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usnesením č. 418/2019 
vzala na vědomí
usnesením č. 419/2019

usnesením č. 430/2019
svým usnesením č. 420/2019 

usnesením č. 421/2019
usnesením č. 431/2019

usnesením č. 422/2019 

usnesením č. 432/2019
usnesením č. 423/2019 

usnesením č. 433/2019

usnesením č. 424/2019 usnesením č. 434/2019

usnesením č. 425/2019 
usnesením č. 435/2019

usnesením č. 436/2019
usnesením č. 426/2019

usnesením č. 437/2019

usnesením č. 427/2019
usnesením č. 438/2019

usnesením č. 439/2019

usnesením č. 428/2019

usnesením č. 440/2019

usnesením č. 441/2019usnesením č. 429/2019

schválila program zasedání.
 plnění usnesení ze  zasedání rady města ze dne 7. 8. 2019.

schválila
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 71/2019, mezi Městem Čáslav a firmou AVE Kolín s.r.o., IČ 251 48 117 se síd-
lem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, na akci „Čáslav - oprava chodníků lokality 
Budín“. 

schválila
schválila

schválila

schválila

schválila

schválila

schválila

schválila

schválilaschválila

něného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných pozemcích, 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
vydává změnu č. 1 Územního plánu Čáslav.   zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

zemku p.č. 2311/1 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrál-
ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro opráv-
něného z věcného břemene společnost Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový 

  uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
dílo č. 104/2019 mezi Městem Čáslav, společností Konstrukce a dopravní stav-   zřízení věcného břemene - služebnosti na 
by s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a Vodohos- mostní lávce ve vlastnictví města Čáslavi nad pozemkem p.č. 2104/1 zapsané-
podářskou společností Vrchlice - Maleč a.s., IČ 463 56 967, se sídlem Ku Ptáku ho na LV č. 2758, pro obec a k.ú. Čáslav, u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
387, 284 01 Kutná Hora, na akci „Čáslav - oprava povrchu vozovek lokality Bu- kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, jehož vlastníkem je Česká republika, 
dín“. právo hospodařit s majetkem má Povodí Labe, pro oprávněného z věcného 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. břemene společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., úplatně ve výši 
47/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Vodotop, s. r. o., IČ: 252 57 561, Rab- 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služeb-
štejnská Lhota 114, 537 01 Chrudim, na akci „Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ ných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
Bojovníku za svobodu“.  vyslovila souhlas se stavbou „II/339 Čáslav, most ev. č. 

 uzavření smlouvy o realizaci přeložky distri- 339-004 - přeložka jednotné kanalizace a přeložka vodovodu“ na pozemku ve 
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. vlastnictví města Čáslav: p.č. 1202/3 v k.ú. Čáslav.
Z_S24_12_8120060698 mezi městem Čáslav a společností ČEZ Distribuce, a.   pronajmout nebytový prostor v Dusíkově diva-
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, která souvisí se stavbou „II/339, dle - Divadelním klubu - restaurace, na adrese: Masarykova ul., č.p. 194, 286 01 
most ev. č. 339-004“ v ulici Pražská, Čáslav. Čáslav, p.č. 466, panu J. L., IČ: 075 39 193.

 zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
Bojovníků za svobodu u č.p. 1458 v Čáslavi, pro žadatelku paní M. Š., v souladu   sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 6/2018, o místním poplatku za schvaluje vyřazení pohledávky za povinnou H. Š. z titulu neuhrazení nájemné-
užívání veřejného prostranství, v platném znění, na dobu 1 rok. ho, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání pohle-

doporučula Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- dávky, za byt v ul. Přemysla Otakara II v Čáslavi, do podrozvahové evidence. 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
schvaluje prodej bytové jednotky č.p. 1617/11 v Čáslavi včetně příslušenství a sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
spoluvlastnického podílu 4396/396106 na společných částech bytového domu schvaluje vyřazení pohledávky za povinnou S. N. z titulu neuhrazení nájemné-
č.p. 1614-1618 a na pozemcích st. 3817, 3819, 3821, 3822, 3823, 3824 a 3825  ho, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání pohle-
v katastrálním území Čáslav, v ulici Pražská, za nejvyšší nabídnutou cenu dávky, za byt v ul. Filipovská v Čáslavi, do podrozvahové evidence. 
1 550 000 Kč + náklady na realizaci prodeje, manželům H.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje vyřazení pohledávky za povinnou M. V. z titulu neuhrazení nájemné-

2schvaluje odkoupit část pozemku p. č. 1194/1 o výměře cca 35 m , zahrada,   h o  , záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání pohle-
v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský dávky, za byt v ul. Žitenická v Čáslavi, do podrozvahové evidence. 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 175, ve vlastnictví manželů V., za   vyřazení pohledávek odboru správy majetku 
cenu dle znaleckého posudku 9 450 Kč + náklady na realizaci řízení. Města Čáslavi z titulu neuhrazení nájemného a služeb v nájemních bytech, do 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- podrozvahové evidence.
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019   složení výběrové komise na obsazení pozice 

2 ředitele / ředitelky společnosti ANIMA Čáslav, o.p.s., se sídlem: Svatopluka Če-schvaluje odkoupit část pozemku p. č. 1194/8 o výměře cca 31 m , zahrada,       
cha 441, 286 01 Čáslav, IČ: 272 26 751.v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

 zrušila usnesení č. 288/2019 schválené Radou města kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 13771, ve vlastnictví V. H., za 
Čáslavi dne 29. 5. 2019 a zároveň schválila aktualizovaný investiční záměr zpra-cenu dle znaleckého posudku 8 370 Kč + náklady na realizaci řízení. 
covaný dle požadavků § 11 Nařízení vlády č. 112/2019 a kapitoly 3.5 Příručky  a) zrušila usnesení č. 408/2019 ze dne 7. 8. 2019;         
na projekt Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání na b) schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 393/32, 
sociální dům.p.č. 1966/6 a p.č. 367/20, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 

 doporučila přijmout zastupitelstvu města usnesení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ...../2019 schva-pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
luje poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, úplatně ve výši 100 Kč + plat-
zastupitelstva dle Kolektivní smlouvy pro rok 2019 ze dne 12. 12. 2018 ve stej-ná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných pozem-
ném rozsahu jako zaměstnancům města.cích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.

  Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolu-  zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
práci mezi městem Čáslav a společností SPEL a.s., a to na dobu do 31. 12. 2019.zemku p.č. 1993/4 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrál-

ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro opráv-

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 21. 8. 2019 | Městská rada

Usnesení městské rady ze dne 4. 9. 2019 | Městská rada

usnesením č. 442/2019
vzala na vědomí
usnesením č. 443/2019

  program zasedání následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
 plnění usnesení ze  zasedání rady města ze dne 21. 08. 2019. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Rekapitulace: upravené příjmy: 319 123,26 tis. Kč, upravené výdaje: 

schválila
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340 649,26 tis. Kč, financování plus: 21 526,00 tis. Kč. dle znaleckého posudku 14 400 Kč. U pozemku p.č. 2422 se jedná o plnění osvo-
  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu bozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o 

města na hudební festival „Mezi Garážema 2019“ ve výši 5 000 Kč, ve znění dle dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Náklady spojené s reali-
důvodové zprávy. zací bude hradit každá ze stran jednou polovinou.

