiologického oddělení, 
MUDr. Josef Ondrašík. 

pro jejich lepší vyhodnocení,“ shrnul v krátkosti nej-
důležitější body pro pacienty MUDr. Ondrašík. Mezi 
další benefity patří také pohodlnost vyšetření - pří-
stroj pracuje tišeji a vzhledem k vyšší rychlosti poři-
zování snímků nemusí pacient například na delší 
dobu zadržovat dech. 

„CT přístroj, který nemocnice využívala dopo- Další možnosti poskytuje moderní software, 
sud, byl instalován v lednu roku 2010 a byl již morál- díky němuž je nyní nově možné vyšetřovat napří-
ně i technicky zastaralý. Podle Radiologické společ- klad i pacienty s endoprotézou, což na minulém pří-
nosti České republiky je obecně počítáno s osmile- stroji možné nebylo.  
tou životností, přičemž například rentgenka (jedna Stejně jako u přístroje bývalého, i toto CT muse-
z hlavních součástek přístroje - pozn. red) má život- lo být před zahájením provozu zkontrolováno a 
nost v závislosti na počtu vyšetření a počtu prove- schváleno Státním úřadem pro jadernou bezpeč-
dených skenů,“ vysvětlil primář oddělení důvod, nost, který na jeho provoz a dodržování stanove-
který vedl k rozhodnutí o nákupu nového přístroje   ných podmínek bude dohlížet i nadále. 
s doplněním, že finanční náklady na udržení v cho- Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli jakouko-
du bývalého CT by byly zbytečně vysoké a bez jisté- liv částkou na dobrou věc a podpořili nákup tohoto 
ho výhledu.  přístroje. Nikdo z nás nemůže tušit, kdy bude jeho 

Nyní tedy mají pacienti služby nucen využít.                                 
možnost být vyšetřeni po-
mocí techniky, která je o 
generaci modernější, jedná 
se o přístroj značky Canon, 
konkrétně typ Aguilion 
Prime SP. Jak se rozdíl mezi 
starým a novým zařízením 
projevuje? 

„Pro pacienty je zásadních 
několik momentů. Za prvé do-
chází ke zkrácení času, potřeb-
ného k vyšetření, dále je snížena 
dávka záření, kterému je paci-
ent v jeho průběhu vystaven a v 
neposlední řadě přístroj posky-
tuje kvalitnější a detailnější 
snímky, což poskytuje základ 

                                                                    zn 

DALŠÍ MONITORY DECHU
BABYSENSE
OD NADACE KŘIŽOVATKA

Zástupkyně Nadace Křižovatka, která již několik let 
zajišťuje ve spolupráci s lokálními sponzory vybave-
ní dětských a novorozeneckých oddělení nemocnic 
monitory dechu značky Babysense, předala v úterý 
20. srpna šest nových přístrojů také Městské ne-
mocnici Čáslav. V rozhovoru s vedením nemocnice i 
dětského oddělení vyzdvihla pomoc jednotlivých 
sponzorů, tentokrát zvláště Středočeskému kraji a 
společnosti TMPL Kutná Hora, s.r.o.

Díky senzorům mají rodiče lepší kontrolu nad 
zdravím svého dítěte. Všem sponzorům je tak třeba 
poděkovat.                                                                   zn



SKONČILA REKONSTRUKCE 
ULICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Pracovní ruch dozněl ve vnitrobloku bytových do-
mů ohraničeného domy č.p. 1196 a 1143 v ulici Jiří-
ho z Poděbrad. 

V této lokalitě došlo k opravě kanalizačního řa-
du a rekonstrukci zpevněných povrchů. Nevyhovu-
jící asfaltový povrch nahradila zámková dlažba. Bě-
hem prací bylo pochopitelně pamatováno také na 
opravu všech důležitých inženýrských sítí a veřejné-
ho osvětlení včetně obnovy kontejnerových stání.

Rekonstrukce, která si vyžádala náklady ve výši 
2,075 mil. Kč bez DPH, probíhala od března tohoto 
roku.

                                                                              JN

Novou komunikaci již mohou využívat řidiči a chod-
ci pohybující se v ulici Lipová (konkrétně v úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi Žacká a Čeplova). 

V druhé polovině února zde práce započaly re-
konstrukcí plynovodu a přípojek. Ihned poté byla 
zahájena oprava vozovky a chodníků včetně instala-
ce nových stožárů veřejného osvětlení. Cena této 
rekonstrukce činí 3,047 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce zbývající části ulice až ke křižovat-
ce s ulicí Konvalinková se tamní obyvatelé dočkají 
pravděpodobně na přelomu let 2021 a 2022. Tento 
časový odstup je způsoben avizovanou rekonstruk-
cí plynovodních řadů v rámci celkové koncepce IN-
NOGY, která převádí celý „starý Čeplov“ z dosavad-
ního nízkotlakého vedení na středotlaké, které bu-
de lépe kapacitně vyhovovat pro zásobování ply-
nem celé, v předchozích letech hojně se rozrůstají-
cí, čtvrti Čeplov. 

                                                                              JN

PRACOVNÍ RUCH UTICHL 
TAKÉ V ULICI LIPOVÁ 

Během letních prázdnin došlo 
ke zbourání a následné stavbě 
části zdi městské nemocnice. 

Konkrétně se jedná o zhru-
ba polovinu zdi podél chodníku 
spojujícího ulice Jeníkovskou a 
Filipovskou v blízkosti lékárny U 
Nemocnice. Vedení města spo-
lečně s vedením nemocnice se 
k tomuto kroku rozhodlo kvůli 
havarijnímu stavu zdi, která by 
případným pádem mohla ohro-
zit zdraví kolemjdoucích. Na 
jejím nevyhovujícím stavu se 
podepsalo jak její stáří, tak koře-
ny stromů, které v její blízkosti 
rostly. Společně s nimi byly od- my FIMALSTAV, s.r.o. Na výstavbu zdi bude navazo-
straněny také smrky napadené kůrovcem, nacháze- vat rekonstrukce přilehlého chodníku, veřejného 
jící se poblíž inkriminovaného místa. osvětlení a obnova zeleně v dané části areálu ne-

Bourací práce a následná stavba zdi z prefabri- mocnice.                             
kovaných betonových dílců běží pod taktovkou fir-                                                                               JN

STAVBA NOVÉ ZDI V AREÁLU MĚSTSKÉ NEMOCNICE

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU V ULICI JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Bytový dům s č. p. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad pro-
chází rekonstrukcí, která na jejím konci přinese ná-
jemníkům snížení nákladů spojených především se 
zimním obdobím. 

Bude zde provedena nová fasáda včetně jejího 
zateplení, výměny starých oken a dveří a zateplení 
půdních a sklepních prostor. Dále dochází k změně 
ve vytápění bytů, kdy jsou stávající lokální topidla 

WAV nahrazována ústředním 
topením s lokálními zdroji tepla 
v podobě plynových kotlů. Na 
budově je v rámci úspor energií 
počítáno také se zazděním pa-
vlačí.

Práce by měly být dokonče-
ny během letošního podzimu. 
Rozpočtový náklad se pohybuje 
okolo 8 milionů korun s tím, že 
zateplení fasády je podpořeno 
dotací Evropské unie, prostřed-
nictvím Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
zaměřeného na snižování ener-
getické náročnosti bytových 
domů.                                        JN

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE V ULICI ŽITENICKÁ 
Rekonstrukční práce v ulici Žitenická postupně pro-
bíhají již delší dobu. V současných chvílích se jedná 
o rekonstrukci ve vnitrobloku mezi ulicemi Havleno-
va a Družstevní. Mezi dvěma řadami bytových do-
mů se nachází průjezdná cesta, která se brzy dočká 
nového povrchu komunikace a parkovacích míst. 
Obyvatelé této lokality budou moci využívat také 
nově vybudované kontejnerové stání, které zde do-
sud chybělo.

Po rekonstrukci, které musela předcházet opra-
va inženýrských sítí, dojde také k novému dopravní-
mu opatření. Zmiňovaná část ulice bude průjezdná 
pouze jedním směrem, a to ve směru od ulice Havle-
nova k ulici Družstevní.

Finální náklady na realizaci projektu by se měly 
pohybovat okolo 2,7 milionu korun vč. DPH. Doda-
vatelem prací je AVE Kolín, s.r.o. a konec rekonstruk-
ce je plánován na podzim tohoto roku.                   JN
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Poslední roky ukazují pravděpodobný směr vývoje 
podnebí v naší republice. Zdá se, že se budeme mu-
set smířit s nižší intenzitou srážek v letním období a 
tím i větší potřebou zalévání veřejné zeleně, pokud 
ji chce město udržet v odpovídajícím stavu. Právě     
s ohledem na tuto skutečnost a pak také v souvis-
losti se současnou poměrně masivní výsadbou no-
vé zeleně, realizovanou v rámci projektu její revita-
lizace, bylo rozhodnuto o obnovení odběru vody ze 
dvou v minulosti nevyužívaných studní ve městě. 

Jak uvedl pracovník odboru správy majetku 
města, pan Vlastimil Dušek, došlo v nedávné době  
k vyčištění a znovuzprovoznění dvou starších stud-
ní, umístěných v areálu nádvoří bývalých kasáren 
Jana Žižky z Trocnova. Po provedeném prvotním 
průzkumu bylo jasné, že se jedná o stavby, které 
jsou ve velmi dobrém stavu a je možné je bez dal-
ších složitých úprav využívat. Také jejich zásobení 
vodou je více než dobré - podle měření je zde vodní 
sloupec vysoký přibližně dvanáct metrů. Jde tedy o 
bohatý zdroj velmi čisté vody.

Studny byly před zahájením jejich využívání 
vybaveny elektrickými čerpadly, k nimž byl dove-
den přívod elektrické energie. Podle ujištění za-
městnance městského úřadu je vše samozřejmě 
zajištěno proti náhodnému nebo i úmyslnému, 
avšak neoprávněnému, spuštění čerpadla a zajiště-
na bezpečnost obyvatel města. Kromě toho došlo   
k umístění dalších krytů otvoru studny pod hlavní 
kovový poklop. Obě studny jsou opatřeny vodomě-
rem.

„Před zahájením čerpání vody samozřejmě pro-
běhlo vodoprávní řízení, které mimo jiné stanovuje 
nejvyšší možnou kubaturu odčerpané vody v da-
ném časovém úseku,“ doplnil pan Vlastimil Dušek.

Studny, které byly původně vybudovány pro 
účely zásobování vodou kasáren, v nichž se nachá-
zely, přestaly být využívány po zavedení městského 
vodovodu. Nyní je město opět využívá. Odpovědní 
pracovníci odboru životního prostředí se samozřej-
mě přitom zajímají o stabilitu výšky vodního sloup-
ce ve studních, aby nedošlo k jeho výraznějšímu 
poklesu, který by následně mohl ovlivnit i stabilitu 
podloží v okolí studní. Taková situace ale nenastala.    

                                                                               zn

Ve středisku Masarykova, MŠ Čáslav vznikl ve spo-
lupráci rodičů a dětí nový zahradní prvek „Pocitový 
chodníček“, pro aktivní pohyb dětí.

V myšlence přírodní zahrady jsme vytvořili dal-
ší přírodní prvek pro přirozené aktivity dětí v na-
šem středisku. Děkujeme tímto za aktivní přístup 
při vytváření přirozených prvků na naší zahradě 
nejen rodičům a jejich dětem, ale i panu H. Foršto-
vi, našemu pracovníkovi pro MŠ Čáslav.

Těšíme se na další spolupráci.
 J. Procházková, vedoucí uč. Střediska 3, Masa-

rykova, MŠ Čáslav

Středisko čáslavské mateřské školy v ulici Bojovníků 
za svobodu prošlo v průběhu dvouměsíčních let-
ních prázdnin částečnou rekonstrukcí. Zásah se tý-
kal konkrétně jeho kotelny. 

Podle informací, získaných od pracovníků oddě-
lení investic zdejšího městského úřadu, se jedná o 
proměnu bývalé výměníkové stanice v kotelnu, kte-
rá teplo pouze nepřebírá ze systému centrální do-
dávky tepla, ale díky samostatnému kotli bude nyní 
školka na dodávkách tepla „zvenčí“ nezávislá. 

Součástí letních prací bylo také zřízení nové ply-
nové přípojky k objektu a samozřejmě její napojení 
na celý nový systém. 

Nová kotelna bude v provozu již od začátku no-
vého školního roku plně sloužit svému účelu. Celá 
akce byla hrazena z městského rozpočtu a její hod-
nota je 1,7 milionů korun. Rekonstrukci provedla 
firma Vodotop, s.r.o., Rabštejnšká Lhota.               zn

Další investiční akce města, která je v současné do-
bě realizována, se nachází v lokalitě na Budíně (ulice 
Jilmová, Na Mýtě, Javorová, Topolová a Nad Budí-
nem). Během letních prázdnin zde společnost VHS 
Vrchlice-Maleč zajistila rekonstrukci vodovodu včet-
ně přípojek a lokální opravy kanalizace.

bude snažit, aby na opravu po-
vrchu vozovky přímo etapově 
navazovaly opravy chodníků.

Předpokládaným termí-
nem dokončení prací na výmě-
ně povrchu chodníků a na ve-

Dokončením zmiňovaných prací dostala zele- řejném osvětlení je konec le-
nou firma AVE Kolín, s.r.o., která jako vítěz výběro- tošního listopadu. Je usilováno 
vého řízení zajistí rekonstrukci chodníků a veřejné- o to, aby i oprava vozovky byla 
ho osvětlení. Práce budou probíhat v obdobných ukončena do konce tohoto 
etapách jako předchozí rekonstrukce vodovodních roku.
a kanalizačních sítí. Plánovaná rekonstrukce bude Náklady spojené s touto 
naplno spuštěna na přelomu srpna a září. rekonstrukcí by se měly pohy-

Dodatečně bylo rozhodnuto, že se kompletní bovat okolo 5,9 miliónů korun 
opravy dočkají také vozovky. Město má v současné .                                   
době vybraného dodavatele. Příslušný odbor se 

vč. DPH
                                           JN

NOVÝ ZAHRADNÍ PRVEK 
V MŠ MASARYKOVA

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE NA BUDÍNĚ

MĚSTO VYUŽÍVÁ
K ZALÉVÁNÍ VODU 
Z VLASTNÍCH STUDNÍ

REKONSTRUKCE 
KOTELNY V MŠ 

OPRAVENÉ PROSTORY 
MŠ MASARYKOVA
Na děti z MŠ Masarykova čeká po prázdninách ná-
vrat do opravených prostor budovy školky. Během 
letních prázdnin zde došlo k pracím v prvním nad-
zemním podlaží. Jednalo se o opravy sádrokartono-
vých stěn, stropů a jejich výmalbu. Dále bylo luxfe-
rové okno na schodišti nahrazeno bezpečnostním 
nerozbitným sklem. Náklady spojené s opravami se 
vyšplhaly k částce 440 000 Kč bez DPH a město je 
hradilo z vlastního rozpočtu.  

              JN



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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

ZNÁSILNĚNÍ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

ŘIDIČKA BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

 Před letními prázdninami, když hlíd-
ka městské policie prováděla kontrolní činnost poblíž vlakového nádraží, bylo 
strážníkům oznámeno, že v jednom z odstavených vagónů údajně došlo ke zná-
silnění. Kolemjdoucí krátce po druhé hodině v noci uvedli, že slyšeli křik o po-
moc vycházející z nástupiště. Šli se tedy podívat na nástupiště, kde se již nachá-
zela brečící žena a několik dalších osob, kteří se jí snažili uklidnit.

Žena uvedla, že odcházela z jedné čáslavské restaurace společně se svým 
přítelem. Po cestě se však pohádali a incidentu si všimli dva neznámí muži, kteří 
se jí zastali. Přítel ženy odešel a dotyční muži požádali ženu, zda by jim neukáza-
la, kde je vlakové nádraží. Šla s nimi tedy ulicemi Jablonského, Husova a Tyršova 
až na vlakové nádraží. 

Muži se ženy zeptali, za by se s nimi nešla schovat před deštěm do odstave-
ného vlaku. Ta souhlasila a nastoupila do jednoho z vagónů, kde jí údajně oba 
muži znásilnili a okradli. Poté žena vyběhla nahá s křikem z vagónu směrem k 
čekárně nádraží, kde se jí ujaly osoby, které se zde ukrývaly před deštěm a zavo-
laly policii. Případ je nadále v šetření.

 Obsluhou městského kamerového 
systému byl zaznamená podezřelý pohyb muže a ženy okolo odstaveného moto-
rového vozidla v ulici Chotusická. Automobil byl monitorován obvodním oddě-
lením již od předešlého dne, kdy zde vůz odstavil nápadný muž.  

Podle kamerového záznamu muž usedl za volant, snažil se nastartovat a 
žena se vůz pokoušela roztlačit. Po nastartování žena usedla na místo řidiče a 
společně s mužem z místa odjeli.

Městská policie dvojici nedaleko zastavila. Osmnáctiletá řidička se sice 
podrobila dechové zkoušce s nulovým výsledkem, ale nevlastnila řidičské 
oprávnění. Automobil, který byl předešlého dne odstaven přítomným mužem, 
měl již téměř rok propadlou platnost technické kontroly. 

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

MĚJTE SVÉ VĚCI POD KONTROLOU

STŘET VLAKU S OSOBNÍM AUTOMOBILEM

 Dosud neznámý pachatel využil nepo-
zornosti poškozené a v nestřežený okamžik jí z kabelky odcizil peněženku. Ke 
krádeži došlo  v době mezi 8:15 hodin do 8:30 hodin dne 10. července 2019      
v Čáslavi, a to buď v jednom obchodě v ulici Klimenta Čermáka, nebo při cestě 
do pekařství ve stejné ulici. Zloděj využil její nepozornosti a z kabelky, kterou 
měla žena zavěšenou přes rameno, odcizil dámskou peněženku s finanční hoto-
vostí a dalšími osobními věcmi poškozené. Tímto svým jednáním neznámý pa-
chatel způsobil škodu ve výši 1 600 Kč.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskyt-
nout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní odděle-
ní v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 
158.

 K dopravní nehodě došlo na 
přejezdu místní komunikace obce Hodkov před čtvrtou hodinou odpoledne ve 
středu 7. srpna 2019.

Osmatřicetiletý muž řídil osobní automobil značky Škoda Octavia po místní 
komunikaci směrem k silnici k obci Hodkov. Při vjíždění na železniční přejezd 
nerespektoval dopravní značení - Stůj, Dej přednost v jízdě!, nezastavil a vjel do 
jízdní dráhy vlaku jedoucího ze směru od obce Kutná Hora směrem k obci Zruč 
nad Sázavou. Došlo ke střetu přední částí vlakové soupravy s pravým bokem 
vozidla Škoda. 

Vážně zraněný spolujezdec z vozidla byl letecky transportován do pražské 
nemocnice. Řidič automobilu a druhý spolujezdec byli ošetřeni v okolní ne-
mocnici.

V době nehody cestovalo ve vlaku dvanáct osob, nikdo z nich nebyl zraněn.
Požití alkoholu u řidiče vozidla a strojvedoucího policisté vyloučili na místě 

provedenou dechovou zkouškou.
Po dobu vyšetřování dopravní nehody byl vlakový provoz zastaven. Příčiny, 

okolnosti a míra zavinění jsou v šetření.

 

   

VŠÍMAVÁ OBSLUHA MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

NAPADENÍ ČÍŠNÍKA

  Další kvalitní 
práce obsluhy městského kamerového systému byla zaznamenána v polovině 
letních prázdnin, kdy si všimla, že před jedním z čáslavských barů na náměstí 
zastavil automobil, z něhož vystoupil muž, který jevil známky opilosti. Zaparko-
vaný automobil byl nadále monitorován. 

Po čtvrt hodině vyšel zmiňovaný muž, nastoupil do vozu odjel směrem         
k ulici G. F. Moravce, kde se ho hlídka jedoucí za ním pokusila zastavit pomocí 
výstražných světel, muž však nereagoval a vozidlo zastavil až v ulici Pražská před 
areálem společnosti Zenit. 

Dotyčný nepředložil žádný doklad totožnosti ani řidičské oprávnění. Výsle-
dek dechové zkoušky prokázal 1,83 promile.

 V půl druhé odpoledne přijala stálá služba městské poli-
cie oznámení o napadení v jednom z barů na náměstí . Strážníci vyrazili na místo 
a před příjezdem rychlé záchranné služby a obvodního oddělení PČR vyzpoví-
dali svědky a napadeného muže. Útočníci, kteří napadali číšníka, se již na místě 
nenacházeli.

Do baru vešli dva muži. Přítelkyně jednoho z nich údajně v baru pracovala, 
ale napadený muž s ní měl jisté neshody. Útočníci po muži chtěli peníze. Když 
jim je muž odmítl vydat, dostal ránu pěstí do obličeje a upadl na zem. Zmiňova-
ní po něm chtěli dále finanční hotovost. Protože číšník stále odmítal částku vy-
platit, byl znovu několikrát udeřen. Poté dvojice z baru odešla. 

Zraněný muž musel být převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Policie 
po pachatelích pátrá.   

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO PLOTU

Pracovníci odboru správy majetku města zdejšího 
městského úřadu připravují likvidaci starého beto-
nového plotu, který se nachází v prostoru lesopar-
ku Vodranty za tenisovými kurty. Ten je v současné 
době již v nevyhovujícím technickém stavu a neplní 
svoji funkci. 

Prosíme všechny občany, kteří využívají tuto 
lokalitu ke sportu nebo odpočinku, aby v době od-
straňování plotu dbali zvýšené opatrnosti při pohy-
bu v daných místech. 

 zn 

OPRAVA PĚTI ČÁSLAVSKÝCH MOSTŮ
Od poloviny července probíhají rozsáhlejší rekon-
strukce i menší opravy na pěti čáslavských mostech. 
Konkrétně se jedná o mosty v ulici Na Svornosti za 
Střední zemědělskou školou Čáslav, u rybníku Ho-
molka, na Lochách a dále dva mosty v Koželuhách 
poblíž prádelny a ve středu této lokality. K rozsáhlej-
ším rekonstrukčním pracím dochází na mostech za 
zemědělskou školou a na Lochách, kde je provádě-
no hloubkové přespárování celé spodní stavby, doz-
dění křídel mostů, hloubkové injektáže a obnova 
zábradlí. V případě obou mostů v Koželuhách a u 
rybníku Homolka se jedná pouze o drobnější opra-
vy. 

hají pod taktovkou společnosti KLOPFEN a.s., by se 
měly pohybovat okolo 2 150 000 Kč bez DPH, které 
město hradí ze svého rozpočtu. Pracovní ruch po-
blíž mostů by měl utichnout v průběhu října.   

Již delší dobu, přesněji od loňského roku, je uza-
vřená přechodová lávka přes vodní tok v ulici Naza-
ret. K tomu, aby se lávka mohla opět využívat, je 
nutné zbourat a následně znovu vybetonovat pod-
pěry lávky. Dále bude dřevěná podlaha nahrazena 
ocelovými rošty. Samotná rekonstrukce je zpoždě-
na kvůli plynovodu, který se nachází v blízkosti láv-
ky. Plynárenská společnosti pracuje na zhotovení 
projektu, podle kterého během podzimních měsíců 

Zmiňované práce vycházejí z posudků hlavních plynovod přeloží. Pokud budou panovat vhodné 
mostních prohlídek, které jsou prováděny pravidel- klimatické podmínky, k rekonstrukci lávky dojde      
ně každý rok. Náklady na realizaci prací, které probí- v návaznosti na přeložení plynovodu.                     JN

DALŠÍ POZEMKY PRO 
INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU
Zájem současných obyvatel města i lidí z okolních 
obcí o koupi stavební parcely v našem městě je stále 
poměrně velký. Město ale bohužel v tuto chvíli 
žádné další takové pozemky nabídnout nemůže. 
Proto bylo rozhodnuto o záměru odkoupit od 
nynějších vlastníků, vyměřit, zasíťovat a odprodat 
novým zájemcům další parcely. 

„V současné době se pracuje na přípravě 
odkupu pozemků jednak v lokalitě Koželuhy a 
potom také na Čeplově, který by se měl do budouc-
na dále rozrůstat směrem k obci Žáky podle územní-
ho plánu,“ informoval místostarosta města, pan 
Martin Horský. Jeho informaci pak doplnila také 
vedoucí odboru správy majetku města, Ing. Dana 
Chrenková, která sdělila, že se akce nachází na 
samém začátku, tedy ve fázi jednání se současnými 
vlastníky o odkupu celistvých pozemků. Není proto 
možné ani přibližně stanovit okamžik, kdy bude vše 
dokončeno a město bude moci nové pozemky 
nabídnout k prodeji. 

O dalším vývoji situace v této jistě sledované 
akci budeme informovat jak na stránkách Čáslav-
ských novin, tak i na internetových stránkách města 
(www.meucaslav.cz) a na oficiálním facebooku  
Čáslav - město, které máme rádi.                             

                                                                               zn

Dění ve městě můžete sledovat 
také prostřednictvím 

webových stránek 
www.meucaslav.cz

a facebookového profilu s názvem
Čáslav - město, které máme rádi

REKONSTRUKCE KOLUMBÁRIA JE U KONCE
Jednou z dlouho očekávaných investičních akcí měs-
ta Čáslavi je rekonstrukce a přístavba kolumbária na 
místním hřbitově, které je součástí staré hřbitovní 
architektury. Záměrem města bylo jednak opravit 
stávající kolumbárium a dále provést jeho přístavbu 
tak, aby došlo k navýšení počtu o téměř sto urno-
vých skříněk. Původní část kolumbária byla zrekon-
struována při zachování ozdobných prvků; výrazněj-
ší změnou je náhrada dřívějších kamenných desek 
uzavírajících jednotlivé skříňky za prosklená dvířka, 
která umožní lepší obslužnost každého z míst.           
Z obou stran byla dále dostavěna navazující křídla 
podle návrhu pana Františka Tesaře, jehož nápad do 
projektové dokumentace zpracovala paní Renáta 
Benešová.

instalovány mezi sloupy na křídlech přístavby). Levé 
křídlo bude osazeno zdobným zábradlím, pro řízené 
odvodnění by měla vzniknout nádoba na jímání deš-
ťové vody ve vzhledu vhodně doplňujícím stavbu. 
Zároveň mimo původní plán byla do realizace zahr-
nuta i překládka části přístupového chodníku před 
kolumbáriem, kde by současný živičný povrch měl 
být nahrazen betonovou zámkovou dlažbou a měly 
by zde být umístěny dvě napevno zabudované ka-
menné lavičky s dřevěnou výplní tak, aby pozůstalí či 
návštěvníci mohli alespoň na chvilku spočinout a v 
klidu zavzpomínat.

Kompletní finanční náklad stavby včetně pří-
pravných a souvisejících nákladů, nyní činí                 
3 024 000 Kč. Dalších zhruba 300 000 Kč bude vyna-

Dokončení tohoto projektu bylo původně na- loženo na zmíněné a dosud nedokončené úpravy, 
plánováno na říjen 2018. Bohužel stavební firma, jejichž provedení by mělo být zajištěno do Dušiček. 
vybraná na základě zadávacího řízení, nebyla schop-
na smluvnímu závazku do-
stát a po přerušení staveb-
ních prací z klimatických dů-
vodů pokračovala a dokonči-
la stavbu až v červnu letošní-
ho roku. Nyní je přístavba 
kolumbária zkolaudována, 
ale práce kolem ještě nekon-
čí. V čelní stěně přístavby 
bude instalována čáslav-
ským výtvarníkem a mozai-
kářem, panem Františkem 
Tesařem umělecká mozaika 
(dvě menší mozaiky jsou již 

  Bc. Markéta Petrová vedoucí oddělení investic
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Každý den většinou míjíme stejná místa a často si 
nevšímáme, jak se pomalu naše okolí mění.

rodičů bylo toto místo zpřístupněno, ale je třeba 
pokračovat dál a navázat na myšlenku Včely Čáslav-

Jedno z krásných míst jsou čáslavská Vala, s po- ské.
hledem na městské hradby a kostely. Zkuste si je Lesopark Vodranty - kolik kroků a tréninků zažil, 
nyní velmi pozorně projít a zjistíte, jak se za desítky ale staré neudržované stromy se stávají nebezpeč-
let bez průběžné péče staly zanedbané. Do toho nými. Nedávný pád „mohykána“ na tenisové kurty 
vstoupil projekt revitalizace městské zeleně, který je toho důkazem. Ten den nebyla žádná bouřka, 
ale při zadání nerespektoval budoucí rozvoj města a vichřice, přesto se nekontrolovatelně zřítil - naštěstí 
často nás limituje. Město nemělo zpracovaný pro- bez újmy na zdraví našich obyvatel.
jekt strategického rozvoje a potřeb, aby bylo umož- Do toho také vstupuje od roku 2003 vzrůstající 
něno kontinuální pokračování projektů a vzájem- populace kůrovce, který celorepublikově způsobil 
ných vlivů na sebe nejen při obměně vedení města. kalamitní stav. Kůrovci napomáhá suché a teplé po-
Jsme přesvědčeni, že v komunální politice by nemě- časí a není již pravdou, že vyvádí za sezónu jednu 
la být základem politická příslušnost, ale správa generaci, neplatí již ani 4 generace, ale v podstatě 
města bez náhodných nepromyšlených kroků. V se tak děje nepřetržitě. Samičky nenapadají pouze 
rozpočtu města najdete 7,2 mil. alokovaných pro jeden strom, jak tomu bylo dříve, ale infikují další 
projekt nových cest na valech z kamenné dlažby, ale smrky v blízkém okolí.
nyní se ukazuje, že není možný realizace beze změ- Nezbývalo nám nic jiného než vyvinout velkou 
ny. Předem nebyly řešeny opravy hradeb, kde je aktivitu v označení a následnému pokácení všech 
třeba udělat hydrologický průzkum v jednom místě napadených či nebezpečných stromů. Je třeba prů-
stále vyvěrající vody tak, aby po realizaci nových běžně stav kontrolovat a s jasnou koncepcí údržby 
cest nemusel následovat nájezd těžké techniky. nejen kácet, ale nové stromy vysazovat. I toto je tře-

Určitě se všichni shodneme, že Vala si zaslouží ba vyspecifikovat, aby péče byla, jak jsem již psal, 
obnovit svou historickou krásu, a o to víc nás těší kontinuální s daným generelem směřování pro další 
plánovaná spolupráce s architektem Davidem Mate- období.
áskem. Pro toto území také chystáme vyhlášení ar- Z výše uvedených důvodů prosím dbejte zvýše-
chitektonické soutěže, kde realizace nejúspěšnější- né opatrnosti při pohybu v lesoparku Vodranty a 
ho projektu se stane pohlazením pro duši při pohle- případných pokynů pracovníků, kteří budou napa-
du na naše krásné město, ale také vyřeší i všechny dené a nebezpečné stromy kácet.  
podmíněné vstupy pro jeho smysluplné provedení. Děkuji Vám za spolupráci, ohleduplnost, tole-

Dalším místem je čáslavský Hrádek, kdysi nád- ranci a pochopení.
herný ovocný sad, tak jako byl na výše zmiňovaných 
Valech. S velkou pomocí malých sportovců a jejich 

Martin Horský  
místostarosta města

ÚDRŽBA ZELENĚ VE MĚSTĚ

které je naskládané v lesoparku Vodranty 
podél cesty od tenisových kurtů 

až po areál koupaliště. 

Cena: 500 Kč/prostorový metr měkkého dřeva,    
600 Kč/ prostorový metr za tvrdého dřeva. 

Více informací zájemcům z řad veřejnosti 
poskytne Gabriela Dymáková 

na telefonním čísle 327 300 219.

MOŽNOST ODKUPU DŘEVA

K ÚDRŽBĚ ZELENĚ VE MĚSTĚ 
SE VYJÁDŘILI TAKÉ ODBORNÍCI 

O vyjádření se k tématu údržby zeleně v Čáslavi 
jsme požádali pedagoga na Fakultě lesnické a dře-
vařské ČZU v Praze se specializací dendrologie, kte-
rý vypracoval projekt revitalizace čáslavské zeleně 
Ing. Václava Bažanta a Aleše Svobodu, jenž se věnu-
je přímo rizikovému kácení stromů.

Ing. Václav Bažant k údržbě zeleně v Čáslavi 
uvedl: „Zdravotní stav dřevin v městském prostředí 
se vlivem dlouhotrvajícího sucha velmi dynamicky 
mění. Jako příklad můžeme uvést prosychání bříz či 
lip. Není to však jenom přímý vliv sucha, ale i jeho 
následné účinky, které snižují vitalitu dřevin. Ovliv-
ňují zejména jejich odolnost vůči chorobám a škůd-
cům například chřadnutí jasanu nebo invaze pod-
korních škůdců u jehličnanů. Probíhající klimatická 
změna tedy vyvolává potřebu kontinuálního hod-
nocení stability dřevin. 

Po havarijním pádu jasanu na tenisový kurt byla 
ve Vodrantech hodnocena provozní bezpečnost 
stromů vysoce frekventovaných míst. Tato kontrola 
doporučila ke kácení stromy suché a s pokročilou 
hnilobou. Právě probíhající projekt „Obnova zeleně 
v Čáslavi“ bohužel nemohl tuto lokalitu vyřešit kom-
plexně vzhledem k její velikosti.”

O několik slov jsme požádali také Aleše Svobo-
du, který řekl: „Během letních prázdnin jsme v par-
ku ve Vodrantech v první fázi káceli pouze stromy 
suché a stromy napadené kůrovcem. Mezi nimi se 
nacházely na první pohled zdravé zelené smrky. Jak 
jsem se ale osobně přesvědčil, aktivita kůrovce byla 
po odloupnutí kůry jasně znát i zde. V případě, že by 
tyto smrky nebyly skáceny, do zimy by zrezly, kůro-
vec by z nich vylétl a napadl další stromy v okolí. 