  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu   uzavření smlouvy o poskytování realitních 
města na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi služeb s realitní kanceláří O. H., s místem podnikání Klimenta Čermáka 133, 286 
ve výši 40 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 01 Čáslav, za finanční odměnu vyvíjenou realitní činností ve výši 300 Kč bez 

, v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřila oteví- DPH/ 1 hodinu, na lokality, které jsou uvedeny v důvodové zprávě.
ráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vícepodlaž-  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Jab-
ních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čásla- lonského, souhlasila s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části 
vi“ a dále jejich posouzením a hodnocením komisi ve složení: zplnomocněný místní komunikace v ul. Jablonského, z důvodu napojení kanalizace za podmí-
administrátor veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, vedoucí oddělení nek uvedených v důvodové zprávě. 
investic MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ Čáslav a vedoucí odboru   změnu zadávací dokumentace pro podlimitní 
správy majetku města MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: administrátor veřejné veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6   
zakázky (zástupce), starosta města Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ dle návrhu v příloze.
Čáslav. Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná-

  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
66/2019 mezi Městem Čáslav a firmou AVE Kolín s.r.o., IČ 251 48 117 se sídlem schvaluje záměr „Zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů Čáslav“ (dále jen 
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V na akci „Čáslav - oprava vnitrobloku Žitenická“. jednotka SDH Čáslav) dle ustanovení § 29 a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o po-

  prodloužení vyhrazeného parkovacího místa žární ochraně.
v ul. 28. října u č.p. 299/40, v Čáslavi, pro žadatelku paní H. H. v souladu s Obec-   přechodnou úpravu provozu - silnice I/38 
ně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 6/2018, o místním poplatku za užívání Čáslav, obchvat, dle žádosti spol. ASIG s.r.o., IČ: 259 54 849 v období od 20. 9. 
veřejného prostranství v platném znění na dobu 3 let. 2019 do 22. 9. 2019 a dále od 27. 9. 2019 do 29. 9. 2019 s doplněním dopravní-

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- ho značení „Zákaz odbočení vlevo“ s dodatkovou tabulkou „Nejvyšší povolená 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 hmotnost převyšující 12t“ ze silnice I/38 na ulici Jeníkovská v Čáslavi, z důvodu 

2schválilo záměr odkoupit část pozemku st.p.č. 1548 o výměře 5 m , zastavěná výměny mostových ložisek mostů ev. Č. 38-149, 38-050, 38-051.
2   záměr přistoupení do spolku „Turistická ob-plocha a část pozemku p.č. 2423 o výměře 63 m , zahrada, oba v katastrálním 

last Kutnohorsko a Kolínsko z. s.“ a doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením  pracoviště Kutná Hora na LV č. 2603, ve vlastnictví pana M. M., za cenu dle zna-

2 č. …../2019 schvaluje: a) přistoupení města Čáslavi do spolku „Turistická oblast  leckého posudku 13 600 Kč a prodat část pozemku p.č. 2422 o výměře 64 m , 
Kutnohorsko a Kolínsko z. s.“ jako oblastní organizace destinačního manage-ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 
mentu, b) stanovy  spolku „Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.“pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, za cenu 

usnesením č. 444/2019

usnesením č. 445/2019 usnesením č. 450/2019

usnesením č. 446/2019
usnesením č. 451/2019

usnesením č. 452/2019

usnesením č. 453/2019 
usnesením 447/2019

usnesením č. 448/2019
usnesením č. 454/2019

usnesením č. 449/2019

usnesením č. 455/2019

schválila

schválila schválila

schválila

doporučila 
schválila

schválila
schválila

schválila

usnesením č. ZM/73/2019

usnesením č. ZM/74/2019 usnesením č. ZM/84/2019

usnesením č. ZM/75/2019

usnesením č. ZM/76/2019
usnesením č. ZM/77/2019

vzalo na vědomí

usnesením č. ZM/78/2019

usnesením č. ZM/79/2019 usnesením č. ZM/85/2019

usnesením č. ZM/80/2019

usnesením č. ZM/81/2019

usnesením č. ZM/82/2019

usnesením č. ZM/86/2019

vzalo na vědomí

usnesením č. ZM/83/2019 usnesením č. ZM/87/2019

 schválilo hlasování pomocí elektronického Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, za cenu dle 
systému. znaleckého posudku + platná sazba DPH + náklady na realizaci řízení.

 určilo ověřovatele zápisu MUDr. Martina Nováka a  schválilo záměr města koupit část pozemku st.p.č. 
2 2MUDr. Miroslavu Tvarohovou. 1594 o výměře cca 492 m  a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m , oba               

 určilo za členy návrhové komise Bc. Radka Holíka a v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
Mgr. Martina Juska. kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 pro obec a katastrální 

 schválilo program zasedání území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1219, 1220 a 1221, za 
 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu cenu dle znaleckého posudku a prodat část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 

2zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. 347 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 

Čáslavi ze dne 24. 6. 2019. katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle znaleckého 
 schválilo přistoupení města Čáslavi do spolku posudku + platná sazba DPH. Náklady spojené se směnou pozemků bude 

„Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.“ jako oblastní organizace hradit každá ze stran jednou polovinou. Směna je podmíněna prohlášením 
destinačního managementu a bere na vědomí znění stanov spolku „Turistická obou smluvních stran, že nebudou zpětně požadovat vydání bezdůvodného 
oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.“. obohacení za užívání směnovaných pozemků či jejich částí.

 schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019 dle  schválilo záměr odkoupit část pozemku st.p.č. 1548 
2 2předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 319 123,26 tis. Kč, o výměře 5 m , zastavěná plocha a část pozemku p.č. 2423 o výměře 63 m , 

upravené výdaje: 340 649,26 tis. Kč, financování plus: 21 526,00 tis. Kč. zahrada, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
 vydalo změnu č. 1 Územního plánu Čáslav formou Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2603, ve vlastnictví 

opatření obecné povahy. pana M. M., za cenu dle znaleckého posudku 13 600 Kč a prodat část pozemku 
2 schválilo záměr zřídit „Jednotku sboru p.č. 2422 o výměře 64 m , ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, 

dobrovolných hasičů Čáslav“ (dále jen jednotka SDH  Čáslav) dle ustanovení § zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
29 a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Kutná Hora na LV č. 10001, za cenu dle znaleckého posudku 14 400 Kč. U 

 schválilo prodej bytové jednotky č.p. 1617/11          pozemku p.č. 2422 se jedná o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty 
v Čáslavi včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 4396/396106 na dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
společných částech bytového domu č.p. 1614 - 1618 a na pozemcích st. 3817, pozdějších předpisů. Náklady spojené s realizací bude hradit každá ze stran 
3819, 3821, 3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území Čáslav, v ul. Pražská, jednou polovinou.
Čáslav, za nejvyšší nabídnutou cenu 1 550 000 Kč + náklady na realizace  schválilo prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře 

2prodeje, manželům H. 6 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
 zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti 

2018 a pověřuje Kontrolní výbor pokračovat v jeho činnosti dle zákona              ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 
č.  128/2000 Sb., Zákona o obcích.   02 za cenu ve výši 4 500 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.

 schválila záměr prodat pozemek st.p.č. 2079/1 o  schválilo odkoupit část pozemku p.č. 1194/1 o 
2 2výměře 42 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro výměře 35 m , zahrada, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 175, ve 
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 vlastnictví manželů V., za cenu dle znaleckého posudku 9 450 Kč + náklady na poplatků za vymáhání pohledávky, za byt v ul. Filipovská v Čáslavi, do 
realizaci řízení. podrozvahové evidence.

 schválilo odkoupit část pozemku p.č. 1194/8 o  schválilo vyřazení pohledávky za povinnou M. V. z ti-
2výměře 31 m , zahrada, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního tulu neuhrazení nájemného, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 13771, poplatků za vymáhání pohledávky, za byt v ul. Žitenická v Čáslavi, do 
ve vlastnictví paní V. H., za cenu dle znaleckého posudku 8 370 Kč + náklady na podrozvahové evidence.
realizaci řízení.  schválilo poskytnutí finanční dotace z Programu 

 schválilo vyřazení pohledávky za povinnou H. Š. z ti- kultura a spolková činnost 2019, ve znění dle důvodové zprávy. 
tulu neuhrazení nájemného, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních  schválilo poskytování odměn a ostatních 
poplatků za vymáhání pohledávky, za byt v ul. Přemysla Otakara II v Čáslavi, do souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva dle Kolektivní smlouvy 
podrozvahové evidence. pro rok 2019, ze dne 12. 12. 2018, ve stejném rozsahu jako zaměstnancům 

 schválilo vyřazení pohledávky za povinnou S. N. z ti- města. 
tulu neuhrazení nájemného, záloh na služby, úroků z prodlení a soudních 

usnesením č. ZM/88/2019 usnesením č. ZM/91/2019

usnesením č. ZM/92/2019
usnesením č. ZM/89/2019

usnesením č. ZM/93/2019

usnesením č. ZM/90/2019

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

Jako občanovi města i jako městskému zastupiteli 
mi není lhostejná složitá a často i nebezpečná 
dopravní situace v Čáslavi v důsledku nevhodně 
zvolené objízdné trasy při opravách čáslavského 
obchvatu. Všichni se dnes a denně potkáváme s 
enormním množstvím kamionů a dalších vozidel, 
které komplikují dopravu ve městě, ničí naše silnice 
a kruhové objezdy, které se předchozímu vedení 
města podařilo ve spolupráci s krajem vybudovat. 
To ale není to nejpodstatnější. Poničené 
komunikace se dají, mnohdy za cenu nemalých 
finančních prostředků, opravit.