V druhé fázi, zhruba v polovině srpna, jsme se 
zaměřili na dřeviny postižené pařezovou hnilobou. 
Nejprve došlo k důkladné dendrologické prohlídce 
a u stromů vybraných ke kácení byl kontrolním navr-
táním pařezu a následným odebráním vzorku zjiš-
těn poměr zdravého dřeva a měkké i tvrdé hniloby. 
Stromy které už mají více jak 70 % plochy shnilé jsou 
v havarijním stavu. Poté už stačí, aby foukl vítr, 
strom se trochu pootočí a spadne. 

Také byl pokácen strom s tlakovým větvením, 
při němž mezi stromem a větví dochází k růstovému 
tlaku a následně k rozlomení. Každý by měl zauvažo-
vat nad tím, zda by pod takovými stromy chtěl cho-
dit s dětmi na procházky. 

Stromy ovšem pouze nekácíme, ale i ošetřuje-
me. Ve druhé etapě budeme ošetřovat stromy po-
dél hlavní spodní cesty. Jedná se asi o 15 stromů. 
Když půjdete po cestě a podíváte se nad sebe, uvidí-
te i 5 metrů dlouhé a 10 až 15 cm silné suché větve. 
Zde provedeme bezpečnostní řez a všechny suché 
větve budou odstraněny.”                                         

 
        

                                                                               JN

Mnozí obyvatelé města si jistě všimli, že zdravotní 
stav lip - zvláště v centru města - není v některých 
případech dobrý. Proto je třeba přikročit k opatře-
ním, které stromům napomohou ke zlepšení sou-
časné situace. O plánovaných zásazích hovořil mís-
tostarosta města, pan Martin Horský. 

„Teplé období tohoto roku jasně ukázalo, že       
s poklesem spodní vody není šance na ředění obsa-
hu soli, které se do ní dostávají. Lípy, které jsou nuce-
ny využívat tuto vodu, strádají, což se projevuje 
hnědnutím okrajů jejich listů. Jedinou možností, jak 
jim pomoci, je dopravit ke kořenům dostatek vody a 
procento zasolení spodní vody tak snížit. Lípy pak 
budou mít šanci nabrat sílu a uzdravit se,“ vysvětlil 
místostarosta města, pan Martin Horský. 

K jakému zásahu se tedy vedení města rozhod-
lo? V místech, kde je to možné jsou navrtány otvory, 
jejichž prostřednictvím je možné lípy zalévat hlou-
běji, než je běžné. Pokud takový zásah možný není, 
je možné nakypřit zeminu v okolí kmene stromu a 
ten potom zásobovat vodou průběžně díky vakům, 
které ji propouštějí jen postupně a vláha tak má 
možnost lépe se vsakovat. 

„Mohlo by se zdát, že nyní, kdy horké letní dny 
již ustoupily, nemá takový zásah velký smysl. Opak 
je ale pravdou. Každý hospodář ví, že právě před podle jehož dalšího vyjádření město nyní obecně 
zimou je nutné stromy dostatečně zalévat, aby se přehodnocuje systém péče o zeleň. „Na základě 
mohly náležitě připravit přečkat ji v co nejlepším vývoje společnosti a zájmu občanů se pracuje na 
stavu. Počítáme s tím, že vaky budou u stromů umís- generelu údržby zeleně a s tím souvisejících prací,“ 
těny až do poměrně pozdního podzimu, tedy řekně- uvedl doslova. Podle nových pravidel by měly být 
me do listopadu,“ doplnil místostarosta města, uvedené činnosti řízeny již v příštím roce.               zn

O LÍPY VE MĚSTĚ JE TŘEBA PEČOVAT
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Zastupitelstvo města Čáslavi svým schválením 
výtvarné soutěže na sochařský portrét Miloše 
Formana na jeho rodný dům v Čáslavi vyjádřilo úctu 
k životu a dílu bezesporu světově nejznámějšího 
čáslavského rodáka. Vedení města je přesvědčeno, 
že by nemělo jít o jednorázovou akci a že by měla 
být Čáslav prezentována jako město, které se ke 
spojení s Milošem Formanem hrdě hlásí.

akcí městem pořádaných 
z řad našich občanů. Věří-
me, že tato akce bude re-
zonovat v mediích a o 
našem městě se bude 
hodně mluvit.

 4. 9. 2019 od 18 ho-
din bude film promítán 

Vítanou příležitostí je i projekce filmu režisérů pro další zájemce z řad ve-
Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny „Forman vs. For- řejnosti a budeme se sna-
man.“ Tento unikátní dokument o životě a tvorbě žit hned následně uspo-
Miloše Formana reprezentoval po 28 letech českou kojit i ty, na které se           
kinematografii na filmovém festivalu v Cannes. Čes- v rámci prvních dvou pro-
kou premiéru měl 1. 7. 2019 na filmovém festivalu   jekcí případně nedosta-
v Karlových Varech, kde se filmu i režisérům dostalo ne. Věříme ve vaše po-
zaslouženého ocenění. Velmi nás těší, že se nám dí- chopení a ujišťuji, že se 
ky osobním kontaktům s oběma tvůrci podařilo za- budeme snažit uspokojit 
jistit projekci filmu v našem čáslavském kině Miloše všechny zájemce o film. 

je městem mnoha slavných rodáků, z nichž Miloš Formana ve dnech 3. a 4. září 2019. Nepochybně Vzhledem k tomu, že před časem v městské anketě 
Forman je tím nejznámějším a nejslavnějším, by podle zájmu veřejnosti bude možné film promít- o „Největšího Čáslaváka“ se hlasující jednoznačně 
mohlo naše město jako Formanovu Čáslav v očích nout i v dalších termínech dle dohody s distributory. vyjádřili, že za něj považují Miloše Formana, věří-
široké veřejnosti i turistů zapsat a být tou značkou, 3. září 2019 od 18 hodin se uskuteční projekce me, že zájem o film bude značný a jsme tak připra-
pod kterou si město umí zařadit a identifikovat se s za účasti obou režisérů, kteří film uvedou a vyjádří veni operativně jednat ve vazbě na „poptávku“ po 
ním. Nepochybně to může posílit i pocit hrdosti nás, se i k jejich osobnímu vztahu k Miloši Formanovi.  dalším promítání filmu.
občanů Čáslavi, který je třeba upevňovat a rozvíjet.Omezená kapacita kina a skutečnost, že v podmín- Slíbili jsme, že představíme na podzim i projekt 

Samozřejmě se vedení města nepustí do reali-kách uvedení tohoto dokumentu je, že není vybírá- „Formanova Čáslav“, který by měl na výtvarnou 
zace projektu bez projednání v zastupitelstvu města no komerční vstupné, se uskuteční tato akce pro soutěž na sochařský portrét navázat. Filmem „For-
a budeme rádi, když se k představení záměru vyjád-zvané návštěvníky. Jedná se o důležitou kulturně man vs. Forman“ chceme spojení města s osobou 
ří i veřejnost, kterou na jednání zastupitelstva rádi společenskou akci, na kterou jsou zváni významní Miloše Formana zahájit. Při jednáních s panem ar-
uvítáme.představitelé kulturní sféry, osobnosti veřejného ži- chitektem Mateáskem jsme se shodli, že každé 

Podpora kulturních projektů v žádném případě vota, partneři města i stálí návštěvníci kulturních město by mělo mít svou tvář, kterou se liší od jiných 
neznamená „přehození výhybky“ a utlumení pod-měst a město charakte-
pory sportu či akcí týkajících se prací na obnově či rizuje. Čáslav jistě nebu-
budování infrastruktury města. Věříme, že vyváže-de soutěžit s Kutnou Ho-
ností jednotlivých oblastí naplníme heslo, ke kte-rou, městem památek, 
rému se hlásí všichni, kdo v Čáslavi žijí a tím je přání, díky kterému je zapsané 
aby Čáslav bylo dobré místo pro život.v seznamu UNESCO. 

Myslíme si, že právě sku-
tečnost, že město Čáslav 

JUDr. Vlastislav Málek, 
starosta města Čáslavi

PROJEKT  ZAHAJUJE ZÁŘIJOVÉ 
PROMÍTÁNÍ FILMU „FORMAN VS. FORMAN“

„FORMANOVA ČÁSLAV“

Čáslav

7. 9.

JANEK LEDECKÝ, PETRA JANŮ,
DAVID DEYL

nám. Jana Žižky 
z Trocnova, Čáslav

od 17:00 do 22:00 hod.
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Organizace Rytmus Střední Čechy existuje již 16 let 
v Benešově a 11 let v Kutné Hoře. Momentálně má 
svoji kancelář také v Kolíně. Jaké služby tato organi-
zace svým (a to i čáslavským) klientům poskytuje?  

tostí, apod.). Uvedená služba je bezplatná a organi- ření s penězi samostatní. V dalším kurzu se mohou 
zace Rytmus ji poskytuje až po dobu dvou let (s pří- zájemci v rámci praktického tréninku naučit samo-
padným možným prodloužením v odůvodněných statně bezpečně cestovat. Klienti, kteří se chtějí 
případech). dále rozvíjet, mohou docházet také do kurzu práce   

„Posláním organizace je podporovat lidi se Pro studenty posledních ročníků praktických s počítačem nebo kurzu vaření.  Struktura kurzů 
zdravotním postižením (zvláště lidi s mentálním po- škol nabízí Rytmus tak zvaný tranzitní program. vždy vychází z konkrétních potřeb a možností kaž-
stižením a duševním onemocněním, případně s po- Služba jim má usnadnit přechod ze školních lavic do dého z účastníků kurzu.  
ruchami autistického spektra) v aktivním zapojení práce. Se studenty se pracuje individuálně i skupi- Druhou registrovanou službou je podpora sa-
do společnosti a v seberealizaci - zejména při mostatného bydlení, která podporuje klienty 
pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání      v jejich samostatném životě v běžném pro-
v běžném prostředí,“ přiblížila v úvodu pracov- středí. Podporu asistenta využívají lidé, kteří 
nice organizace Rytmus, paní Dana Müllerová. žijí v samostatné domácnosti, nebo ve svém 

Rytmus poskytuje dvě registrované služby domově společně se svou rodinou.  Služba je 
- sociální rehabilitaci a podporu samostatné- vhodná i pro lidi, kteří chtějí opustit pobytová 
ho bydlení. V rámci sociální rehabilitace pak zařízení (např. Domov pro OZP) a žít samostat-
nabízí program podporované zaměstnávání, o ně. Tato služba je ze zákona zpoplatněna.  
který je velký zájem. Jeho cílem je aby si klient Prostřednictvím obou služeb podporuje 
našel a udržel práci na běžném pracovišti na Rytmus lidi se zdravotním postižením zejména 
otevřeném trhu práce, který dává prostor pro v tom, aby mohli žít běžným způsobem života 
co největší sociální integraci lidí se zdravotním nově, v rámci programu studenti chodí i na exkurze a aktivně využívali svá práva i odpovědně plnili své 
postižením. do různých firem, kde vidí praktický provoz. Část povinnosti. Rytmus přistupuje ke každému klientovi 

Důležitým momentem, bez něhož by podpora studentů absolvuje praxe na běžných pracovištích, individuálně a společně s ním hledá cesty, jak na-
nebyla účinná, je spolupráce a aktivní přístup klien- které jsou důležitým tréninkem pracovních doved- plnit jeho představy a přání s ohledem na jeho reál-
ta. Pracovní konzultanti organizace Rytmus klienty ností a pomáhají odhadnout pracovní možnosti né možnosti a schopnosti.
podporují v hledání práce a tréninku potřebných studentů do budoucna.   V uvedené organizaci působí v současné době 
dovedností tak, aby měli větší šance na získání pra- Další oblastí, v níž Rytmus poskytuje svým na Kutnohorsku devět pracovníků, kteří služby po-
covního místa. Ani to ale není všechno - i po nástu- klientům podporu, je uplatňování práv - vyřizování skytují v oblasti přibližně třiceti kilometrů od Kutné 
pu do zaměstnání má klient možnost využívat v pří- sociálních dávek, invalidního důchodu, využívání Hory. Spadá sem tedy i naše město. 
padě potřeby podporu tak zvaného pracovního veřejných služeb jako jsou úřady, knihovny apod. Podrobnější informace o nabízených službách a 
asistenta, který je v začátcích velkou oporou jak Zajímavou možností, kterou organizace klien- nabídkách, které mohou klienti využívat, je možné 
samotnému zaměstnanci (po pracovní stránce i  t ů m   n abízí, je navštěvování individuálních kurzů, najít také na webu www.rytmusstrednicechy.cz, na 
v začlenění do kolektivu) tak i jeho zaměstnavateli jako je například hospodaření s penězi. Ten je vho- facebooku i na youtube.                                                                   
(nastavení komunikace, vyřizování úředních záleži- dný pro všechny, kteří prozatím nejsou v hospoda-                                                                                zn

RYTMUS STŘEDNÍ ČECHY - PODPORA SAMOSTATNOSTI  
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 3.

Rádi bychom představili „Aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi Spolu Na Sioně“, která je jednou ze 
dvou služeb kutnohorského Střediska Na Sioně. 

Plánujeme: 

„Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na 
Sioně“ se věnuje rodinám s dítětem či mladým 
dospělým ve věku 2 - 26 let s poruchami autistické-
ho spektra (ve vysoce až středně funkční autismus, 
Aspergerův syndrom, atypický autismus, s autistic-
kými rysy, s jinými pervazivními vývojovými poru-
chami), ale také s poruchou pozornosti, obsedant-
ně kompulzivní poruchou a se závažnějšími problé-
my se zvládáním emocí, sociálních interakcí a 
komunikace.

Aktivity, které nabízíme, jsou určeny pro rodiny, 
které využívají naši službu. Dlouhodobě spolupra-
cujeme se studenty středních a vysokých škol, kteří 
nám pomáhají s výlety a prázdninovým týdnem.
Naše aktivity mimo jiné podporují také města 
Kutná Hora, Čáslav a okolní obce. Jejich podpory si 
vážíme a tímto jim děkujeme.

září a listopad - beseda pro rodiče s pozvanými 
lektory

říjen - výlet pro děti
prosinec - předvánoční setkání dětí ve středisku

Více na našich webových stránkách: 
https://www.strediskonasione.cz

                                                            Spolu Na Sioně

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY 
S DĚTMI SPOLU NA SIONĚ 

V sobotu 8. 6. 2019  se v Čáslavi na náměstí Jana Žiž-
ky z Trocnova uskutečnila v rámci tradičních Čás-
lavských slavností  Sluníčková sbírka  Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, kterou ve spolupráci 
pořádají ZŠ Masarykova a Městský úřad Čáslav. 

dřeně, na pomoc pacientům po transplantaci, na 
vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantač-
ní medicíně a na rozvoj transplantačních center       
v ČR.

V letošním roce byla akce obohacena o mož-
Žáci devátých ročníků ZŠ Masarykova obětavě nost vstoupit do Českého národního registru dárců 

oslovovali návštěvníky slavností a za finanční pří- kostní dřeně. V náborovém centru se v tento den 
spěvky do zapečetěných kasiček rozdávali ručně vy- přihlásili tři lidé, kteří se tímto nezištně zařadili mezi 
robená sluníčka, která byla rovněž zdařilými výtvo- možné budoucí dárce. 
ry žáků téže školy. Poděkování tedy patří Městskému úřadu Čáslav 

Úspěšně se podařilo nashromáždit krásných  z a  d l ouhodobou podporu, ZŠ Masarykova, novým 
8 473 Kč, které byly po rozpečetění odeslány na zaregistrovaným a mnoha dalším, kteří věnovali 
konto nadace. svůj čas a energii pomoci jiným, a v neposlední řadě 

Finanční prostředky jsou využívány na podporu všem, kteří přispěli finančními dary.
dobrovolného dárcovství a transplantace kostní                                                              Jana Závůrková  

 PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU PRO NADACI PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ

Rodinné centrum Kopretina nabízí od září hlídání 
dětí, které bude probíhat po - čt od 8 hod. do 12 
hod. (případně dle domluvy s rodiči). Je nutné se 
přihlásit včas, kapacita je omezena. Dále je možné 
využívat hernu v dopoledních hodinách a službu 
převádění dětí do zájmových kroužků v odpoled-
ních hodinách.  

na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 
327 323 327, 733 741 171; www.kh.charita.cz, FB 
stránky.

Těšíme se na vás!
              

Od září budou opět probíhat kurzy AJ pro 
dospělé - začátečníci, středně pokročilí, pokročilí. 

V odpoledních hodinách budou probíhat tyto 
kroužky pro děti: angličtina a dramatický. Dále 
doučování. Více informací se dozvíte přímo v centru 

  Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

Rodinné centrum Kopretina velmi děkuje 
panu Ing. Josefu Barešovi – Prokon 

a panu Jaroslavu Hoskovcovi za pomoc 
při organizaci Týdnů prázdninových aktivit 

pro děti a za sponzorský dar. Velký dík!