kterými se dnes a denně oni i jejich děti potýkají.
Jsem přesvědčený, že dosavadní kroky vedení 

města na tyto oprávněné podněty a stížnosti 
obyvatel Čáslavi nereagují dostatečně a proto jsem 
se rozhodl iniciovat PETICI občanů, jejímž jediným 
cílem bude zamezit tomu, aby i v příštím roce, kdy 
by se měla opravovat druhá polovina mostů na 
obchvatu, vedla objízdná trasa opět přes naše 
město. Mrzí mne, že představitelé radnice v pod-
statě jen tlumočí stanoviska a argumentaci ŘSD, 
kraje či jiných zainteresovaných subjektů, kteří 
samozřejmě budou tvrdit, že to jinak nejde. Je to 

To, co se často opravit nebo vrátit zpět do přeci jejich zájem, především ekonomický. Naopak 
původního stavu nedá, je naše zdraví. Jsem bych očekával, že se vedení města postaví na stranu 
přesvědčený, že zdraví a bezpečnost nás Čáslaváků, občanů a bude tvrdě a nekompromisně hájit jejich 
by měla být pro vedení města vždy na prvním místě. zájmy. 
Bohužel, místo toho jsme svědky vyjádření Věřím, že tato moje iniciativa nebude vnímána 
představitelů města (naposledy na ZM 16. 9. 2019), pouze jako snaha opozice kritizovat současné 
které zvolenou objízdnou trasu obhajuje jako vedení města za každou cenu. Kdo z vás mne zná, ví, 
„nejlepší a nejschůdnější řešení“ (to je doslovná že takový nejsem. Jsem si jistý, že pokud se nám 
citace vyjádření členky Rady města). Ano, pro podaří pod petici shromáždit dostatečný počet 
investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR - je to jistě podpisů, dodá to i potřebný mandát a váhu pro 
nejlepší, časově a finančně nejméně náročné představitele města, aby aktivně v Praze tento 
řešení. Ale pro občany města určitě ne. Mám velké názor občanů tlumočili a zasadili se o změnu 
pochopení pro všechny, kteří podél objízdné trasy objízdné trasy tak, aby se nám všem, kteří v Čáslavi 
bydlí a právem si opakovaně vedení města stěžují žijí, podstatně ulevilo a cítili jsme se zde bezpečněji.
na zvýšený hluk, vibrace, prach a rizikové situace, se Ing. Jiří Havlíček, zastupitel města

OBČANÉ ČÁSLAVI NA PRVNÍM MÍSTĚ
VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA Ing. JIŘÍHO HAVLÍČKA

Odbor školství, kultury a památkové péče Městské-
ho úřadu Čáslav informuje vlastníky nemovitostí o 
možnosti požádat o zařazení do Programu regene-
race městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2020 s možností 
získat státní dotaci na obnovu objektů - kulturních 
památek, které se nacházejí na území Městské pa-
mátkové zóny Čáslav a současně jsou zapsány ve 
Státním seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR. 

Dotace je přísně účelová a může být poskytnu- ve znění pozdějších předpisů 
ta jen na úhradu prací zabezpečujících uchování c) stavební povolení, souhlas s provedením 
souhrnné památkové hodnoty kulturní památky ohlášeného stavebního záměru aj., vydané podle 
(repase, restaurování), nikoli na modernizace a jiné zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
práce, které nejsou pro uchování souhrnné památ- stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
kové hodnoty kulturní památky nezbytné (např. d) rozpočet prací, které jsou předmětem zámě-
zateplování, vytápění, rozvody vody, kanalizace, ru obnovy, rozčleněný na uznatelné a neuznatelné 
nové typy oken a dveří, zřizování obytných podkro- náklady 
ví apod.). Obnova kulturní památky musí být dosta- e) fotodokumentace současného technického 
tečně připravena tak, aby mohla být v roce 2020 stavu kulturní památky nebo jejích částí podle dru-
včas zahájena a také ukončena. Vlastník se na obno- hu a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr obnovy 
vě musí podílet minimálně 40% uznatelných nákla- Žádosti o zařazení do Programu regenerace 
dů pro příslušný rok. městských památkových rezervací a městských pa-

K zařazení do Programu regenerace městských mátkových zón pro rok 2020 je možno podávat 
památkových rezervací a městských památkových osobně nebo poštou do podatelny Městského úřa-
zón pro rok 2020 musí být doloženy tyto doklady: du Čáslav nejpozději do 31.10.2019. 

a) žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Informace poskytuje: Mgr. Pavla Obořilová, 
Čáslav odbor školství a kultury a památkové péče          

b) závazné stanovisko orgánu státní památkové MěÚ Čáslav, tel.: 327 300 135, 
péče k obnově kulturní památky podle ustanovení e-mail: pavla.oborilova@meucaslav.cz
§14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Mgr. P. Obořilová

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU 
NEMOVITÝCH 
KULTURNÍCH PAMÁTEK

Děkujeme internímu oddělení v čele s prim. 
MUDr. Filipem Kerschem, lékařům a ošetřujícímu 

personálu a dále personálu geriatrického 
oddělení, vedenému primářkou 
MUDr. Miroslavou Tvarohovou, 

za profesionální a citlivou péči o naši maminku 
paní Hildu Novotnou

Touto cestou bych chtěl poděkovat čáslavské 
nemocnici, a to panu primáři MUDr. Spáčilovi, 

panu MUDr. Šroňkovi a zvláště sestřičkám na JIP 
za vzornou péči při mé hospitalizaci. 

Rodiny Novotných a Sekerova

Květoslav Samek

PODĚKOVÁNÍ 
MĚSTSKÉ NEMOCNICI 
ČÁSLAV
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ZPRÁVY Z VEDENÍ MĚSTA
MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
Rada města děkuje občanům, firmám a obcím, 

všem, kteří přispěli na pořízení CT přístroje. Na kon-
tě sbírky se sešlo 300 268 Kč a po uhrazení nezbyt-
ných nákladů s propagací sbírky ve výši 1 815 Kč, je 
tak možné použít na uhrazení CT přístroje částku 
298 433 Kč. 

NÁVŠTĚVA MINISTRYNĚ MALÁČOVÉ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SPOJENÁ S ČÁSTEČNOU 
UZAVÍRKOU OBCHVATU

Moc všem děkujeme.

situace na území města, ke 
které došlo od konce června 
v důsledku zahájení oprav 
mostních konstrukcí na čás-
lavském obchvatu. Se zave-
dením jednosměrného pro-
vozu a ustavením objízdné 

Městská nemocnice řeší v současné době něko- trasy přes město došlo k vý-
lik zásadních úkolů. Jedním z nich je akreditační ří- raznému nárůstu dopravy      
zení pro jednotlivá oddělení MN. Na základě uděle- v jeho centru, a tím pádem i  
ní akreditace ministerstvem zdravotnictví může ne- k omezení plynulosti prů-
mocnice být pracovištěm, na kterém mladí lékaři jezdu.
získávají nezbytné zkušenosti a praxi pro jimi ates- Na posledním konaném 
tovaný výkon povolání. Podmínky pro přiznání ak- zastupitelstvu, ale i v dalším 
reditace, které byly v roce 2018 zpřísněny, zhoršují průběhu prázdnin, byly z řad 
pozici naší nemocnice pro jejich získání. Proces není občanů oprávněně vznášeny 
dosud ukončen, ale stav není pro nás příznivý. Ne- dotazy, jak bude vedení měs-
znamená to v žádném případě akutní omezení ta na vzniklou situaci dále 
dostupnosti zdravotní péče, ale staví nemocnice reagovat, především pak, jak 

nebyly vyměřovány poplatky dle zákona o odpa-našeho typu do obtížné situace v konkurenci s ne- zajistí bezpečnost občanů a dodržování dopravních 
dech. Zda to z kontroly vyplyne a my s návrhem na mocnicemi zřizovanými Středočeským krajem. předpisů na objízdných trasách a následné opravy 
doměření těchto poplatků původcům odpadů To navíc umocňuje postup Středočeského kraje, poškozených komunikací.
uspějeme u Středočeského kraje, bude známo bě-který poskytuje dotace pouze nemocnicím, kterých Aby mohla být stávající dopravní situace sku-
hem několika následujících měsíců. Pro naše město je zřizovatelem a další nemocnice, jako je ta naše, tečně objektivně posouzena, byla nejprve provede-
a všechny občany města by to byla nesmírně jsou závislé jen na podpoře svých zřizovatelů, v na- na aktualizace výchozích dat a to formou týdenního 
pozitivní zpráva. Chceme vás ujistit, že se této šem případě města Čáslavi. Je jasné, že finanční měření celkové intenzity a skladby provozu, a také 
problematice věnuje vedení města i odpovědná možnosti kraje jsou jiné, než samotných měst. Kraj počtu evidovaných dopravních přestupků na stě-
úřednice Odboru životního prostředí s maximálním podle našeho názoru přerozděluje daně všech ob- žejní komunikaci č. I/38, jejíž provoz byl do města 
nasazením.čanů Středočeského kraje ve prospěch pouze svých sveden. Získaná data byla nejprve porovnána se 

zařízení, která tak zvýhodňuje. Malé nemocnice se staršími měřeními z let 2016 a 2017, přičemž 
tak i z tohoto důvodu ocitají v existenčních potížích. ukázala nárůst v provozu na této komunikaci 
I z tohoto důvodu se sešli 5. září starostové a ředite- o ca. 1 000 vozidel za den (11 132 v roce 2016, 
lé nemocnic z měst Mělníka, Rakovníka, Slaného, 12 066 v roce 2019) a to zejména v kategorii 
Nymburka a Čáslavi, aby dohodli další společný po- osobních vozidel (7 797 v roce 2016, 8 998      
stup pro jednání s vedením Středočeského kraje, je- v roce 2019). 
hož cílem je získat i pro naše nemocnice dotace         Intenzita dopravy v jednotlivých smě-
z prostředků Středočeského kraje. O dalším vývoji rech, tj. v direkci na Jihlavu a Brno a v direkci 
budeme občany města samozřejmě informovat. na Kolín a Prahu, se ukázala jako víceméně 

vyrovnaná, což znamená, že objízdnou trasou 
do města nyní denně najíždí přibližně 6000 
vozidel.

Poměrně alarmující 
jsou ale data z druhé 
měřené statistiky, která 
evidovala překračování 

Dne 6. 9. navštívila maximální rychlosti na 
Kutnohorsko ministry- silnici č. I/38 v obci 
ně práce a sociálních Horky, kterého se do-
věcí paní Jana Maláčo- pouštěl prakticky každý 
vá, která jednala se Rada města je ve spojení s městem Kutná Hora desátý řidič. V případě 
zástupci poskytovatelů a dalšími obcemi regionu v řešení koncepce odpa- jedinců projíždějících 
sociálních služeb o tom, dového hospodářství pro dobu, kdy bude nahraze- obcí na standardní pa-
co je tíží a zajímala se o no ukládání odpadu na skládky jeho spalováním. desátce rychlostí 138 
jejich podněty v so-Pracujeme na studii optimalizace odpadového hos- km/hod, nebo pro změ-
ciální oblasti. Při té pří-podářství města Čáslavi v kontextu meziobecní spo- nu nákladním vozidlem 
ležitosti navštívila též čáslavský Domov pro seniory lupráce. Obrátili jsme se na přední odborníky, kteří 96 km/hod, lze silně pochybovat o duševním zdraví 
a ocenila kvalitu zde poskytovaných služeb. Jednání jsou v této oblasti erudovaní a podílejí se též na těchto individuí. Každému je současně zjevné 
se zúčastnil senátor Jaromír Strnad, radní Michaela koncepci odpadkového hospodářství kraje. První nebezpečí, které ostatním spoluobčanům takto 
Mandáková, ředitel Domova pro seniory Aleš Šorf, výstupy očekáváme během 3 měsíců a veřejnost     vzniká, a které smutně potvrzují i těžké dopravní ne-
ředitelka Animy Čáslav Eva Medková a za nově otev-s koncepcí seznámíme. hody na čáslavském obchvatu v posledních několika 
řený Dům pro seniory na Horkách Lenka Hansedlo-Zahájili jsme též kontrolu na úseku placení málo letech.
vá.poplatků za ukládání odpadů u provozovatele Město chce v budoucnu na tyto údaje reagovat 

skládky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství zavedením radarově měřených úseků na vybraných 
s.r.o. Je to velmi náročná kontrola ohromného částech městského obchvatu (zejména u křížení se 
množství dat, která jsme si vyžádali zpětně za tři silnicemi nižších tříd, kde je rychlost snížena na 70 

Mezi občany nejvíce diskutovaná témata patří   roky. Tato data nyní analyzujeme. Jak jsme již dříve km/hod) a měřením okamžité rychlosti na všech 
v současnosti bezpochyby nadále ztížená dopravní uvedli, domníváme se, že původcům odpadů hlavních vjezdech do města. S blížícím se zpoplat-
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něním silnic prvních tříd chce město také 
prosadit zákaz tranzitu vozidel nad 12 
tun na všech sjezdech ze silnice č. I/38, 
které by měla současně doplnit instalace 
vah přímo do tělesa komunikace na 
silnici č. I/17. Finální podoba opatření, 
včetně výběru dodavatelů jednotlivých 
technologií, bude nyní dále konzultová-
na a konkretizována.

Průběh stavebních prací na most-
ních konstrukcích je zástupci města v 
rámci kontrolních dnů pravidelně 
ověřován. Stavba již opět probíhá, dle 
schváleného harmonogramu, tzn., že byl dohnán 
úvodní (ca. pětidenní) skluz. Po urgencích již také 
došlo k opravě poškození kruhového objezdu v ul. 
Masarykova, na které by měla navázat oprava želez-
ničního přejezdu u Kalabousku. Město se na staveb-
níka současně obrátí se žádostí o opravu některých 
dalších bodových poškození místních silnic, a to nej-
lépe ihned po ukončení první etapy oprav a ukonče-
ní objízdné trasy. 

míná osudy židovské komunity na Čáslav-
sku. Jeho návštěva byla též příležitostí 
posoudit další využití synagogy pro kul-
turní a společenské akce ve městě. Jednali 
jsme též o možnosti získat do Čáslavi umě-
lecká díla čáslavského rodáka, sochaře 
Aleše Veselého. Velice si vážíme iniciativy 
občanů města, rodiny Losenických, kteří 
nabízejí prostor pro umístění těchto děl 
umělce, který má světové renomé. Sta-
rosta města se v této věci obrátil na minis-
terstvo kultury ČR, GASK, dceru Aleše Ve-
selého, dědičku díla Aleše Veselého, která 
žije v Izraeli. Toto úsilí zcela zapadá do postojů tohoto zřejmě neznámějšího a světově 
snahy přihlásit se k významným rodákům nejproslulejšího čáslavského rodáka v našem městě Čáslavské kulturní léto začalo letos již v květnu a 

města. Velmi nás potěšilo, jak diváci přijali doku- jasně rezonuje a město se k němu hlásí.vrcholilo několika akcemi v září. Ve spolupráci s rá-
mentární film Forman vs. Forman, který v kině diem Blaník se zcela zaplnilo 7. září náměstí Jana 
Miloše Formana 3. 9. osobně uvedli autoři filmu,  Žižky z Trocnova lidmi, kteří se přišli bavit, užít si 
režiséři Helena Třeštíková a Jakub Hejna. Věříme, že společně dobré hudby. Následující den navštívil Sy-
je možné vybudovat značku Formanova Čáslav, nagogu izraelský velvyslanec Daniel Meron a pro-
která bude důkazem, že odkaz tvorby a životních hlédl si nejen Synagogu a výstavu, která v ní připo-

ČÁSLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

JUDr. Vlastislav Málek, starosta města, 
Mgr. Filip Velímský, tiskový mluvčí města,

MUDr. Michaela Mandáková, radní pro 
sociální věci a zdravotnictví

Účast potvrdili
představitelé města, 21. ZTL Chotusice, 

spolků a organizací.