PODĚKOVÁNÍ !!!
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Letošní léto bylo v několika týdnech opravdu parné 
a obecně velmi suché. A právě sucho zapříčinilo 
mnohé problémy zemědělcům, kteří se potýkali 
nejen s vidinou nízké úrody, ale na přelomu prázd-
nin, v době žní, také s nejedním požárem zvláště na 
polích, kde již zralé obilí čekalo na sklizeň. Jeden      
z největších požárů na Čáslavsku za poměrně 
dlouhou dobu se rozhořel v pátek 26. července na 
poli u obce Vlačice. Na místo se ihned začaly sjíždět 
hasičské jednotky z okolí. 

„První jednotka byla na místě už sedm minut od 
ohlášení. Velitel zásahu následně zjistil, že požár 
neustále nabírá na intenzitě, a to hlavně kvůli 
silnému větru. Prostřednictvím operačního středis-
ka vyhlásil třetí poplachový stupeň. Na místo se tak 
sjelo celkem osmnáct jednotek ze tří krajů. Kromě 
profesionálních hasičů z Čáslavi a Kutné Hory 
zasahovala také armádní jednotka VÚ Chotusice - 
Čáslav a jednotky SDH Dolní Bučice, Chotusice, 
Kutná Hora - Malín, Nové Dvory, Potěhy, Semtěš, 

Vrdy, Žehušice a Žleby.    
V rámci mezikrajské 

prázdnin zaměstnal hasiče (naštěstí jen menší) výpomoci byli na místě 
požár pole u Koudelova, o devět dní později bylo hasiči HZS Pardubice a 
třeba uhasit obilí na Vrchách a hned následující den SDH Heřmanův Městec, 
vzplál polní porost u Bojman. Lipovec, Ronov nad 

26. června šlo o již zmiňovaný požár u Vlačič, Doubravou a Třemošnice 
téměř vzápětí následovaný zahořením bioskládky v z Pardubického kraje a 
Horních Bučicích. V neděli 28. července se hasiči SDH Golčův Jeníkov          
sjeli u hořícího pole poblíž obce Vinice a poslední z Kraje Vysočina,“ infor-
červencový den si další zásah vyžádala opět horno-moval v této souvislosti 
bučická bioskládka. nadpraporčík Petr Svo-

O mnoho klidnější nebyl ani začátek srpna, boda z oddělení IZS HZS 
který již 2. 8. přinesl požár bývalé ubytovny v blíz-Středočeského kraje.
kosti nádraží českých drah v Tyršově ulici. Všechny Bohužel tento požár 
požáry se naštěstí podařilo zlikvidovat bez újmy na zralého obilí rozhodně 
zdraví nebo dokonce na lidských životech.  nebyl v okolí jediným. Již 

                                                                               na samotném začátku zn

Požár polního porostu u Vlačic
26. 7. 2019

LÉTO PŘINESLO NEBÝVALÝ POČET POŽÁRŮ

V APLIKACI MOBILNÍ TURISTA JIŽ NAJDEME TAKÉ ČÁSLAV
Mobilní Turista je aplikace, která slouží turistům při 
jejich cestách za krásami České republiky. Její data-
báze čítá více než 10 000 tipů na zajímavá místa a 
trasy nejen pro pěší, ale také cyklisty, in-line brusla-
ře nebo také běžkaře. 

 V aplikaci najdete například:

- seznam akcí, které pořádá město
- tipy na výlet (kolo, pěšky, in-line, auto)

Více informací na: 

Mezi turisticky atraktivními místy již v aplikaci 
najdeme také město Čáslav. Funkce aplikace jistě 
potěší nejen Čáslaváky, kteří vyráží do větších vzdá-
leností, ale také ty, kteří hledají méně známá avšak 
turisticky atraktivní místa v blízkém okolí města.         

Aplikaci lze do mobilního telefonu stáhnout 
zdarma přes online distribuční služby Google Play 
(pro telefony s operačním systémem Android) a 
App Store (pro Apple Iphone)

- stále se rozšiřující seznam měst přehledně roz-
dělených podle krajů a to s informacemi o místě, 
fotografiemi a zajímavými body k navštívení

- doporučené stezky a trasy přehledně vykres-
lené v mapě s popisem, grafem převýšení, jejich 
náročností a délkou

www.mobilniturista.com
JN, foto: PrtScn prostředí aplikace

MÁTE MATURITU ÚSPĚŠNĚ 
ZA SEBOU, NEJSTE PŘIJATI NA VŠ 

A PŘESTO CHCETE STUDOVAT DÁLE? 
Naše škola Vám umožní navázat na 

středoškolské studium studiem na VOŠ Čáslav.

·

·

Co Vám nabízíme?

Ve studijním oboru Výrobní a řídicí systémy 
můžete absolvovat vybranou profilaci v denní 

i kombinované formě studia:

 Ekonomické zaměření s profilací 
Účetnictví a finance podniku 

 Ekonomické zaměření s profilací 
Management a personalistika  

 
Chcete se zdokonalit v ekonomických 

disciplínách, cizích jazycích, informačních 
technologiích nebo rozvinout 

manažerské schopnosti? 
Úspěšným studiem dosáhnete titulu 

diplomovaný specialista, DiS. Přihlášky je možné 
stáhnout na našich webových stránkách 

nebo vyzvednout v našem studijním oddělení 
školy. V případě dotazů nás 

neváhejte kontaktovat. 

Přihlášky je možné podávat 
do 31. 10. 2019

 
studijni@sps-caslav.cz, 
sekretar@sps-caslav.cz

www.sps-caslav.cz

Kontakt:

Web: 

NOVINKY NA ZŠ SADOVÁ
Základní škola Sadová přivítá 2. září rekordní počet 
prvňáčků a počtem žáků se dostane na historické 
maximum. Školu bude navštěvovat více jak 520 dě-
tí.  A pro ně jsou připraveny některé novinky.

mí žáky s přírodními zdroji, lidskými sídly, biodiver-
zitou, … Využijí ji nejen žáci v přírodovědě, přírodo-
pisu, chemii, ale poučit se může také veřejnost při 
cestě pro své ratolesti nebo při návštěvě školy. 

Sadovka se zapojila do projektu „EU peníze ško- Další novinkou jsou zpevněné odstavné plochy 
lám“ a v rámci jedné z částí projektu (IT ve škole) před školou a podle plotu. Kvůli bezpečnosti bude 
zakoupila 20 balíčků 3Pad & Gramotnost (využití v uzavřené parkoviště určené pro zaměstnance školy, 
jazycích), 20 balíčků Notebook & Informační gra- tudíž byla nutnost připravit parkovací místa pro rodi-
motnost (využití v informatice) a 10 balíčků 3Pad & če. V tomto nám vyšlo vstříc Město Čáslav a odstav-
stavebnice iTriagle Stem (využití ve fyzice a pracov- né plochy zpevnilo. Nově také budujeme učebnu 
ních činnostech). multimediální výchovy. Nové prostory vznikly úpra-

Podle chodníku k družině vyrostla na Sadovce vou sborovny a postupně budeme nezbytnou učeb-
přírodní učebna. Deset informačních tabulí sezná- nu vybavovat.                                                 ZŠ Sdová 
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 na sekretariát ředitele Městské 
nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav v obálce s označením 
„Výběrové řízení - asistent/ka - neotvírat“.  

na sekretariát ředitele Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 
Čáslav v obálce s označením 
„Výběrové řízení – primář chirurgického oddělení-neotvírat“.  Nástup podle 
dohody. 

na sekretariát ředitele Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 
Čáslav v obálce s označením 
„Výběrové řízení – primář chirurgického oddělení-neotvírat“.  Nástup podle 
dohody. 

Veškeré podrobnosti o požadavcích na uchazeče, stejně jako náplň práce i další 
informace najdete na webu Městské nemocnice Čáslav - www.nemcaslav.cz, 
případně na internetových stránkách města - www.meucaslav.cz v sekci 
„pracovní příležitosti“.

Ředitel Městské nemocnice Čáslav vypisuje 
výběrová řízení na pozice

ASISTENT/KA ředitele Městské nemocnice Čáslav
přihlášky

do 30. 8. 2019

PRIMÁŘ/KA CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
přihlášky do 15. 9. 

2019 

PRIMÁŘ/KA RADIOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
přihlášky do 15. 9. 

2019 

Písemné  do výběrového řízení včetně strukturovaného CV a 
podepsané prohlášení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona 
101/2000 Sb. zašlete nejpozději 

Písemné  s požadovanými dokumenty zašlete nejpozději 

Písemné  s požadovanými dokumenty zašlete nejpozději 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek. 
Pracovní doba: pondělí - pátek od 6:00 - 14:30 hod.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: středoškolské s maturitou se 
zaměřením na sociální případně zdravotní péči
Požadovaná praxe: minimálně 3 roky na vedoucí pozici 
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  
V případě zájmu nás kontaktujte:
· telefonicky na čísle 734 485 167, 327 31 42 21
· e-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV
Jeníkovská 348, Čáslav    

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST - MĚSTO ČÁSLAV A ORGANIZACE MĚSTA

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní místo na pozici

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV 
Nazaret 94, Čáslav

VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

MĚSTO ČÁSLAV
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Město Čáslav, zastoupené tajemníkem MěÚ vypisuje
výběrová řízení na pozice

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE

„Neotvírat - VŘ - SÚ - VED“

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„Neotvírat - VŘ - ŽP - VED“

REFERENT/KA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„Neotvírat - VŘ - ŽP - REF“

REFERENT/KA ODBORU DOPRAVY
„Neotvírat - VŘ - oD - REF“ 

přihlášky

do 10. 9. 2019

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Přihlášky

do 10. 9. 2019 „Výběrové řízení - strážník MěP“

ŘEDITEL/KA ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
Přihlášky

do 30. 9. 2019
„Neotvírat - VŘ - ANIMA - ŘED“ 

Obálku s přihláškou označte:

Obálku s přihláškou označte: 

Písemné  včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na 
podatelnu) na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana 
Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav nejpozději . 

Povinné přílohy přihlášky (platí pro všechna výše uvedená výběrová řízení, 
vyhlašovaná Městem Čáslav): 

 

Obálku s přihláškou označte: 

Obálku s přihláškou označte: 

Doplňující informace (platí pro všechna výše uvedená výběrová řízení 
vyhlašovaná Městem Čáslav):

Město Čáslav, zastoupené starostou vypisuje
výběrové řízení na pozici

 včetně povinných příloh se podávají písemně na adresu: Bc. Jaroslava 
Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
nejpozději . Obálku označte  a 
„Neotvírat“ 

Rada města Čáslav vypisuje výběrové řízení na pozici

 včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) 
na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky          
z Trocnova 1, 286 01 Čáslav nejpozději . Obálku označte 

Nástup od 1. 1. 2020 nebo dle dohody.

- strukturovaný životopis (včetně e-mailového a 
telefonického kontaktu); - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením); - úředně ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání; - případně prosté kopie o získání odborných 
způsobilostí

Výběrové řízení: Fyzické testy – běh 2400 m, kliky 2 min., lehy-sedy 2 min., 
přítahy na hrazdě, bench press 50 a více kg a další + Pohovory
Povinné přílohy přihlášky: 1. strukturovaný životopis; 2. výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců); 3. maturitní vysvědčení (ověřená kopie);  4. souhlas se 
zpracováním osobních údajů (předepsaný formulář)

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2020.
Povinné přílohy přihlášky: strukturovaný životopis; - motivační dopis; - výpis      
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(úředně ověřená kopie); - případně prosté kopie dokladů o získání odborných 
odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání; - tzv. lustrační 
osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a 
čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují osoby narozené po 
01.12.1971); - prohlášení o jiné výdělečné činnosti (§ 304 zákoníku práce); - 
souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na: www.meucaslav.cz - 
úřední deska - pracovní příležitosti); - koncepci provozu ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 

Podrobné informace o výběrových řízeních, 
požadavky na uchazeče, platové ohodnocení 

i ostatní náležitosti je možné najít 
na oficiálních webových stránkách města 

(www.meucaslav.cz) v části „Pracovní příležitosti“ 
nebo na FB Čáslav - město, které máme rádi.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit tato výběrová řízení kdykoliv 
v jejich průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
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Přelom šedesátých a sedmdesátých let devatenác-
tého století přinesl do Čáslavi mnohé novinky a 
jakýmsi rekordmanem v tomto smyslu byl potom 
rok 1869. Již na jeho počátku bylo slavnostně 
otevřeno nově vybudované Dusíkovo divadlo a svůj 
svatostánek poté dostali také přívrženci evangelic-
ké církve (o historii evangelického kostela se 
dočtete na jiném místě tohoto vydání). Mimo nové 
stavby město ale žilo také bohatým společenským 
životem, který poskytoval dobré podmínky pro 
vznik prospěšných spolků a organizací. Jedním z ta-
kových nově založených uskupení byl hasičský spo-
lek, od jehož vzniku tedy v tomto roce uplynulo rov-
ných 150 let. 

Hasiči, jejichž posláním je zachraňovat nejen 
majetek ostatních před požárem, ale i jejich 
samotné životy, byli, jsou a vždy budou nedílnou a 
nesmírně důležitou součástí života společnosti. Za 
jejich práci jim proto patří velký dík - ať již se jedná o 
hasiče profesionální nebo dobrovolné. 

Čáslav má to štěstí, že se na jejich péči a dohled 
může spoléhat již 150 let. 

Rozvoj sboru se neza-
stavil až do začátku druhé 
světové války. 

„V roce 1931 byl v ha-
sičském spolku založen 
ženský odbor. Postupně 
také vznikaly oddíly žactva 
a  dorostu,  které  se  
v ě n o v a l y  n e j e n o m  
cvičení, ale například        
v roce 1933 připravili žáci 
divadelní představení 
„Kouzelný prsten“. Na-
opak pro žactvo byly pořá-

U vzniku hasičského spolku v Čáslavi stál a jeho dány vánoční nadílky, pro 
prvním velitelem se stal pan Ferdinand Falbrecht, členstvo Mikulášské zá-
kterého ve funkci o tři roky později vystřídal pan bavy. Významný byl ve 30. 
Ignác Fiala. Ten pak v čele čáslavských hasičů vydr- letech podíl sboru na 
žel plných třicet let! Členská základna čítala v době branné přípravě obyvatelstva ať už formou předná- rekrutovali z řad členů místní jednotky Českého 
vzniku sboru 38 aktivních členů a dalších třicet šek pro veřejnost, nebo kurzů pro žactvo. V roce svazu požární ochrany. Později se jejich počet zvětšil 
přispívajících. Deset let po ustavující schůzi čáslav- 1937 se jeho členové cvičili i ve střelbě,“ popisují na 9, dnes jich je 16 včetně velitele stanice.
ského hasičského sboru pak dokonce vznikla místní další roky existence sboru autoři výstavy. Hasiči, respektive nyní členové Hasičského zá-
hasičská župa, sdružující 15 sborů z okolních obcí      V roce 1937 se místní hasiči dočkali vlastní chranného sboru Středočeského kraje, využívali až 
s celkem 555 členy. zbrojnice, v níž se našly prostory i pro klubovnu a do nedávna jako svoje zázemí uvedené prostory      

„Zásluhou hasičského spolku byl v roce 1872 místnost pro hlídku. V prvním patře nového objektu v centru města. Ty ale již vzhledem k jejich stáří a 
vydán nový hasičský řád. Kromě aktivní účasti při byl zřízen byt pro řidiče. Tato budova v samém cent- také umístění nebyly vhodné. Proto hasiči delší do-
hašení požárů (průměrně 4 ročně) se jeho členové ru města sloužila místním hasičům ještě nedávno, bu usilovali o vybudování nové moderní stanice na 
věnovali pravidelným cvičením a hlídkám zejména  do zprovoznění nové moderní stanice ve Vrchovské okraji města, která by mimo jiné zajistila bezproblé-
v době žní. Pro své členy sbor organizoval zimní ha- ulici. mové výjezdy k zásahům bez nutnosti proplétat se 
sičskou školu. Jeho členové se pravidelně účastnili Přišla druhá světová válka a život se opět obrátil hustým městským provozem. To se za pomoci měs-
sjezdů a ostatních „všehasičských“ akcí, v Dusíkově naruby. Jako vše ostatní, i činnost hasičského sboru ta podařilo teprve nedávno, v roce 2015. 
divadle organizovali hasičský ples a jiné taneční začala podléhat novým pravidlům. Kromě toho se „Náklady na její výstavbu dosáhly téměř 32 mi-
zábavy, také veřejná cvičení - tzv. akademie. V roce někteří členové zapojili do protifašistického odboje liónů korun. Dnes se jedná o jednu z nejmoderněj-
1911 zabránili hasiči vzniku požáru v divadle, když a zbrojnice začala sloužit jako skladiště zbraní. ších stanic v republice, která se stala vzorem i pro 
odhalili, že zdrojem dýmu valícího se z jeho oken je  „Členky pod vedením Marie Urbanové držely   d alší budované stanice, například v Milovicích. Jsou 
nedopalek cigarety zapadlý do skuliny v podlaze...,“ v hasičské zbrojnici nepřetržitou samaritánskou zde jak vhodné prostory pro techniku, tak i odpoví-
uvádí mimo jiné jeden z infopanelů, doprovázejí- službu. Kromě stanice první pomoci byla v prvním dající zázemí pro hasiče, včetně sociálního zázemí, 
cích výstavu, nazvanou Hoří má panenko (výstava patře zřízena tyfová karanténa pro nemocné, kteří společenské místnosti, posilovny i dílny. Budova je 
končí v těchto dnech - konkrétně 1. září).  se vraceli z koncentračních táborů.“ vybavena náhradním zdrojem elektřiny, který do 