Zahrají žáci ZUŠ Čáslav  

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Setkání spojené s položením věnců 
k pomníku obětem 

se uskuteční v parku 
u gymnázia v Mahenově ulici

v pátek 25. 10. 2019 
v 11 hodin

Město Čáslav zve na vzpomínkovou akci při příležitosti 
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu 
úvodní části zasedání městského zastupitelstva,       
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i zastupite-
lů. Celý přepis jednání zastupitelstva, stejně jako je-
ho anonymizovaný zvukový záznam je k dispozici na 
úřední desce oficiálních webových stránek města 
(www.meucaslav.cz).   

Dotazy občanů 

Dotazy zastupitelů

že alespoň prozatím nedošlo k předpovídaným ka- činy svého odchodu z radnice, k němuž byla dle 
tastrofickým scénářům, což neznamená, že vedení vlastního konstatování donucena cíleným jedná-
města celou situaci zlehčuje. ním tajemníka úřadu, tento uvedl, že odchází sama 

Informace doplnil i radní Mgr. Velímský, a to o z vlastní vůle, jako i všichni ostatní, protože výpověď 
počty průjezdů vozidel, kdy bylo obecně zjištěno podala sama. Řekl dále že nechápe, o jakých čist-
navýšení o cca 1000 vozidel denně oproti roku 2016 kách opozice mluví. Starosta města doplnil, že po-
(měřeno v obci Horky, v Čáslavi potvrzeno nebylo). kud se někdo cítí být v zaměstnání jakkoliv šikano-
Zmínil také záměr města budoucí instalace úseko- ván, má možnost se obrátit například na inspekto-

Jako první vystoupil jeden z obyvatel města, vých radarů na obchvatu a bodového měření na rát práce.     
který se vyjádřil ke způsobu nedávného odkalování všech vjezdech do města. Ing. Jaromír Strnad se poté vrátil k minulému 
vodovodního potrubí v Čáslavi. Vyjádřil svůj Také poslední příspěvek této části zasedání jednání zastupitelstva, kde se jednalo i o cenách 
nesouhlas s metodou, která podle jeho mínění zastupitelstva byl věnován dopravě ve městě, když projektové dokumentace na výstavbu bytových do-
znamená nesprávné hospodaření s vodou, s níž je se jedna z obyvatelek, žijící v Jeníkovské ulici, mů v areálu Prokopa Holého, respektive markantně 
třeba šetřit. Další jeho připomínka potom směřova- dotazovala na měření hlukových a dalších hygienic- rozdílných cenách dvou platných návrhů. Sdělil, že 
la k nepořádku, který většinou o víkendu vzniká kých limitů v této části města s důrazem na přítom- nahlédnutím do projektových dokumentací zjistil, 
před jednou z restaurací na Žižkově náměstí. Žádal nost škol i nemocnice na objízdné trase. JUDr. že mnohé části původně vypracovaného dražšího 
zjednání nápravy tohoto opakujícího se stavu. Na Málek konstatoval, že podle provedených měření projektu byly do projektu druhého a méně finančně 
jeho připomínky reagoval místostarosta města, pan není v daných parametrech problém. náročného pouze převedeny a jeho konstatování    
Martin Horský, který přečetl stanovisko ředitele z minulého zasedání byly jednoznačně správné a 
VHS Vrchlice-Maleč, Ing. Štěpána, v němž je I další část zasedání se zpočátku nesla ve ohradil se proti předešlému nařčení ze lži. Místosta-
vysvětlen původ zákalu ve vodě, který je způsoben znamení kritiky objížďky města, s níž vystoupil Ing. rosta města pan Martin Horský reagoval slovy, že 
vyšším výskytem železa, avšak při zachování všech Milan Urban. Připomněl podobnou situaci v Hab- došlo k dohodě mezi firmami, které jednotlivé 
hygienických norem. Ohledně nepořádku v centru rech, kde občané spolu s vedením vedení objížďky projekty zpracovávaly. 
města místostarosta připomněl současnou instalaci obcí zabránili. Starosta města zdůraznil, že se jedná Závěr části, kde byl dán prostor dotazům a 
velkoobjemových odpadkových košů, které budou o stále se opakující připomínky. odpovědím, patřil příspěvku Ing. Jiřího Havlíčka. 
dále umisťovány i na další vybraná místa. Starosta Dále se do diskuse zapojil Ing. Jiří Havlíček. Tématem bylo hospodaření nemocnice, kdy Ing. 
města pak doplnil, že vedení města požádalo Navrhl, že vedení města pomůže tím, že jako občan Havlíček požádal vedení města o písemnou zprávu 
městskou policii o zvýšenou pozornost při dohledu a zastupitel bude iniciovat vznik petice za to, aby   o   výsledku hospodaření na prvních osm měsíců ro-
nad dodržováním pořádku a nočního klidu. v příštím roce vedla objížďka obchvatu mimo ku a informaci o aktuálním dění v nemocnici a o si-

Další jednání v tomto bodu zasedání městského město. Reagoval starosta města žádostí o klidné tuaci v souvislosti s vyjednáváním o nové úhradové 
zastupitelstva se již týkalo objížďky rekonstruova- vyhodnocení současné situace a návrhem setkání i vyhlášce. Odpovědi se ujal starosta města. Navrhl 
ného obchvatu, která je vedena městem. Vystupují- mimo pravidelná zasedání zastupitelstva. svolání schůze pracovní skupiny nebo písemnou 
cí občan města vznesl připomínku k fungování Mgr. Daniel Mikš vznesl další dotaz na monito- zprávu. Řekl, že město poskytuje nemocnici finanč-
semaforů ve městě, které by podle jeho názoru bylo ring průjezdů automobilů. Odpověděl Mgr. Velím- ní podporu nyní například na nákup nového CT. Při 
v tuto chvíli lépe vyřadit z provozu, aby nebyla ský s tím, že výsledky měření budou zveřejněny  t é t o  p říležitosti poděkoval všem přispěvatelům na 
automobilová doprava ve městě zpomalována. v nejbližší době a MUDr. Mandáková připomněla, že sbírku, která byla vyhlášena a zdůraznil, že bylo vy-
Následně vzpomněl i na špatný stav železničního v každé části města se setkáváme s nejrůznějšími bráno přes tři sta tisíc korun. Již v letošním roce ve-
přejezdu na Kalabousku. Požádal o vyhledání jiného ruchy, přičemž hluk z objízdné trasy je naštěstí jen dení města počítá s další dotací, která bude nemoc-
řešení objížďky města. dočasný. MUDr. Lukáš Tichý dále doplnil, že si žádný nici poskytnuta na vratku, která bude představovat 

Ke stejné problematice se vyjádřil i další z pacientů nemocnice nestěžoval na hluk z objížďky. vyúčtování zdravotním pojišťovnám. V příštím roce 
účastník schůze, který již v minulosti s vedením V další části tohoto bloku se Ing. Milan Urban bude vyúčtování za minulý rok představovat 
města na toto téma hovořil. Zajímalo ho, zda má obrátil na tajemníka městského úřadu s dotazem na investici z rozpočtu města ve výši cca 15 milionů 
město připravený krizový plán v případě, že by personální změny na MěÚ, které nazval čistkami,   k orun. Další problémy nastaly s akreditací, ale 
došlo k problémům s automobily, které městem s tím, že se domnívá, že některé z nich jsou vedeny proces zatím není ukončen, vedení města bude o 
převážejí nejrůznější látky. Znovu se ptal na počet politickými důvody. Zmínil domněnku, že jsou lidé, této věci písemně informovat. Starosta města dále 
diskutovaných variant objížďky, na skutečný stav potenciálně spojení s opozicí, určitým způsobem konstatoval, že uvítal společnou aktivitu několika 
regulace dopravy a kontroly kamionů, vjíždějících šikanováni. Tajemník úřadu Ing. Martin Ronovský středočeských nemocnic, jejichž zřizovatelem není 
do města, stejně jako na výsledek měření provozu. konstatoval, že personální změny vycházejí z přiro- kraj a které nedostávají žádné dotace z rozpočtu 
Chtěl také vědět, co město udělalo pro to, aby se zené obměny, tedy většinou odchodu do důchodu. kraje. Tyto nemocnice připravují společný postup    
této situaci předešlo. Řekl, že nejde o únosnost Dále sdělil, že žádný ze zaměstnanců neodešel z po- v dané věci. Sdělil, že bude vyvoláno jednání, zamě-
komunikací, které patrně vyhovují, ale o zdraví a pudu městského úřadu, ale odešli na vlastní žádost. řené konkrétně na tuto otázku, kde dostane prostor 
bezpečí lidí.  Na vystoupení pracovnice MěÚ, která osvětlila pří- i ředitel nemocnice Ing. Bubla. 