Vývoj Evropy a tedy i území našeho státu byl bo- Po těžkých válečných letech, které stály život i deseti sekund od výpadku proudu začne automatic-
hužel ve dvacátém století dvakrát krutě narušen některé členy čáslavského hasičského sboru, se ky zásobovat veškerou technologii požární stanice, 
událostmi světových válek, které zastavily jindy život pomalu vracel k normálu a v padesátých le- v garážích je kvalitní podlaha s podlahovým vytápě-
běžný chod společnosti. Stejně tomu bylo i s čin- tech se činnost spolku začala rozšiřovat i na jiné ob- ním, je zde i ruční mycí box, celá stanice je s ohle-
ností čáslavských hasičů, kteří svoji činnost po první lasti. Jeho členové se začali podílet také na organi- dem na životní prostředí napojena na zachycovač 
světové válce obnovili v roce 1922 a hned v násle- zaci kulturních a sportovních akcí, odpracovali ropných látek i odpadových vod z myčky. Celý ob-
dujícím roce došlo k velkému posunu jejich mož- mnoho brigádnických hodin na úpravě hasičského jekt velmi dobře izolován, je zde rekuperace vzdu-
ností, když město v reakci na tragický požár zdejšího hřiště i na úpravě města... Další desetiletí potom chu, na střeše jsou umístěny solární panely na 
divadla zakoupilo parní stříkačku. Vybavení si ale přineslo také zábavu pro mladé i dospělé požárníky ohřev užitkové vody, v oknech jsou izolační trojskla 
také odpracovali, když se například jako zdravotní ve formě kulturních akcí a dokonce i zájezdů do za- (z důvodu blízkosti letiště Čáslav). Součástí stanice 
dozor účastnili organizace rozličných akcí a oslav ve hraničí, samozřejmě do okolních zemí, jako byla je dále také podzemní betonový zásobník užitkové 
městě. NDR nebo Polsko. vody, který je napájen jak z vlastních studní, tak i 

Další obrat v historii srážkovou vodou ze střechy budovy. Ten zajišťuje 
čáslavského hasičského požární vodu pro doplňování cisteren. V areálu 
sboru nastal v roce 1970, stanice je i vlastní čerpací stanice a zásobník nafty a 
konkrétně v červnu toho cvičná věž se sušákem hadic a lezeckou stěnou pro 
roku, kdy byla v Čáslavi výcvik příslušníků HZS celého okresu.“ 
zřízena pobočná stanice 
Okresního veřejného po-
žárního útvaru v Kutné 
Hoře. Prostory našla v již 
v y b u d ova n é  p ožá r n í  
zbrojnici ve dvoře radnice 
a stejně jako zázemí, pře-
vzali profesionální hasiči 
od dobrovonlíků také je-
jich vybavení a techniku. 
První příslušníci stanice  - 
profesionální hasiči - se 

Děkujeme.
zn s využitím materiálů PhDr. D. Novákové

BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI
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DOMOV PRO DNY, NAPLNĚNÉ ŽIVOTEM
Stáří k životu patří jako všechna ostatní jeho údobí. službu, by měl mít 
Od dětství přes mládí a zralý věk k němu spějeme nějaký cíl, jasnou 
všichni a je tedy nutné vidět je jako dobu, kterou představu, s níž do ta-
mají senioři právo strávit v klidu,  pohodlí a v pří- kového projektu jde. 
jemné atmosféře i společnosti. Ti, kteří mohou zůs- Jaké jsou Vaše vize? 
tat ve svých rodinách mají velké štěstí. Často se ale 
stává, že rodinní příslušníci ještě chodí do práce a 
nemohou péči o stárnoucího člověka věnovat tolik 
času, kolik je nutné. Potom je možným řešením pé- Mohla byste nový domov pro seniory popsat? 
če odborníků v domovech pro seniory. 

 Máte tedy již nyní přehled o zájmu Vašich bu-
doucích klientů? 

Můžete nám, prosím, přiblížit, co bylo podně-
tem pro Vaše rozhodnutí otevřít na Horkách domov 
seniorů?

Zřízení domova seniorů určitě není jednodu-
chou záležitostí. Překvapilo Vás něco, s čím jste se 
museli potýkat? 

Zdá se tedy, že bude o klienty opravdu dobře 
postaráno. Děkuji Vám za rozhovor a prosím ještě o 
slovo závěrem. 

Jaké jsou Vaše předchozí zkušenosti s takovým 
provozem? Jinak řečeno - víte, co Vás a Vaše za-
městnance čeká? 

Každý, kdo chce provozovat jakoukoliv sociální 

mozřejmě vyžadovat i činnost mimo tento areál. 
Rozhodně ale budu mít stále přehled o dění v do-
mově, o tom, co je potřeba zařídit nebo kde je pří-
padný problém. 

Ačkoliv společnost Novum domicilium vznikla 
teprve v tomto roce, již od roku 2017 poskytujeme Filozofií našeho 
pod hlavičkou společnosti Spirit osobní asistenci domova by mělo být 
pražským klientům.  zajistit klientům tako-

vé podmínky, aby je-
Domov pro seniory „Karlov“, jehož oficiální ná- jich život nebyl  napl-

Jeden takový domov právě nyní vznikl v obci zev pochází z historického označení statku, v němž něný jednotlivými 
Horky, jen několik málo kilometrů od Čáslavi v sou- je vybudován, bude malým zařízením rodinného dny, ale aby jednotlivé 
kromém objektu, bývalém statku, patřícím kdysi do typu. Celková kapacita objektu je v tuto chvíli 21 kli- dny byly naplněny 
majetku Auerspergského rodu.  Po roce 1918 změ- entů, z toho zhruba 16 - 18 klientů zde bude životem. Proto počítáme s tím, že budeme nabízet 
nil statek včetně přilehlých polností svého majitele ubytováno právě v klasickém domově pro seniory a možnost účastnit se nejrůznějších aktivit. Ostatně 
a v době socialismu zde hospodařilo Jednotné ze- zbylá lůžka budeme využívat pro tak zvanou od- kmotrou tohoto zařízení se stane zpěvačka Marcela 
mědělské družstvo. Podle toho také statek před lehčovací službu. To jsou krátkodobé pobyty senio- Březinová, která je ochotná se podílet na 
svojí současnou rekonstrukcí vypadal - rozpadající rů například v době, kdy pečující osoby odjíždějí na muzikoterapii. Chceme také, aby lidé, kteří jsou 
se budovy smutně lemovaly neupravené prostran- dovolenou, musí do nemocnice a podobně. Kapacit zvyklí pracovat na zahrádce, měli tu možnost i zde. 
ství uprostřed. Dnes je ale situace opět jiná. Jednot- v této potřebné službě není nikdy dost, takže jsme si Je tady poměrně rozsáhlé prostranství, o které je 
livé objekty postupně ožívají, a to do té míry, že vět- jisti, že se taková nabídka setká s kladným ohlasem. možné pečovat, ale chceme tuto nabídku 
šina z nich je již využitelná. Majitel objektu zde své- poskytnout také imobilním klientům, pro něž 
pomocí vytvořil dokonce prostory, které od začátku plánujeme „přenosné záhonky“, aby si mohli 
září nabídnou nový domov jedenadvaceti senio- Zájem ze strany klientů jsme již zaznamenali, zasadit rostlinu a mít ji třeba na okně. Samozřejmě 
rům. O plánovaném provozu nově vybudovaného ale volná místa ještě můžeme nabízet. Pokud by te- počítáme s ručními pracemi a dalšími aktivitami 
komplexu jsme hovořili s jeho manažerkou, zakla- dy měl kdokoliv zájem o podrobnější informace o tak, aby klienti měli každý den možnost účastnit se 
datelkou nestátní neziskové společnosti Novum do- provozu domova, možnosti přijetí nebo potřeboval aktivně života v domově a mohli si vybrat podle 
micilium (Nový domov), která bude domov pro se- zjistit cokoliv dalšího, je možné nás kontaktovat buď svého zájmu. 
niory provozovat, paní Bc. Lenkou Hasnedlovou. e-mailem na adrese hasnedlova@pece24.cz nebo Rádi bychom také navázali velmi úzkou spolu-

telefonem na čísle 602 540 527. Všechny dotazy práci s některými místními organizacemi, jako je 
samozřejmě rádi zodpovíme, případně je možná mateřská škola nebo střední pedagogická škola. 
prohlídka objektu i celého areálu. Věříme, že například návštěvy dětí z mateřské školy, 

 Od známých jsme se dozvěděli o aktivitě maji- případně společné aktivity seniorů a dětí, mohou 
tele tohoto objektu a jeho záměru vybudovat   život v domově velmi zpříjemnit a ozvláštnit. Určitě 
podobné zařízení. Prvně jsme se tady byli s kolegou bychom také uvítali další dobrovolníky, kteří by byli 
Bc . Michalem Selingerem podívat v květnu v roce Problém byl hlavně v nemožnosti získat finanč- ochotni se našim klientům věnovat. Každá další ak-
2018. Již při první prohlídce jsme si uměli ní prostředky na rozjezd domova, protože bohužel tivita určitě pomůže zlepšit kvalitu jejich života.
představit, že zde budeme pracovat, ačkoliv byl náš bankovní sektor nemá pro zapsaný ústav patřič-
statek ještě ve špatném stavu. Od první chvíle mi né kolonky. Finance jsme nakonec získali tak, že 
bylo jasné, že je to projekt, který chci realizovat. jsem zastavila vlastní dům, protože jiným způso-

bem to nebylo možné.    bych na závěr velmi poděkovat všem li-
Jinak na vzniku domova pro seniory má sa- dem, s nimiž jsme v procesu vzniku domova spolu-

mozřejmě největším díl práce majitel statku, který pracovali a kteří nám vycházeli vstříc. Velmi si vážím 
Určitě ano, víme. V sociálních službách pracuji původní rozpadající se budovy zrekonstruoval do spolupráce například s vedením čáslavské městské 

25 let, mám vzdělání zdravotní i sociální. Stejně tak této podoby. Naše společnost prostory vybavila ná- nemocnice, která pro nás bude zajišťovat obědy, 
mám zkušenosti s prací s lidmi s mentálním posti- bytkem a dalším potřebným zařízením, což také ne- čáslavské prádelny, jíž svěříme péči o prádlo, ale i 
žením, s roztroušenou sklerózou, s pacienty při léč- byla levná záležitost (pohybujeme se v řádu milionů dodavateli pečiva a mnohým dalším, s nimiž jsme se 
bě závislostí a v posledních letech pracuji se seniory. korun), protože není možné jen šetřit, klienti setkali. Věříme, že se naše úsilí a odhodlání vrátí ve 
Osobně se budu snažit být alespoň čtyři dny v týdnu potřebují kvalitní vybavení. A opět jsme u financí... spokojenosti seniorů.                                 
přímo zde na Horkách, i když moje práce bude sa-                                                                                

Chtěla

zn
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Dvě mladé ženy, Dana Sequardt z Ronova nad 
Doubravou a Veronika Holubová z Pařížova se díky 
vlastním zkušenostem dostaly k myšlence pomoci Jak jste se dostaly k prostorům v Tyršově ulici?
rodičům v situaci, kdy se musí nebo chtějí věnovat Veronika Holubová: 
svému zaměstnání během rodičovské dovolené, ale 
nemají pro své dítě hlídání. Založily proto Spolek 
Pacičky z. s., pod nimž daly dohromady projekt, kte-
rý jim v Čáslavi umožnil otevřít dětskou skupinku. 
Skupinka nese název Holubníček a své dveře otevře 
v listopadu. Již během září se však na stránkách  
www.dsholubnicek.cz objeví informace o možnosti 
přihlášení. Obě zmiňované nás navštívily v redakci a 
přiblížily plánovaný chod skupiny.

Jak vznikl nápad pustit se do otevření dětské 
skupiny Holubníček? Jaká bude kapacita dětské skupiny? Jaký je minimální a maximální věk dětí?

Dana Sequardt: Veronika Holubová: Veronika Holubová:

Dana Sequardt:

Jak bude vypadat konkrétní práce s dětmi?
Dana Sequardt:

Veronika Holubová:

Veronika Holubová:

Budete po rodičích chtít doložit, že skutečně 
dochází do zaměstnání?

Dana Sequardt:

V Čáslavi nežijete, co vás vedlo k tomu, otevřít 
Holubníček právě zde?

Veronika Holubová:
Jak budete řešit otázku stravování? 
Dana Sequardt: Kolik rodiče za vaše služby zaplatí?

Dana Sequardt: 

Veronika Holubová:

 

pomoci nejvíce. Po naskytnutí šance sehnat vhod-
né prostory v Čáslavi, jsme zakotvily zde.

Prostory máme pronajaté a 
majiteli budovy, kterým je jedna čáslavská společ-
nost zajišťující internetová připojení, mnohokrát 
děkujeme za projevenou důvěru. Šel s námi do vel-
kého risku. Od samotného začátku našeho jednání, 
kdy jsme nemohly vědět, zda tento projekt zvládne-
me podat a především zda se nám podaří uspět, už budeme mít nějakou svačinku, takže každé dítě 
rekonstruoval objekt jako stavbu vhodnou pro záze- bude mít svůj vlastní plán. Jinak vařit v prostorách 
mí dětské skupinky. Prostory musí splňovat různé Holubníčku nebudeme. Pochopitelně i přesto musí-
hygienické podmínky jako je například dostatek me dbát na to, aby chůvy měly potravinářský       
záchodků rozměrově uzpůsobených dětem.   průkaz.   

Když jsem byla na rodičovské  Do Holubníčku budeme  Skupinka bude otevřena 
dovolené, pracovala jsem pro rodinné centrum  m o c i  p ři jmout maximálně 12 dětí, protože podle pro děti od 1 roku do předškolního věku. U té horní 
v Ronově nad Doubravou, kde se pohybují maminky zákona disponujeme zázemím o rozloze, která neu- věkové hranice bychom se ale rády zastavily a 
s malými dětmi. Značná část maminek, včetně mě, možňuje přijmout více dětí. upřesnily pár informací. Od věku pěti let má dítě 
řešila problém s hlídáním během zaměstnání. Tady  Podle zákona je možné do sku- povinnou předškolní docházku, takže by mělo na-
jsme se potkaly také s Veronikou, která tento pro- pin tohoto typu přijmout až 24 dětí, ale při více než stoupit do klasické mateřské školky. V případě, že se 
blém také řešila. Zúčastnily jsme se semináře o dět- polovině z této kapacity musí skupiny splňovat přís- rodič rozhodne přihlásit dítě k nám, je to teoreticky 
ských skupinách, kde jsme zjistily, že si spolu rozu- nější podmínky. možné v případě, že si oběhá „administrativní ko-
míme a do toho máme stejnou touhu pomoci za- lečko.” 
městnaným maminkám s malými dětmi. Řekly jsme  O děti se budou starat dvě My se ale chceme soustředit především na men-
si tedy, že se do toho musíme pustit naplno společ- chůvy. Každá tedy bude mít na starost maximálně ší děti, protože právě to je cílem našeho projektu. 
ně. šest dětí. Budeme mít k dispozici prostor pro vyžití Stejně jako Operační program zaměstnanost chce-

Následující rok po zmiňova- venku na čerstvém vzduchu, kde bychom měly mít me pomoci rodičům k brzkému návratu do zaměst-
ném semináři jsme objížděly dětské skupiny růz- pískoviště a prostor pro pohybové aktivity. Je prav- nání. Největší smysl to má zejména u rodin s menší-
ných druhů po celé České republice a čerpaly inspi- dou, že se nejedná o největší prostor, ale jistě využi- mi dětmi, protože ty klasická školka přijmout nemu-
raci. Pochopitelně jsme také musely nastudovat jeme i okolní hřiště a místa k procházkám. sí. Takže ano, za jistých podmínek budeme moci 
spoustu zákonů a vyhlášek. Nakonec jsme vytvořily  Budeme se snažit o kom- přijmout i děti ve věku 5 až 6 let, ale přednost bude-
projekt, který byl podpořen Operačním programem plexní práci s dětmi, kterým chceme poskytnout me dávat těm menším od 1 roku.
zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních individuální přístup. Jistě zde budeme mít například 
věcí. Tím vyvrcholily naše snahy a nyní stojíme před děti v plenkách. Pokud nás o to rodiče požádají, po-
otevřením dětské skupiny Holubníček v ulici Tyršo- můžeme jim s postupným odbouráváním plen. Bu-  Ano, dítě k nám nemusí chodit 
va 48 v Čáslavi. deme se s dětmi učit mluvit, malovat, zpívat, začle- na celý týden, může k nám docházet pouze v určité 

ňovat je do kolektivu. Máme už také vizi volitelného dny. Je ovšem podmínkou, aby byli rodiče skutečně 
kurzu angličtiny pro nejmenší s lektorkou, která žila v zaměstnání. Budeme tedy kontrolovat dokumen-

 Jsme přesvědčené, že ve v Anglii a na Novém Zélandě. ty o tom, že do zaměstnání dochází, případně, že se 
městě této velikosti naše skupinka najde uplatnění. na nástup do zaměstnání připravují.  
Získaly jsme jedinečnou příležitost sehnat zde v ulici I tyto otázky budeme řešit indi-
Tyršova vyhovující prostory, což bylo v neposlední viduálně s každou rodinou zvlášť. Rodiče si budou Veronika Holubová: Při plné docházce, tedy po-
řadě také obrovské plus. A také se nám tady líbí. moci donést svačiny a oběd, který můžeme v dobře kud k nám bude dítě docházet každý den, 4 000 Kč 

Přesně tak. Zmonitorovaly vybavené kuchyňce ohřát, nebo nabídneme stravu, měsíčně. 
jsme okolní města, kde podobné dětské skupiny kterou nám dodá externí firma. Pro další informace se zájemci mohou obrátit 
fungují, a došly jsme k závěru, že právě v Čáslavi by  Jistě se stane, že se bude- na emailovou adresu spolek.pacicky@gmail.com
podobná skupinka mohla rodičům s malými dětmi me starat o dítě, které bude pouze na sunaru, jiné                       JN, foto: archiv Spolek Pacičky z. s.