Na dotazy reagoval starosta města, JUDr. 
Málek. Sdělil, že celá situace byla již několikrát 
popsána jak v Čáslavských novinách, tak i na webu. 
Investorem není město. Přejezd na Kalabousku by 
měl být řešen již v říjnu Místostarosta města poté 
znovu shrnul jednotlivé navrhované varianty 
objížďky, z nichž dle jeho konstatování byla vybrána 
ta nejlepší. Řekl, že v případě kyvadlového řízení 
dopravy na obchvatu by vznikaly až pětadvacetiki-
lometrové kolony. Semafory ve městě jsou dle jeho 
dalšího vyjádření naopak v této době v provozu 
celodenně z důvodu ochrany chodců. Krizový plán 
města je připraven stále a měření rychlosti automo-
bilů nepřineslo poznatky o vysokých počtech řidičů, 
kteří by překračovali zákon. Starosta města poté 
znovu zdůraznil, že případně poškozené komunika-
ce budou uvedeny do původního stavu a zdůraznil, 

DOTAZY A ODPOVĚDI

   
 

Město Čáslav zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Čáslav a hledá posily.  
Hledáme aktivní a pohodové lidi, kteří by se chtěli podílet na zřízení nové jednotky 

a vytvořili akceschopnou jednotku.

Členem jednotky se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují, 
a splňuje níže uvedené podmínky pro přijetí:

trestní bezúhonnost, minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, dobrá fyzická zdatnost,
zodpovědnost a ochota pomáhat druhým, bydliště v Čáslavi a v jejím okolí, 

ochota účastnit se školení, výcviků a cvičení, výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C 
a zkušenost z jiných jednotek SDH.

Člen dobrovolných hasičů může být členem ve více jednotkách SDH i profesionální hasič.
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, 

stačí zavolat na tel: +420 604 779 797 nebo poslat e-mail: jetlebova@meucaslav.cz.

STAŇ SE DOBROVOLNÝM HASIČEM!

zn
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Městský mobiliář se nově rozšířil o velkoobjemové 
odpadkové koše. 

 

Vedení města společně s příslušným odborem 
správy majetku města vytipovalo několik lokalit, 
kde běžné odpadkové koše nestačí. Do těchto míst 
bylo pořízeno šest velkoobjemových odpadkových 
košů. 

Jeden koš se nachází v ulici Husova vedle 
večerky, na autobusovém nádraží, na workoutovém 
hřišti, na pěší zóně a dva na náměstí, konkrétněji 
poblíž sochy Jana Žižky a poté poblíž České 
spořitelny.

Město v tomto směru problematická místa 
sleduje i nadále a koše budou po Čáslavi v dalším 
období přibývat.

      

Oproti běžným košům, které mají objem 
okolo 50 litrů disponují nově pořízené koše 
objemem 120 litrů. Další v

Celková cena za pořízení zmiňovaných šesti 
košů včetně instalace se pohybuje do 120 000 Kč  
včetně DPH. Město částku hradilo z vlastního 
rozpočtu.

ýhodou je například 
odolnost vůči požáru nebo poničení vandaly.  

                                                                              JN  

MĚSTO POŘÍDILO VELKOOBJEMOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Dne 17. září byla v rámci dotační akce, během níž 
dojde k optimalizaci veřejného osvětlení ve městě a 
následnému ušetření 30 % za energii, zahájena vý-
měna celkem 175 LED svítidel veřejného osvětlení.

Jan Šulc z oddělení investic městského úřadu    
k tématu uvedl: „Všech 175 svítidel se nachází podél 
nejfrekventovanějších komunikacích ve městě. Kon-

 krétně se jedná o ulice Jeníkovská, Masarykova, 
Pražská, Tylova a Na Bělišti. Práce se 
netýkají stožárů, ale pouze vrchní 
části lamp, tedy samotného svíti-
dla.”

Značná část nákladů je hrazena  
z poskytnuté dotace od ministerstva 
průmyslu a obchodu. Celkové nákla-
dy spojené s výměnou svítidel se 
pohybují okolo 2 200 000 Kč. Město 
ze svého rozpočtu zaplatilo zhruba  
1 200 000 Kč a zbytek, tedy cca         
1 000 000 Kč byl uhrazen ze zmiňo-
vané dotace. Samotná výměna svíti-
del pod vedením zlínské společnosti 
AKTÉ PK s.r.o by měla probíhat tři 
týdny. 

                                                    JN

V TĚCHTO DNECH VE MĚSTĚ DOCHÁZÍ 
K OPTIMALIZACI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

DOKONČOVACÍ PRÁCE NA KOLUMBÁRIU 
Kolumbárium je již po kolaudaci, probíhají zde však 
ještě dokončovací a dekorativní práce.

V polovině měsíce září zde došlo k dokončení 
betonové zámkové dlažby, která nahradila živičný 
povrch. Dále č

 kterou bude tvořit betonová kon-
strukce obložená kamenným obkladem a 

áslavský výtvarník a mozaikář pan 
František Tesař již téměř dokončil práce na hlavní 
mozaice v čelní stěně přístavby (dvě menší mozaiky 
jsou instalovány mezi sloupy na křídlech přístavby). 
Hotová je i instalace zdobného zábradlí lemující 
levé křídlo kolumbária. 

V následujících měsících zbývá již jen postavit 
nádrž na vodu,

zabudo-
vat dvě kamenné lavičky.                                          

                                                                              JN

UPOZORNĚNÍ 
MAJITELŮM PSŮ

Městský úřad Čáslav upozorňuje, že bude probíhat 
hromadné očkování psů, starších tří měsíců, proti 
vzteklině, podle zákona č. 166/1999 Sb.,o veteri-
nární péči, ve znění pozdějších předpisů.
Očkování provedou: 
NEOvet, veterinární klinika, Jeníkovská 1925
pátek 4. 10.    8 - 12 hod. 

14 - 19 hod.
sobota 5. 10.    9 - 12 hod.

MVDr. Jan Kollár, Na Bělišti 220
pátek 4. 10. 12 - 17 hod.
sobota 5. 10.    8 - 12 hod.

Veterinání klinika Čáslav, MVDr. Pánková - Váňová 
Pavlína, Zahradní 1363
pátek 4. 10.   8 - 12 hod.

14 - 18 hod.
sobota 5. 10.    9 - 11 hod.

Poplatek za očkování proti vzteklině 
na 1 rok činí 150 Kč.   

Očkovací průkaz s sebou!

Upozorňujeme majitele psů, že od 1. 1. 2020 je 
vakcinace proti vzteklině platná pouze v případě, že 
je pes zárověň označen mikročipem (pouze v 
případě, že je pes označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011, nemusí být nadále 
čipován). 

Účastníci XVII. ročníku Malířského plenéru, který se 
konal 26. - 29. 8. si darovali třídenní pobyt v Orlic-
kých horách. 

Výtvarné práce, vytvořené na plenéru, 
jsou vystaveny v restauraci „Na Fortně“ 

do konce října. 

Ubytování měli v malebné vesničce Petrovice 
(okres Ústí nad Labem) v chalupě, která slouží jako 
rekreační zařízení, kde i náročný rekreant najde vše, 
co potřebuje, včetně prostorné moderně vybavené 
kuchyně s posezením, venkovní ohniště, terasu 
nebo parkování přímo u chaty.   

Bezvadné zázemí blahodárně působilo na naší 
pracovní aktivitu, a tak kromě malování jsme 
podnikali výlety do okolí - pěšky i auty. 