HOLUBNÍČEK POHLÍDÁ DĚTI ZAMĚSTNANÝM RODIČŮM
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zleva: Dana Sequardt, DiS., Mgr. Veronika Holubová, DiS.fotografie pořízená během rekonstrukce domu



Historie zdejšího Domu dětí a mládeže zasahuje až 
do roku 1951, kdy byly zakládány domy pionýrů a 
mládeže. Ten čáslavský se nacházel v místech, kde 
dnes stojí parkoviště obchodního domu Lidl. Zde 
sídlil do roku 1999, kdy byla budova v rámci restitu-
ce vrácena původnímu majiteli. Téhož roku město 
zahájilo rekonstrukci prostor v bývalých Žižkových 
kasárnách, tedy v budově v ulici Jeníkovská 222, kde 
v současnosti sídlí také Základní umělecká škola Ja- Máte zkušenosti s dobou, kdy s Vámi mohl spo- Můžete zakázat mobilní telefony na táborech? 
na Ladislava Dusíka a městská galerie. V těchto pro- lupracovat člověk, který například uměl dobře hrát 
storách má Dům dětí a mládeže své zázemí dodnes na kytaru a chtěl se věnovat dětem, ale neměl urči-
a letos slaví 20 let činnosti v této budově. Zde jsme té vzdělání. Dnes je tomu jinak. Je to dobře, protože 
se sešli s paní ředitelkou Bc. Ivou Hýblovou a poho- se dětem věnují pouze lidé s jistou profesní zkuše-
vořili o současnosti v porovnání s minulostí. ností nebo to může být na škodu, protože jsou lidé, 

Paní ředitelko, kolik let působíte v čáslavském kteří by mohli být i lepšími vedoucími bez pedago-
DDM? gického minima než studovaní pedagogové?

Stalo se někdy, že dítě muselo odjet z tábora, 
protože odloučení od rodičů nezvládlo? 

Jak vypadala oslava k 20. výročí?

Jak vypadala nabídka kroužků v roce 1999 v po-
rovnání se současností?

Kolik pedagogů volného času zaměstnáváte?

Jaký je rozdíl mezi dneš-
ní mládeží a mládeží v roce 
1999? Do DDM dochází přes 

Je v současnosti těžké sehnat lidi pro vedení 1 000 dětí. Děti se zájmem 
kroužků?  chodit do kroužku přece nemohou být tolik pozna-

menané mobilními telefony a počítači, jak se dnes 
říká.

kroužků bylo jednodušší. V každém případě musím bohužel říci, že téměř 
Dnes je také problém pedagogy udržet, protože všechny děti, které k nám docházejí, jsou skutečně 

s námi začnou spolupracovat například studenti  z m  iň ovanými technologiemi dost poznamenané. 
z pedagogické školy, kteří jsou samozřejmě plnoletí, Děti přijdou na kroužek, sednou si a už koukají do 
ale po odmaturování jdou dále studovat a už se k mobilního telefonu a není jednoduché je od něho 
nám nevrátí. Stává se tedy, že některé kroužky ote- odtrhnout. Stejně to vypadá při cestách na výlety. 
vřeme pouze na jeden rok a poté nemůžeme pokra- Přestávají spolu úplně komunikovat. Nejhorší je, že 
čovat. když jim mobil zakážeme, tak často dokáží být až zlé. 

Ano, tábory bez mobilu už zavádíme. Není to 
tedy vyloženě zákaz, ale doporučujeme rodičům, 
aby dítě vyslali na tábor bez telefonu. Vlastně v po-
rovnání nejen s dobou v roce 1999, může být pobyt 
pro menší děti na táborech v této souvislosti i psy-
chicky těžší. Když dítěti bylo smutno po rodičích       
v době, kdy mobilní telefony nebyly součástí jejich 

Bývá to skutečně na ško- každodenní činnosti, rychleji se začlenilo a brzy si 
du. Setkávám se s lidmi, kteří tábor začalo užívat. Dnes, když dítě přijede na tábor 
by byli po všech stránkách ide- s mobilním telefonem a začne se mu stýskat po ma-
álními kandidáty na vedoucí- mince a tatínkovi, má nutkání jim několikrát za den 
ho kroužku, ale bohužel, ne- volat. Jeho smutek to jen prohlubuje. Pochopitelně, 
splňují ze zákona danou pod- že když je nejhůř, necháme dítě, aby domů zavolalo, 
mínku. Tak to zkrátka je. Exis- ale snažíme se, aby naši svěřenci mobily nepoužíva-
tuje možnost, kdy se potenci- li vůbec, nejen na táborech, ale při každé činnosti. 

Ne. S menšími dětmi, které jsou na táboře popr-
vé, je třeba mít trochu trpělivosti a citlivého přístu-
pu a snažit se je co nejvíce zabavit. Večer jim řekne-
me třeba pohádku nebo nějakou legrační říkanku, 
dostanou pusinku na čelíčko jako od maminky, chví-
li si popláčou a nakonec si ve většině případů tábo-Do tehdejšího domu pionýrů a mládeže jsem 
rové dobrodružství užijí naplno. Nikdy se nestalo, že nastoupila v roce 1985, kdy mi byl nabídnut zástup 
by někdo probrečel celou noc. za nemocného kolegu na dobu 3 měsíců. Po 34 le-

tech jsem stále zde.
Oslava proběhla 15. června v prostorách DDM a Do pozice ředitelky jsem byla pověřena vede-

program nám zpestřila „historická módní přehlíd-ním v roce 1991 a od roku 2000 jsem po konkursním 
ka“ - přehlídka kostýmů mažoretek a táborových řízení oficiálně ředitelkou příspěvkové organizace 
postav z minulých let, bublinová show, kapela Domu dětí a mládeže Čáslav.
Kůzle, skákací hrad, tvořivé dílničky, žáci z odborné-
ho učiliště nám míchali nealkoholické nápoje a také 
jsme zavzpomínali s některými bývalými vedoucí-Činnost v této budově jsme zahajovali s nabíd-
mi. Byla to krásná vzpomínka na uplynulých 20 let.kou 52 zájmových kroužků, do kterých se nám při-

hlásilo 401 účastníků. V letošním školním roce, kte-
rý nám pomalu končí, jsme otevřeli 112 zájmových 
kroužků, kam docházelo 1 315 účastníků. Počet ote-
víraných kroužků udržujeme okolo stovky už od 
roku 2008/2009. Nárůst evidujeme od školního 
roku 2002/2003, kdy jsme začali otevírat kroužky ální pedagog zaváže, že do 
také v základních školách v Čáslavi a okolí. Máme roka zahájí studium, ale lec-
tedy kroužky také ve školách ve Žlebech, Žehuši- kdy je to třeba u starších lidí 
cích, Krchlebech, Chotusicích, Vlkanči,  Bílém Podo- problém, protože málo ko-
lí nebo ve Vrdech.          mu se chce dodělávat vzdě-

lání v pokročilejším věku.
Jsme čtyři interní pedagogové. Externích pra-  

covníků, kteří vedou třeba jen 1 nebo 2 hodiny zá-
jmového kroužku týdně, je kolem 40.

Účastníky činnosti DDM nejsou jen děti, ale také 
Poměrně ano, protože se musíme řídit záko- středoškoláci a dospělí. K práci DDM dále patří další 

nem o pedagogických pracovnících, takže vedoucí různé akce pro veřejnost, jako jsou jednodenní výle-
musí mít minimální pedagogické vzdělání, což ně- Je to také o tom, jestli k nám dané dítě chodí, ty, soutěže, turnaje, organizace okresních kol olym-
kdy bývá problém, protože jsou lidé, kteří by rádi protože skutečně chce nebo to je jen přání rodičů. piád v zeměpisu, dějepisu, angličtině, také vlastní 
vedli kroužek a pracovali s dětmi, ale nemohou. Je pravda, že většina dětí sem dochází protože samy celorepubliková taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek 
Hodně pedagogů, kteří vedou kroužky v základních chtějí a je to znát. Dítě, které sem dochází z donuce- nebo mažoretková soutěž Čáslavský pohár mažore-
školách, jsou tedy převážně učitelé z daných škol. ní se nevěnuje činnosti se zájmem a někdy také na- tek. Činnost je velice různorodá. 
Dříve tato povinnost nebyla a sehnat vedoucí rušuje práci v kroužku. JN, foto: archiv DDM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLAVÍ KULATÉ VÝROČÍ V JENÍKOVSKÉ

Bc. Iva Hýblová
ředitelka DDM 
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Fara a modlitebna v Močovicích (1781 až 1866)

Přestěhování do Čáslavi a stavba kostela

faru zapálili sami evangelíci kvůli pojistce. Peníze     
Již nedlouho po vydání tolerančního patentu z pojistky posloužily při zakoupení nové fary a také 

roku 1781 se k evangelickému vyznání na území při stavbě kostela, protože stavba se protáhla a 
pozdějšího evangelického sboru v Čáslavi přihlásilo podražila. Další peníze získali evangelíci od státu 
300 rodin. Bylo to třikrát víc, než byla hranice pro jako náhradu za válečné útrapy. 
vznik sboru. První kazatel byl Ondřej Akoš z Uher, 
který začal působit mezi velikonocemi a svatodušní- Farář i s rodinou bydlel po požáru dočasně u 
mi svátky roku 1783. Z Uher pocházeli i jeho dva pozdějšího kurátora Výborného, ale již za týden 
nástupci. Prvním českým farářem byl Josef Nešpor, sbor zakoupil dům v Čáslavi vedle rozestavěného 
který vážně onemocněl a před smrtí požádal sbor i kostela. Dům patřil staré vdově, Kateřině Škrétové, 
církev, aby byl farářem jmenován jeho syn Pavel, která se bála války a dům se rozhodla rychle prodat. 
který studoval teologii. Pavel Nešpor byl za faráře   O  statně válka se málem stala osudnou faráři i koste-
v Močovicích zvolen dne 5. listopadu 1837, devět lu. Císařské úřady vydaly nařízení, aby byli evangelí-
dní před smrtí svého otce a ve sboru působil až do ci sledováni. V městě se kvůli tomu zhrotil dav, který 
31. října 1888. požadoval zboření kostela a farářovo oběšení, to se 

Toleranční patent neumožňoval stavbu kostelů, naštěstí neuskutečnilo. Úřady se patrně obávaly, že 
ani vznik sborů v královských městech, proto si sbor budou evangelíci kolaborovat s nepřítelem jako ve 
vybral za sídlo nedaleké Močovice. Roku 1783 vzni- válkách za Marie Terezie. Farář Nešpor naopak měs-
kl sbor, kterému hrabě Auersperg věnoval vyhoře- tu pomohl, když pruská armáda obsadila Čáslav a 
lou sýpku. Tu si evangelíci opravili a o rok později se požadovala rekvizice, na které město ekonomicky 
v ní konaly první bohoslužby. Protože modlitebna i nemělo. Z Čáslavi se proto vypravila deputace do 
fara byla v jednom malém objektu, byla roku 1817 Pardubic, která neúspěšně jednala s generálem 
modlitebna rozšířena. Fara již stála zvlášť. Zlepšení pruské armády. Naštěstí si farář Nešpor všiml prus-
poměrů přinesl rok 1848 a rok 1861, kdy se sbor kého vojenského faráře, přes kterého se odklad po-
rozhodl přemístit do Čáslavi, což už bylo možné díky dařilo dojednat. Pruská armáda se brzy stáhla a re-
novému, takzvanému Protestantskému patentu, kvizice se odevzdávat nakonec nemusely. Sbor pořá-
který byl vydán roku 1861. Nebylo to ale jednodu- dal prozatímně své bohoslužby v hostinci „U Bílé 
ché, zdaleka ne všichni podporovali přesun sboru růže“ na Kutnohorském předměstí. První bohosluž-
do Čáslavi. Tehdy rozhodovala zejména vzdálenost by se konaly v novém kostele již o adventu roku 
a dostupnost, je tedy logické, že lidé, kteří to měli 1866 a 6. července 1869 byl vysvěcen. Byl to slav-
blíže do Močovic, hlasovali proti přesunu. Čáslav nostní okamžik, na vysvěcení se sjelo z Čech a Mora-
byla ale mnohem strategičtější a navíc se stavěla vy několik tisíc lidí. Bohoslužby byly konané dvě, 
železnice. Farář Nešpor měl obavy, aby se sbor ne- uvnitř kostela a venku, protože by se všichni do kos-
rozštěpil. Dalším problémem byli někteří čáslavští tela nevešli. Byla to obří manifestace, teprve druhá 
katolíci, kteří si v Čáslavi evangelický kostel nepřáli, od roku 1861, první byla roku 1863, kdy se slavilo 
proto pozemek pro kostel zakoupila třetí osoba. milénium od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 
Základní kámen nového kostela byl položen roku Moravu. Kromě toho, že nový čáslavský kostel byl 
1864. Stavební práce přerušila válka mezi Pruskem prvním evangelickým kostelem v královském 
a Rakouskem roku 1866. Toho roku vyhořel kostel i   městě, slavilo se i 500 let od narození mistra Jana 
s farou v Močovicích, v kronice se uvádí, že oheň byl Husa. 
zapálen „ohavnou rukou paličovou“, další zprávy Sbor se stal velice důležitý, na popud českého 
hovoří, že šlo o nešťastnou náhodu, kdy hospodyně reformovaného superintendenta vznikl v Čáslavi 
v sousedním statku přepouštěla máslo a od toho evangelický Učitelský ústav, který byl v Čechách a 
vznikl požár. Zlí jazykové dokonce tvrdili, že kostel i na Moravě jediným učilištěm svého druhu. Učitel-

ský ústav měl dlouhodobé finanční problémy, na 
které si stěžoval již autor Broučků Jan Karafiát, který 
pracoval v prvním období v ústavě jako duchovní. 
Byl to jeden z prvních učitelských ústavů, který ke 
konci 19. století už umožňoval vzdělání i ženám. 
Kvůli finanční neudržitelnosti se roku 1921 stal stát-
ním, v té době zde působil například otec Miloše 
Formana, který zemřel za odbojovou činnost v kon-
centračním táboře. Po Pavlu Nešporovi nastoupil 
další významný farář František Kozák, který se pro-
slavil jako církevní spisovatel. V Čáslavi začal s přáte-
li Janem Pelíškem, farářem ze Semtěše, a Ferdinan-
dem Císařem, moravským reformovaným superin-
tendentem, vydávat časopis Hus. Farář Kozák           
v Čáslavi založil ženský dobročinný spolek Marta 
(1889) a sirotčinec Husův asyl (1915). Dobročinný 
spolek Marta byl nedávno opět obnoven, na spolek 
a sirotčinec navazuje i místní středisko Diakonie 
ČCE. Budovu sirotčince byste již v Čáslavi nenašli, 
byla zbořena roku 1978 a stála na místě sídliště        
v Těsnohlídkově ulici. Ani starou faru byste již nena-
šli, na jejím místě byla postavená nová roku 1928 
architektem Bohumírem Kozákem, který byl synem 
faráře Kozáka.                                  Bc. Pavel Dočekal 

150. VÝROČÍ EVANGELICKÉHO KOSTELA V ČÁSLAVI
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PRACOVNÍ SKUPINA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INFORMUJE

PSI A ZÁKONY

KOČKY A KOŤATA

Stát chce zatočit s tzv. množírnami psů a některá 
opatření tak zasáhnou i běžné chovatele psů. Jed-
nou ze zásadních věcí je povinné plošné čipování 
psů, které vstoupí v platnost 1.1.2020. Stát si od něj 
slibuje snadnější evidenci psů a znesnadnění exis-
tence psů „bez minulosti“. Od nového roku bude 
povinné očkování proti vzteklině u veterinárního 
lékaře spojeno vždy s kontrolou čipu psa. 