                                             
Na příští plenér plánujeme poznat Vysočinu, 

konkrétně okolí Skutče. BJ

MALÍŘSKÝ PLENÉR 
SE VYDAŘIL
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Dne 1. září příslušníci 3. úkolového uskupení Armá-
dy České republiky Baltic Air Policing 2019 převzali 
operační úkol spočívající ve střežení vzdušného pro-
storu Balstkých států, které nedisponují vlastním 
nadzvukovým letectvem. Úkolem českých stíhačů 
bude držet ostrou hotovost v rámci systému NATI-
NAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence 
System – Integrovaný systém protivzdušné a pro-
tiraketové obrany NATO) pomocí stíhacích letounů 
JAS-39C Gripen.

velitele vzdušných sil Velké Británie, zástupce veli- trem Metnarem probírali jejich působení v misi a 
tele Společného mnohonárodnostního operačního konkrétní úkoly, jak jsou spokojeni s jejich logistic-
střediska vzdušných sil NATO a náčelníka generální- kým zabezpečením, přičemž ministr Metnar zjišto-
ho štábu Estonska. Za českou stranu se jej účastnil val, zda může s čímkoliv vojákům přímo pomoci. 
zejména ministr obrany Lubomír Metnar a velitel Následně si prohlédl i cvičný vzlet hotovostní dvoji-
Společného operačního centra MO generálmajor ce stíhacích letounů JAS-39C Gripen, kterými je čes-
Jiří Verner. ký kontingent vybaven.

Cesta ministra Metnara byla zakončena pro-
hlídkou krátkou prohlídkou letecké základny Ämari 
a neformální diskusí s 

Převzetí tzv. hotovosti QRA (Quick Reaction vojáky úkolového usku-
Alert) bylo vyvrcholením několikaměsíční usilovné pení. Čeští příslušníci 
práce více jak sedmi desítek českých vojáků kontingentu zdůrazňo-
vedených stíhacím pilotem podplukovníkem vali zejména efektivitu 
Pavlem „Speedy“ Pavlíkem, jehož závěrečnou částí používání stíhacího le-
před samotným zapojením do ostré hotovosti bylo tounu JAS-39C Gripen: 
přelétnutí pětice letounů Gripen v pátek 30. srpna „Díky úspornému švéd-
na estonskou leteckou základnu Ämari. Zde po skému systému pojetí 
mezipřistání pro dotankování paliva na litevské moderního stíhače a je-
základně Šiauliai přistáli v odpoledních hodinách. ho údržby jsme schopni 

Vzhledem ke složitosti příprav a nutnosti spolu- obsluhovat letoun s při-
práce prakticky všech osob z kontingentu na přímé bližně polovinou perso-
realizaci převzetí operačního úkolu proběhla slav- nálu, než je tomu u 
nostní ceremonie jeho oficiálního předání až násle- ostatních srovnatelných 
dující dne v pondělí 2. září. Operační úkol byl oficiál- letounů v dané katego-
ně předán českému kontingentu příslušníky brit- rii“ dodal k tomu podplu-
ských ozbrojených sil Královského letectva (RAF) za kovník Pavlík. 
přítomnosti ministra obrany Estonska, zástupce Dále vojáci s minis-

                                      kapitán Vladimír Ficenec,                                          
            styčný důstojník 3. úkolového uskupení BAP

Výjimečně horké letní dny jsou za námi a my by-
chom rádi zrekapitulovali, co se za ty letní měsíce 
událo. Ve městě proběhla kromě plánovaného káce-
ní dřevin také výsadba, jejíž nedílnou součástí je 
také následná péče včetně zálivky. Výsadba směřo-
vaná k létu je vždy riziková, o to důslednější pak mu-
sí být zalévání a kontrola stavu vysázených dřevin. 
Jak jsme mohli zaznamenat, né všude vysazené dře-
viny přežily a náprava je v řešení. Známe zásady první pomoci: 

1. 

2.

nosti pustit zálivku ke kořenům prostřednictvím me je okamžitě začít zachraňovat…apelujeme na 
trubních přívodů a drenáže. politiky a odpovědné zaměstnance měst a obcí, aby 

Je třeba si uvědomit, že městská zeleň je bez odkladů uvolnili finanční prostředky na dosta-
vystavována extrémním podmínkám, kterými je tečnou zálivku stromů ve městech. Pomoci mohou  
nejen sucho a vysoké teploty, ale také používání i občané: Neznamená to, že by museli přímo stromy 
chemických látek (zasolování v zimě, likvidace zalévat, stačí, aby pochopili, že stín stromů je dar a 
plevele během roku), zhutnění, narušený vodní ne obtíž, a že trávník ve městě nemusí být nízko se-
režim v půdě aj. Bude proto nezbytné, aby zeleni čený.” 
byla věnována větší péče, než v dobách minulých. 

Nejen čerstvá výsadba ale měla problémy se Snad nejvýstižněji se k této problematice vyjád- Zachránit stromy
suchem. To se týkalo také dřevin, které v Čáslavi řili odborníci ze Společnosti pro zahradní a krajinář- Zajistit jim dostatečnou zálivku, tedy 50 – 200 
rostou již řadu let. Proschlé smrky se postupně stá- skou tvorbu ve své výzvě samosprávám měst a obcí litrů pro každý strom na týden podle velikosti.
vají snadným cílem pro kůrovce, který dokoná dílo „POMOZME STROMŮM“: „Jsme znepokojeni kritic- Upřednostnit ohrožené, ale perspektivní jedin-
zkázy, ale to je bohužel obraz celé republiky. Posti- kou situací krajiny v České republice. Alarmující je ce, tedy ty které mají větší šanci přežít.
žené stromy je nutné postupně odtěžit. Extrémní zejména stav stromů v sídlech. Zásadní problém Zlepšit vsakovací schopnost povrchu půdy u 
horko a sucho se projevilo také na lípách na náměstí spatřujeme v podcenění situace. …Ulice bez stromů stromů, případně mulčovat povrch.
Jana Žižky z Trocnova. Ty začaly prosychat a tak vy- se v létě stávají neobyvatelnými. Stromy totiž fun-  Změnit management travních porostů (zmí-
vstala otázka, jak nejlépe zajistit jejich závlahu. Měs- gují jako nejvýkonnější „klimatizační jednotky“, po- něno v červnovém čísle ČN)
to přistoupilo k instalaci vaků, které vodu ke koře- kud ovšem mají samy dostatek vláhy. Situace je vel- Prostředky a čas věnované na sečení lze využít 
novému systému upouští postupně a také k mož- mi vážná, a pokud chceme ve městech přežít, musí- právě na zálivku stromů.

Vedení města stojí o to, aby Čáslav byla živá a 
zelená. Věříme, že se toho společnými silami podaří 
docílit.

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, 
společenství vlastníků jednotek, družstva, školské 
právnické osoby, obce a svazky obcí mohou do kon-
ce října využít výzvy Nadace Partnerství „Zelené 
oázy 2019 – 2020“,  prostřednictvím které lze získat 
finanční prostředky na projekty související s obno-
vou přírodně a kulturně hodnotným míst (zakoupe-
ní sazenic stromů, trvalek, cibulí, hlíz a semen, za-
koupení materiálu, doprava, zakoupení/zapůjčení 
nářadí, odborné poradenství, tvorba výukových 
materiálů, propagace aj…).
      Pro Naši Čáslav Vaše skupin „Životní prostředí“

PRACOVNÍ SKUPINA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ INFORMUJE

ČESKÉ GRIPENY STŘEŽÍ VZDUŠNÝ PROSTOR BALTSKÝCH STÁTŮ  
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

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

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

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

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

činí 24 220

29 240

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

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

irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

MLADÍCI SE VYDALI PĚŠKY Z ČÁSLAVI DO PRAHY

NÁLEZ MUNICE V POTOCE

 Městská policie Čáslav vyje-
la k nahlášenému případu, kdy na silnici mezi obcemi Lochy a Třebešice ležela 
neznámá osoba a vedle ní sedělo nezletilé dítě. Jednalo se o bratry ve věku třia-
dvacet a deset let. Chlapci uvedli, že cestovali vlakem spolu s matkou a mladší 
sestrou z Pardubic do Prahy. V Čáslavi se měli údajně zastavit jen krátce a setkat 
se s kamarádkou jejich matky. V ulici Tyršova mezi vlakovým nádražím a ob-
chodním domem Lidl se však chlapci oddělili a s matkou a jejich mladší sestrou 
se již nesetkali. Rozhodli se tedy, že do Prahy dojdou pěšky sami. 