Pokud pes čip doposud neměl, či nebyl čitelně 
označen tetováním před 3. červencem 2011, nebu-
de smět veterinář psa naočkovat. Pořizovací cena 
čipu se pohybuje v rozmezí 150 - 450 Kč, veterinář si 
účtuje za jeho aplikaci od 300 – 550 Kč. Stát také sta-
noví sankce za porušení tohoto ustanovení a to až 
do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu a až do výše 
300 000 Kč pro právnickou osobu či podnikající fy-
zickou osobu. O dalších změnách týkajících se po-
vinnosti chovatelů chovajících větší počet fen vás 
budeme informovat. 

Abychom nezapomněli na majitele a milovníky 
koček. Zde se, bohužel, nic nemění. Bohužel je uve-
deno proto, že kočky a hlavně nezodpovědní majite-
le koček způsobují problémy na mnoha frontách, 
aniž by si to uvědomovali. 

Málokterý majitel kočky si chce připustit, že koč-
ka je zvíře domácí, nikoli divoké a život v 21. století 
nelze srovnávat s časy minulých desetiletí či století. 
Volný pohyb koček je stejně tak jako pohyb dalších 
domácích či hospodářských zvířat omezen záko-
nem. Kočky každoročně uloví tisíce ptáků, část z 
nich se dostane do záchranných stanic, kde pak je-
jich pracovníci musí věnovat nemalé úsilí a pro-
středky na to, aby se pokusili zvířata uzdravit a vrátit 
zpět do přírody. Jiný případ jsou pak organizace vě-
nující se pomoci toulavým a opuštěným kočkám. Ne 
každý majitel kočky si uvědomuje, že stačí jedno 
volně se pohybující nekastrované zvíře v okolí a koč-
ky se nekontrolovaně množí. Bohužel i do dnešní 
doby pak přetrvávají zvyky nechtěná koťata topit a 
jinak hubit. Někomu přijde humánnější koťata odho-
dit do škarpy, u popelnic nebo do lesa. 

Šťastlivci se ocitají v rukou kočičích záchranářů, 
kteří pak mají plné ruce práce a hlavu starostí, z če-
ho zaplatit účty za veterinární ošetření hromadících 
se koček. V našem regionu toto břímě nese Liga na 
ochranu zvířat se sídlem v Kutné Hoře. Přitom by 
stačilo tak málo – mít kočku pouze doma nebo ji za-
jistit proti úniku (pro zvídavé kočky lze postavit voli-
éry a venkovní výběhy, existují také snadno monto-
vatelné otočné či zpětné dílce na horní konce plotů 
zabraňující kočkám opustit vlastní zahradu). Samo-
zřejmostí je pak kastrace koček obojího pohlaví. 

Pro Naši Čáslav Vaše skupina  
„Životní prostředí“



Zlatá a dvě bronzové medaile v tenise, zlatá medaile 
na osmistovce, stříbrná v běhu na 110 metrů překá-
žek a jedna bronzová v závodním bazénovém plavá-
ní (polohovka na 400 metrů). Celkem tedy šest me- Vážně jste na sportovišti nezaznamenal ani ná-
dailí, spousta kvalitních sportovních výkonů a pře- znak negativní reakce v rámci soutěživosti?
devším nespočet zážitků. To je bilance, se kterou se 
vrátili mládežničtí olympionici České republiky    Ja k  dl o uh o trval let?
z ázerbajdžánského Baku, kde se od 20. 7. do 28. 7. 
konal Evropský olympijský festival mládeže.  

S týmem českých sportovců odcestoval také 
Petr Dobřický, který pomáhá nejen sportovcům        
z Čáslavi a okolí. Nereprezentoval sice republiku 
jako sportovec, ale na výkonech sportovců nese 
jistý podíl. Jaké si přivezl z Ázerbajdžánu dojmy a co 
na olympiádě obnášela jeho práce Fyzioterapeuta? Asi je zbytečné pokládat Vám otázku, zda byste 
O tom se můžete dočíst v rozhovoru níže. se chtěl zúčastnit i olympiády dospělých, ale řekně-

Jak se člověk jako fyzioterapeut může dostat do te nám, jak velký kus cesty to pro Vás ještě je?
Ázerbájdžánu na olympijské hry s českou mládež-
nickou reprezentací? Jak vypadá život v olympijské vesničce?

Jaké je na olympiádě stravování?

Kolik členů bylo v lékařském týmu?
Co konkrétně jako kvalitní fyzioterapeut musíte 

bezpodmínečně ovládat a co řešíte na stadionech a 
Do teď jsem si myslel, že vrcholoví sportovci ve sportovních halách?

Co pro Vás vlastně tato účast znamená? hamburgery a hranolky nejedí, tedy minimálně ne 
veřejně … 

Jak dlouho trvalo vyřízení všech potřebných 
dokumentů pro povolení vstupu do Ázerbájdžánu?

Jaká tam panovala atmosféra?

ba 20 dní před plánovaným odletem. tovci, mohu říci, že všichni napříč národy se k sobě 
Závodníci to mají ale jednodušší. Trenér je napí- chovali přátelsky, a to jak v olympijské vesnici, tak 

še na nominační list a poté závodník musí splnit vý- na sportovištích. 
konnostní limit pro danou akci do určeného data. 
Když limit splní, tak závodník může odcestovat a 
reprezentovat svoji zemi. Samozřejmě soutěživost tady hraje také svoji 

roli. Například během finálových hodů oštěpem 
S olympijskou reprezentací se normálně létá jsem zastupoval trenéra naší oštěpařky. Potřeboval 

vládními speciály, kterým cesta trvá asi 4,5 hodiny. jsem, aby si přišla pro rady a pokyny do trenérského 
Vzhledem k tomu, že pro cestu tam byl objednán sektoru. Nevěděla ale kde stanoviště máme. Po-
jeden velký a jeden malý airbus, museli jsme my prosil jsem tedy finskou oštěpařku, jestli by té naší 
jako lékařský tým, letět klasickou komerční linkou, nemohla vzkázat, kam má za mnou přijít. Odpově-
protože jsme se už se sportovci do letadel nevešli. děla mi jen,  že mám smůlu, že jí to neřekne. Směji 
Komerční linkou se let značně prodlužuje. Let do se tomu, ale trochu mě to překvapilo.
Dauhá v Kataru, kde jsme museli přestupovat, trval 
6,5 hodiny a z Dauhá přímo do Baku 4,5 hodin, takže 
my jsme se slušně prolétli. Zpátky jsme naštěstí letě-
li přímou linkou spolu se závodníky. Ohromný kus cesty. Není to tak, že když jsem byl 

letos s mládeží v Baku, tak mám blízko k cestě s do-
Už šest let spolupracuji s vrcholovým týmem Olympijská vesnička byla stejná jako ty, co jsou spělou olympijskou reprezentací do Tokia, která se 

české atletické reprezentace. Vzhledem k tomu že stavěné pro klasické olympijské hry dospělých.  u sk u te č n í příští rok. Přestože jsou letní olympijské 
česká atletika má zastoupení na všech olympiádách V celé vesnici bylo okolo 2 500 lidí. Rozlohou bych ji hry mládeže v mnoha ohledech podobné těm pro 
a to jak v mládežnické, tak dospělé kategorii, mohu přirovnal k čáslavskému náměstí. Byla plná obrov- dospělé sportovce, přeci jen je nutné mít nejprve 
být jako fyzioterapeut nominován dvěma cestami. ských bytových domů a různých obchodů. K dispozi- zkušenosti například s evropskými soutěžemi. 
Může mě nominovat přímo tým atletiky, se kterým ci jsme měli také velké rekreační centrum, plné počí- Mezi evropskými soutěžemi a olympiádou je 
spolupracuji nebo v případě, že v lékařském týmu tačů, playstationů, fotbálků, karaoke a dalších her obrovský rozdíl v logistice. Když jedete jako lékař 
není na soutěži dostatek lidí, doplní ho Český olym- nejrůznějšího typu. Působila skutečně megaloman- nebo fyzioterapeut na mistrovství Evropy, pořada-
pijský výbor. V mém případě to byla právě ta druhá sky. tel vše zajistí a vy se prakticky o nic nemusíte starat 
možnost. Pracoval jsem s atlety, gymnasty, tenisty a a můžete se soustředit pouze na vlastní práci. Na 
plavci. Ohledně stravy to bylo docela komické. Ve ves- olympiády si země musí vozit vlastní materiál a další 

ničce je pro sportovce velká jídelna. Asi po třech věci potřebné k práci. 
Tři fyzioterapeuti, dva doktoři a svého vlastního dnech se začala většina lidí stravovat mimo vesnici, 

fyzioterapeuta měly týmy basketbalistů a házenká- třeba v „mekáči.” Nevařili moc dobře.
řů, takže v lékařském týmu nás bylo celkem sedm.

Jednoduše řečeno, musím pochopit pohyb těla. 
Pro mě je to jedna z největších akcí, na kterou Pokud tělem nehýbeme tak, jak bychom měli, vzni-

jsem se chtěl vždy dostat. Snažím se o to už delší Kdepak. I na olympiádě dospělých se sportovci kají zdravotní komplikace. U nesportovců je to o 
dobu. Kousek od možnosti odcestovat s olympij- stravují podobnými jídly. Problém je trochu u úpo- něco jednodušší, ale práce se závodníky je kompli-
skou reprezentací mládeže jsem byl již minulý rok, nových sportů, kde jsou váhové katagorie. Tam si na kovanější, protože každý  sport má svá specifika. 
kdy jsem mohl odletět do Buenos Aires, ale nedo- kalorické jídlo musí počkat po zápase. Ale těch spor- Pokud se tedy chci například starat o oštěpaře, 
padlo to. Zdálo se, že Česká republika bude mít má- tovců, kteří počítají kalorie, snaží se jíst zdravě a musím dopodrobna nastudovat techniku hodu oště-
lo nominovaných sportovců. Nakonec jich sice bylo striktně dodržují jídelníček, obecně příliš není. Vr- pem. Tréninková metodika je v rukou trenéra, ale 
dost, ale to už bylo málo času na vyřízení víza povo- cholový sportovci mají tak enormní výdej, že v pod- fyzioterapeut mluví do toho, jak správně zapojit 
lujícího vstup do země. statě mohou jíst co chtějí a tělo si samo vezme to, co jednotlivé části těla tak, aby při hodu pracovalo        

potřebuje. Ano, hamburgery nemají příliš výživo- v optimální vlně. Děláme tedy různá cvičení, aby si   
vých hodnot, ale olympijský závodník z nich určitě z částí dané činnosti vytvořili stereotypy a úkony 

Od ledna jsem musel řešit náležitosti související nepřibere.     dělali přirozeně. Do toho samozřejmě spadají další 
například s vízem nebo registrací do mezinárodního činnosti, jako jsou masáže, uvolňování svalů, mobi-
olympijského systému. Celý proces schvalování trvá Atmosféra byla skvělá. Přestože jsem měl své lizace a podobně.                                                                 
poměrně dlouho. Jistotu, že odletím, jsem měl zhru- stanoviště a nebyl jsem tolik v centru dění mezi spor-   

 
 JN, Foto: archiv Fyzio Dobřický

PETR DOBŘICKÝ POMÁHÁ OLYMPIJSKÉ MLÁDEŽI K MAXIMÁLNÍM VÝKONŮM 

Petr Dobřický

 stránka 23 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2019   



POSTUP ČÁSLAVSKÝCH 
TENISTŮ
Po loňské velmi povedené sezóně, kdy tenisové 
družstvo dospělých „A“ postoupilo ze IV. třídy do III. 
třídy středočeského kraje, byla ta letošní opět po-
stupová. V soutěži se naší tenisté postupně utkali se 
sedmi týmy. Jako nováček dokázali šestkrát zvítězit 
a zaznamenali jen jedinou porážku, v posledním 
kole, kdy podlehli domácímu týmu Hrušov 6:3. Naši 
hráči postupně porazili týmy Sparta Kutná Hora A, 
LTC Kolín D, TK Benešov C, I.ČLPTK Čerčany, LTC Ko-
lín C a TJ Stříbrná Skalice. V tabulce obsadili tenisté 
první místo a postoupili do II. třídy středočeského 
kraje. 

V soutěži družstev se v každém utkání hrají vždy 
čtyři mužské dvouhry, dvě ženské dvouhry, dvě muž-
ské čtyřhry a jedna čtyřhra žen.

Postup vybojoval tým: Plšičík Peter, Nováček 
Filip, Frýba Filip, Janda Tomáš, Rous David, Dvořá-
ková Klára, Pechová Jana, Vyskočilová Adéla.

Přejeme čáslavskému tenisovému družstvu 
dospělých, aby nastávající sezóna byla stejně tak 
úspěšná, jako ta letošní nebo předchozí. 

Zároveň upozorňujeme, že od 1. září probíhá 
nábor dalších členů do tenisového klubu. Nábor 
bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 
hodin. 

Pro více informací kontaktuje správce Jaroslava 
Frýbu na čísle 603 829 439.

  TK Čáslav
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V sobotu 29.6. se v areálu čáslavské Sokolovny ode-
hrál 4.ročník míčového pĕtiboje dvojic.

8 párů soutĕžilo ve stolním tenisu, volejbalu, 
nohejbalu, střelbě na koš, střelbě na branku.

Po celodenních bojích se z celkového vítězství 
radovali obhájci loňského ročníku M. Cyrus / Z. Koří-
nek, kteří kralovali ve stolním tenise a překvapivě i 
ve volejbale. Pro 2. místo si dokráčeli M. Biroš / A. 
Mutňanský, kteří opanovali nohejbal a střelbu na 
branku. Výstavní disciplínou bratři Rozsypalů je 
střelba na koš, ve které nedali nikomu šanci a tuto 
disciplínu vyhráli, což jim zaručilo bronzovou příč-
ku.

Celkové pořadí:
1. Miroslav Cyrus/Zdeněk Kořínek 
2. Martin Biroš/Andrej Mutňanský
3. Ivo Rozsypal/Radek Rozsypal
4. Jan Lövl/David Váňa
5. David Vacek/Tomáš Chmelař
6. Lukáš Třmínek/ Peter Mráz
7. Ladislav Šimůnek/Luboš Žilka
8. David Růžička/Petr Havránek

   Jan Lövl

MÍČOVÝ PĚTIBOJ DVOJIC

Přijďte se podívat kde a jak cvičí sokolové a zkuste 
si to s nimi! Akce je určena jak členům Sokola tak 
široké veřejnosti. 

Po celou dobu trvání akce:

Program: 

 

 

 

 
 

 
 

Malý Sál 

Velký Sál 

s pamětníkem, výstava fotografií a kronik
- Každý návštěvník se může zúčastnit některých 

cvičení:
     16:30 - 18:30 příležitost vyzkoušet si s dětmi 
cvičení na nářadí
    od 18:00  prostor zahrát si košíkovou pro všech-

16:30 - 18:30 Oddíl rodiče a děti - překážko- ny ve velkém sále
vá dráha pro děti i z řad návštěvníků      Od 19:00 možnost zahrát si stolní tenis v malém 

19:00 - 21:00 Stolní tenis pro všechny sále
     od 20:00  příležitost zahrát si volejbal pro všech-

16:00 - 16:30 Věrná garda ženy - ukázka cvi- ny ve velkém sále
čení

17:00 - 17:30 Karate - ukázka cvičení - Odpoledne na zahradě a na hřišti za sokolov-
17:30 - 18:00 Aerobik ženy - ukázka cvičení   n ou hry a úkoly pro děti

s možností účasti návštěvníků - Večer na zahradě za sokolovnou opékání buřtů
18:00 - 19:30 Košíková pro všechny Kdo si chce zacvičit, nezapomeňte na vhodný 
20:00 - 22:00 Volejbal pro všechny sportovní oděv a obuv. (Šatny a sprchy k dispozici)

Vstup zdarma, Těšíme se na Vás!

- Den otevřených dveří sokolovny - volná pro-
hlídka celého objektu

- Seznámení se s historií sokolovny: beseda        

•

 •
•

•
•

•
•

•
•

•
•

SOKOL KARATE DOJO ČÁSLAV PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY 
PRO VÝUKU KLASICKÉHO JAPONSKÉHO KARATE
Oddíl SHOTOKAN KARATE  přijímá nové členy. Zá-
jemci se mohou od poloviny září přihlásit až do kon-
ce října v Sokolovně před tréninkem každé pondělí 
a středu (cvičíme od 17:30 do 19:00 h.). Vzhledem   
k tomu, že se jedná o původní japonskou verzi sho-
tokan karate, neobsahuje herní prvky, ale pouze 
výuku bojového umění tradičními metodami, proto 
není trénink koncipován pro děti - přijímáme mlá-
dež od 12 let a dospělé.

jsou rozděleny na 2 až 3 skupiny dle technické vy-
spělosti a vedeny trenéry - nositeli černého pásu 1. 
až 3. DAN. Základní trénink probíhá dvakrát týdně, 
vždy pondělí a středa 17:30 - 19:00, pokročilejší 
adepti pak mohou ještě cvičit ve čtvrtek. 

V tělocvičně cvičíme bosi (v odůvodněných pří-
padech lehká sportovní obuv), pády a sebeobranu 
vyučujeme na koberci nebo tatami, využíváme bo-
xovací lapy a pytel a další pomůcky. Cvičebním úbo-

Co a jak tedy cvičíme a vyučujeme? Karate dle rem je karategi - kimono, ale nováčci mohou cvičit   
metodiky JKA (Japan Karate Association) jako sebe- v teplácích. 
obranu, kondiční cvičení, nikdy nekončící poznání, Hlavním naším cílem je spolupráce bez důrazu 
jako bojové umění. Cvičit lze dlouho v dospělosti do na talent, ale na chuť cvičit a přátelství, proto rádi 
stáří (je možné začít i až ve středním věku), kde je přivítáme nové kamarády a přátele. Případné dota-
ostatně těžiště bojových umění na rozdíl od spor- zy zodpovědí trenéři při tréninku, nebo telefonicky 
tovního pojetí. Karate-do je v překladu cesta prázd- šéftrenér oddílu (721 930 696), další info na www.-
né ruky což symbolizuje nejen umění ovládání těla karatedojocaslav.cz .           
ale i filosofie ovládání 
mysli (prázdný zname-
ná čistý, vyprázdněný 
od sobectví, nenávisti, 
touhy po moci, ….). Pří-
mo navazujeme na ná-
rodní instruktory a ja-
ponské mistry, které 
navštěvujeme na jejich 
seminářích, náš šéftre-
nér je též držitelem li-
cence národního in-
struktora JKA ČR a li-
cence zkušebního komi-
saře na technické stup-
ně kyu - pásy. Tréninky 

RNDr. Vladimír Gladkov 



V červnu a červenci roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 
83 dětí, z toho 17 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 10 
místních občanů. Bylo uzavřeno 29 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZÁŘÍ

Dne 27. 7.uplynul 1 rok od chvíle,
kdy nás opustila 
naše milovaná

Libuše Vařečková

Stále vzpomíná celá rodina
a přátelé.

Dne 13. září 2019 uplyne 18 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,
pan 

František Ducheček

Stále vzpomínají 
synové Ivo a František s rodinami. 

Dne 7. 9. 2019 to budou již 3 roky,
co odešel beze slůvka rozloučení

pan

Jaroslav Pavlík

Ty jsi rád nás měl a rád jsi žil.
Však přišel den a Ty ses s námi rozloučit nestačil...

Stále vzpomíná manželka Jana, děti s rodinami 
 a ostatní příbuzní.

Dne 11. 7. 2019 oslavili 60 let
společného života 

Míla a Petr 
Veselí
z Čáslavi

Hodně zdraví Vám přejí
Musilovi

Dne 11. září oslaví 70. výročí 
svatby manželé 

Marie a Jindřich Bláhovi 
z Chedrbí

Další společná léta a hlavně 
hodně zdraví přejí děti s rodinami 

V životě je jen jediné štěstí. Milovat a být milován. 

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává...

26. srpen 1989 zůstane pro nás nejhorším, 
nejčernějším dnem v našem životě. 
Právě v tento den nás navždy opustil 

bez rodinné přítomnosti náš starostlivý, 
obětavý, milující manžel, tatínek a dědeček

pan 

Jan Vališ, mjr. ČSLA v.v.

Za jeho obětavost pro rodinu děkuje 
a stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Pokud mu někdo věnuje tichou vzpomínku, přijměte, prosím, 
naše srdečné poděkování.  

Dne 11. září uplynou 4 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Horák

Stále vzpomíná syn s manželkou.

Dne 20. 9. 219 by se dožila 
100 let paní 

Marie Tichá
S láskou stále vzpomínají 

Eva a Jana, dcery s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Fr. Hrubín

Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali, že náhle zemřel bez slůvka rozloučení            
dne 6.8.2019 náš drahý, milovaný 

pan

MVDr. MIROSLAV PETRÁNEK
ve věku 58 let.

Čáslav, P. J. Šafařika 853

Jménem pozůstalé rodiny:
maminka Hana, 
manželka Bláža, 

bratr Martin s rodinou, 
syn Philip, synovec Davide Raul 

a sestřenice Libuše
                                      

Dne 28. 9. 2019 uplyne 1 smutný rok
od úmrtí 

pana
 

Ing. Pavla Hynka

S láskou, úctou a vděčností
vzpomíná celá rodina.

Dne 29.8.2019 by oslavila 80. narozeniny 
 paní

Hana Míšková
z Čáslavi.

Zemřela náhle dne 16.7.2019 
bez slůvka rozloučení.

S láskou a bolestí v srdci nikdy nezapomenou
       dcery Hana a Irena s rodinami. 
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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

ZÁŘÍ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

od 5.8. 2019 do 1.9. 2019  - VÝSTAVA

„HoŘÍ, MÁ PANENKO!“ VÝSTAVA KE 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO 
SPOLKU V ČÁSLAVI 

od 25. 6. do 31. 10. 2019 - VÝSTAVA 

„Literární toulky Čáslaví“ 

V rámci Dnů evropského dědictví bude 
7. 9. a 8. 9. 2019 otevřeno Městské muzeum Čáslav 
 9:00 - 11:00,  12:00 - 16:00 hod. za snížené vstupné!

od 9. 9. do 6.10. 2019 - VÝSTAVA

„BIENÁLE“ Výstava děl studentů výtvarných oborů Uměleckoprůmyslové 
akademie ve Světlá nad Sázavou. 

17. 9. 2019 od 17 :00 hod. - SETKÁNÍ

 „A TAK ŠEL ČAS“ (s Včelou Čáslavskou), 

23. září 2019 od 17:00 hod. - BESEDA

„MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH“

Změna programu vyhrazena 
     Další informace na  a Facebooku

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin
NA ZÁVĚR V NEDĚLI 1. 9. 2019 VE 14 HODIN PROBĚHNE KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY!!!

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, 12-17 hodin

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Vernisáž výstavy: 9.9. 2019 v 17: 00  hod.
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na setkání s profesorem 
Petrem Charvátem, dlouholetým starostou Včely Čáslavské, při příležitosti 
jeho 70. narozenin vstupné dobrovolné  

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí
Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou 
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu 
zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo 
do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického 
prostředí. Délka je cca 90 minut.

http://muzeumcaslav.cz/

12. 9. v 19:00 hod. - náhradní termín za neodehrané představení 24. 4. 2019 
DVA NAHATY ́CHLAPI / JT Promotion 

Minipřehlídka regionálního amatérského divadla v rámci oslav
150 let Dusíkova divadla v Čáslavi

17. 9. v 19:00 hod. ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ DRAHOUŠKU / DIK Chotěboř

20. 9. v 19:00 hod. / Nová scéna BYLO TO NA VÁŠ ÚČET /Ad hoc

22. 9 v 15:00 hod. RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK / Jen tak, Chvaletice

23.9. v 19:00 hod. LADY OSCAR / Divadlo Kalich Praha

Abonentní představení pro dospělého diváka - platnost abonentní karty pro 
období JARO 2019. VYPRODÁNO.

Představení vzniklo na motivy filmové komedie z roku 1970, natočené podle 
scénáře Miloše Macourka a Oldřicha Lipského. Vstupné: 50 Kč. 

Adaptace rozhlasové hry Ludvíka Aškenazyho v podání členů, pro tento účel 
vzniklého, souboru Ad hoc. V režii Karla Kropáčka účinkují: Vojtěch Nezbeda, 
Klára Fidlerová, Eva Pallotto, Salome Poživilová a další. Vstupné: 50 Kč.

Pohádky pro děti od 3 let a jejich hodné rodiče, které na motivy knihy Jaromíra 
Kincla a Zdeňka Smetany Rákosníček a rybník napsala Janka Ryšánek 
Schmiedtová. Vstupné: 50 Kč.

Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 450, 430, 400, 380 Kč.
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Kozák Přemek děkuje 

za velkolepé rozloučení při odchodu do důchodu.
Očekával jsem nějakou „kulišárnu“,

ale tak důstojné a srdcervoucí rozloučení
si nepamatuje celá historie STS.

Jak by řekl Karel Gott - tak to jsem opravdu nečekal.

Zvláštní poděkování patří Psychiatrickému oddělení 
HALA „BAČOV“

všem zaměstnancům
STS - Tupadly 

Ještě jednou všem vřele DĚKUJI.

Šachový klub Slavoje Čáslav oznamuje, že zahájí svoji činnost v polovině září 
letošního roku. Pravidelné schůzky se budou opět konat vždy ve středu, a to od 
16:00 hodin. Hrací místnost Klub důchodců v Čáslavi. 

V sezóně 2018/2019 jsme hráli Regionální přebor. Ze šesti účastníků jsme 
skončili na třetím místě. Současný hráčský kádr bohužel stárne. Hledáme proto 
další aktivní hráče, kteří by naše mužstvo posílili. 

Zveme však všechny zájemce o tuto krásnou, královskou hru. Tedy i ty, kteří 
hrají šachy jen rekreačně.     Václav Výborný 

ŠACHY V ČÁSLAVI



1. ANGRY BIRDS VE FILMU 2 3D 14. - 15. PLAYMOBIL VE FILMU

14. - 15. PANSTVÍ DOWNTON

1. PŘES PRSTY

17. - 18. ZLATOKOPKY

19. - 20. ROMÁN PRO POKROČILÉ
4.FORMAN VS. FORMAN

21. - 22. PSÍ KUSY
5. - 6. TO KAPITOLA 2

7. - 8. HODINÁŘŮV UČEŇ
21. - 22. AD ASTRA

7. - 8. TENKRÁT V HOLLYWOODU 24. - 25. RAMBO: POSLEDNÍ KREV

10. - 11. MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU 26. - 28. NÁRODNÍ TŘÍDA

28 - 29. ANGRY BIRDS VE FILMU 2 

12. - 13. NABARVENÉ PTÁČE 29. JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu si svůj 
komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout 
hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ plné zábavy a 
Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem fantazie. 
Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.
vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na 
misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské aristokracie 

a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého století. Majitelé panství, 
Crawleyovi, ale tuší, že pokud nepůjdou s dobou a nepodstoupí dobrovolnou 

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen modernizaci, nemají naději na přežití. 
na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co 
nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, 
se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer). Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu 
Snímek, který vznikl v česko-francouzské koprodukci společností Negativ, způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z 
Alegria, České televize a ARTE, je uceleným životním portrétem čáslavského přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým 
rodáka, režiséra Miloše Formana. Sumarizuje jeho životní cestu, na níž se prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací 
prolíná přízeň s ranami osudu, osobní pátrání i tápání. Snímek je koláží často zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a 
neviděných soukromých oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. 
které namluvil režisérův syn Petr. Režie: Helena Třeštíková a Jakub Hejna. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Volně přístupno. Promítáme od 20 hodin.

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném 
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho 
členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu 
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu otec vesmírného 
sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný inženýra Roye McBridea (Brad Pitt). Jeho cílem bylo vyhledat známky 
mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s mimozemské civilizace. Lehce autistický McBride nyní cestuje na okraj sluneční 
hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého soustavy v jeho stopách. Chtěl by najít otce a pochopit, proč jeho mise selhala. 
učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Při cestě začíná odhalovat tajemství, které ohrožuje přežití naší planety. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání 
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér ( BradPitt) rozhodnou prosadit Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř 
se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles. čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Una je malá holka a její život se v jednom okamžiku naprosto převrátí vzhůru Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady 
nohama. Jejího milovaného dědečka totiž unesou mimozemšťané a maminka je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Film podle 
se z toho zhroutí a skončí v nemocnici. A tak všechno je jen na Uně. Tím však pro stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem 
ni překvapení nekončí. Při svém pátrání zjistí, že její děda je vlastně také kombinuje dramatický příběh s černým humorem.
mimozemšťan, jehož raketa před mnoha roky havarovala na Zemi. Ve sklepě Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
totiž objeví dědova pilota, malého a hodně mrzutého robota. Una a tento její 
nový parťák teď mají necelých 24 hodin na to, aby dědu našli a zachránili... 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, 
syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však  spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především 
umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se samo divokým a legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý o jehož 
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

KINO MILOŠE FORMANA ZÁŘÍ
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Tel.: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA     -     e-mail: kino@kulturacaslav.cz 327 312 215     -     
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J. Mahena 10, Čáslav
tel.: 326 539 500

Krmení pro Vaše 
domácí i hospodářská zvířata 
až k Vám domů dodá firma Reprochov.

telefon: 604 533 889 
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Náměstí Jana Žižky z Trocnova 148, 286 01 Čáslav   
1. patro (nad Lékarnou Pod štítem) Tel.: 720 731 960

info@fyziocaslav.cz, www.fyziocaslav.cz

Prodej zdravotní ortopedické obuvi a vložek PETER LEGWOOD. 
Obuv je vhodná pro všechny typy chodidel. 

Napomáhá zlepšení rovnováhy a výrazně snižuje námahu 
pohybového aparátu. 

Náš odborně proškolený tým Vám upraví obuv na míru.

- zlepšuje držení těla
- snižuje zatížení svalů dolních končetin

- prevence rizika zkracování svalů
- napomáhá správnému pohybu pánve

- je antibakteriální, lehká, pohodlná, protiskluzová
- je vhodná jako pracovní obuv s platnou normou
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Koupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

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

Inzerci do ČN přijímáme
buď osobně nebo písemně na adrese redakce: 

MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

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



www.meucaslav.cz
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Program na září 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

7. září - sobota - POCHOD PROKLETÝM ÚDOLÍM

14. září - sobota - STŘEDOVĚKÁ KRČMA

  

21. září - sobota - ČESKÝ ŠTERNBERK

28. září - sobota - ÚDOLÍM BRTNICE

INFO!!! 
Dne 5. 10. pořádáme zájezd do KRKONOŠ.  

Trasa: Hněvkovice - Habrovčice - Budeč (Zahájí) - Hněvkovice. 10, 14 km. 
Odjezd v 7:08 hod. Návrat v 16:48 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Kutná hora město - údolím Vrchlice - Velký rybník - Malešov. 10 km. 
Odjezd v 8:50 hod. Návrat v 15:06 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Trasa: Český Šternberk - Malovidy - Rataje - Ledečko. 10 km. Odjezd v 7:06 hod. 
Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

Trasa: Přímělkov - údolí Brtnice - Rokštejn (zřícenina hradu) - Brtnice. 10km. 
Odjezd v 7:06 hod. Jízdné tam: Čáslav - Přímělkov, jízdné zpět: Jihlava - Čáslav 
Vedoucími jsou paní Zdeňka Matysová a paní Zdena Šrámková.

Trasa: Pec. p. Sněžkou - lanovkou na Hnědý Vrch 
- Výrovka - Luční bouda - Obří důl - Pec p. Sněžkou. 

Odjezd v 6:30, cena 100 Kč.

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

PO PRVNÍCH SRPNOVÝCH TRÉNINCÍCH A PŘÍMĚSTSKÉM 
TÁBORU GRIPEŇAT, ČEKÁ V ZÁŘÍ ČÁSLAVSKÝ STADION TURNAJ 

A PRVNÍ PŘÍPRAVNÁ I MISTROVSKÁ UTKÁNÍ  

31. 8. 2019 - Gripen Cup - turnaj A-týmu - 10:00 h. 

4. 9. 2019 - přípravné utkání A-týmu s HC Žabonosy - 18:30 h.

11. 9. 2019 - přípravné utkání A-týmu se Stadion Nový Bydžov -  18:30 h.

15.9.2019 - první domácí soutěžní utkání s HC Poděbrady - 17:00 h.

29.9.2019 - druhé domácí soutěžní utkání s HC Lev Benešov - 17:00 h.

Celosezónní nábory v Čáslavi: 
Út, Pá 17:00, So 14:00

ročník 2008 a mladší

Nebo přijď jakékoliv pondělí nebo čtvrtek v 16:30 na atletické hřiště, 
případně se domluv se šéftrenérem mládeže Václavem Vondrou, tel. 728 323 878 