Jelikož byl starší z bratrů opilý a nedokázal by se postarat o svého mladšího 
bratra, byl kontaktován orgán sociálně právní ochrany dětí, která dvojici zajisti-
la pobyt přes noc v Městské nemocnici Čáslav.  

 Jednoho srpnového dne byl na služebnu Měst-
ské policie Čáslav oznámen případ týkající se nalezené munice. Muž strážníky 
informoval o tom, že se nachází u splavu potoka Klejnarka v blízkosti cesty ve-
doucí z části obce Čáslav - Hejdof směrem na Lochy a za pomocí magnetu a pro-
vazu zde z vody vytáhl munici, která tvarem připomínal nevybuchlý minometný 
granát. 

Strážníci se spolu s nálezcem vzdálili do bezpečné vzdálenosti, zabezpečili 
okolní prostor a bez zbytečných odkladů přivolali k dořešení případu příslušné 
orgány.

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

MLADÍK SE POLICISTŮM PŘIŠEL SÁM PŘIZNAT KE KRÁDEŽI 

VLOUPÁNÍ DO BYTU V ČÁSLAVI

Z ODCIZENÉHO KOLA SE DLOUHO NERADOVAL

MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ

Dne 30. srpna 
2019 jsme žádali o spolupráci při pátrání po neznámém zloději, který odcizil 
začátkem srpna 2019 mobilní telefon v jednom čáslavském obchodě. 

Čáslavští policisté sdělili ještě téhož dne podezření z přečinu krádeže osm-
náctiletému mladíkovi, který se policistům přihlásil sám osobně, na základě 
sdílení fotografie a pátrání na sociálních sítích.

V případě odsouzení hrozí za takové jednání odnětí svobody až na dvě léta, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Policisté děkují médiím, tisku a veřejnosti za spolupráci.

 V noci na 29. srpna 2019 došlo v Čáslavi       
v ulici Generála Eliáše k vloupání do jednoho ze zdejších bytů. Zloděj pravděpo-
dobně přelezl balkónové zábradlí v prvním patře, vešel otevřenými balkónový-
mi dveřmi do ložnice bytu, ve kterém spali majitelé. V tichosti prohledal chod-
bu s obývacím pokojem bytu. Z bytu odcizil peněženku s doklady, finanční hoto-
vostí, platebními kartami a osobními věcmi majitele. Dále odcizil mobilní tele-
fon, různé klíče, kabelku, další mobilní telefon, notebook a další. Celková škoda 
přesahuje několik desítek tisíc korun. 

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.

 Dne 31. července 2019 krát-
ce po půl jedné odpoledne došlo v Čáslavi ke krádeži jízdního kola. Zloděj v ulici 
Pražská odcizil z volně přístupného vchodu do domu, neuzamčené jízdní kolo 
CTM Axon 15" žluté barvy s černou odpruženou vidlicí a doplňky.  

Čáslavští policisté dne 30. srpna 2019 ve zkráceném přípravném řízení sdě-
lili podezření mladistvé osobě pro provinění krádež. Vzhledem k věku osoby 
pachatele nebudeme ve věci konkrétnější.

 Dne 30. srpna 2019 v 12:30 
hodin řídil v obci Močovice devětatřicetiletý osobní motorové vozidlo značky 
Ford Galaxy.  Byl zastaven a následně kontrolován hlídkou čáslavských policis-
tů. Během silniční kontroly vyšlo najevo, že řidič vozidla má vysloven platný 
zákaz řízení všech motorových vozidel. Následná dechová zkouška navíc u řidi-
če naměřila pozitivní hodnoty ve výši 1:26 promile alkoholu v dechu. 

 

   

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA Dne 31. srpna 2019 v době od 09:30 hodin               
do 17:10 hodin přistoupil dosud neznámý pachatel v obci Horka II na volně pří-
stupném parkovišti u zdejšího autokempu k zaparkovanému vozidlu Ford Gala-
xy.  

Následně poškodil u automobilu skleněnou výplň předního okna a ze seda-
dla u spolujezdce odcizil volně odložený červený sportovní batoh. V batohu se 
nacházelo dámské oblečení, kosmetika, osobní věci majitelky a platební karta. 
Následně pachatel použil tuto platební kartu k bezkontaktním platbám v růz-
ných obchodech na různých místech ČR. Celková způsobená škoda je kolem 
osmi tisíc korun.

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 ve Zbraslavicích nebo na telefon 974 875 730 nebo na bezplatnou telefonní 
linku 158.

ZPŮSOBIL NEHODU A POKUSIL SE ZBAVIT KLÍČKŮ OD VOZU

KRÁDEŽ V JEDNOM Z ČÁSLAVSKÝCH OBCHODNÍCH DOMŮ 

 Obvodní oddě-
lení PČR Čáslav požádala strážníky městské policie o součinnost při pátrání po 
muži, který způsobil dopravní nehodu a z místa utekl. Hlídka podezřelého muže 
vypátrala poblíž čerpací stanice Benz. Muž byl evidentně pod vlivem alkoholu. 

Strážníci se na požádání obvodního oddělení chystali převézt podezřelého 
na místo dopravní nehody. Při nastupování do vozu však dotyčný upustil klíček 
od vozu na komunikaci a zavřel dveře policejního automobilu. V tu chvíli postře-
hl, že si jeho počínání všiml jeden ze strážníků. Otevřel tedy a klíčky sebral. Při 
zavírání dveří se však klíček opět odhodil dál od vozu. Zbavit se klíčků se mu 
ovšem nepodařilo ani tentokrát. Jeden ze strážníků slyšel jejich náraz o zem, 
nasadil si tedy rukavici a klíček sebral. 

Případ byl po převozu muže na místo nehody předán hlídce dopravní poli-
cie v Kutné Hoře. 

Dne 21. srpna se 
na služebnu městské policie dostavil muž a žena, kteří byli podezření z krádeže  
v obchodním domě Lidl. Zhruba o týden dříve totiž kamerový systém obchodu 
zaznamenal krádež dvou kusů aku kombinovaného nářadí v celkové hodnotě   
3 980 Kč. Díky místní znalosti strážníků vyšlo najevo, že by se mohlo jednat prá-
vě o pozvanou dvojici. 

Žena k případu uvedla, že s dotyčným přítelem řeší finanční a existenční 
problémy a proto se uchýlili k odcizení zboží, za účelem dalšího prodeje. Záleži-
tost si k dořešení převzalo Obvodní oddělení PČR Čáslav.   

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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Šest stříbrných obrněných vagónů =  4 kinosály, 8 
interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné 
je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti 
zbavit. Vlak zastaví ve vlakové stanici Čáslav dne 
7.10. 2019.

                             www.revolutiontrain.cz

přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních 
drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní 
skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost 
(od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky uží-

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN vání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. 
je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůso- Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všim-
bit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním život- nout a nakonec může být pozdě. 
ním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, Dopolední program je rezervován pro základní 
kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, školy z Čáslavska. Odpoledne je otevřeno pro širo-
které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reál- kou veřejnost a firmy od 15:30 do 18:00 hodin. Pro-
ného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu gram začíná každých 20 minut. ,
přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k Vstup bude díky svazku obcí Mikroregion 

Čáslavsko ve spolupráci s MAP Čáslavsko a za 
podpory města Čáslav a obcí Vrdy, Žehušice, 
Žleby a Potěhy po celou dobu zdarma. 

Vlak byl již ve více než 150 městech Čes-
ka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo 
přes 150 tisíc lidí.  

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě pod-
poruje Národní protidrogová centrála. Pod-
poru a záštity projektu udělili Policejní prezi-
dent PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdra-
votnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní 
reakce dětí a pedagogů, kteří se programu 
zúčastnili.

REVOLUTION TRAIN ČÁSLAV

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.  

· telefonicky na čísle 734 485 167, 327 31 42 21
· e-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

V případě zájmu nás kontaktujte:

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní místo na pozici

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV 
Nazaret 94, Čáslav

VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

revoluční primární protidrogová prevence

MĚSTSKÉ LÁZNĚ OTEVÍRAJÍ V PÁTEK 4. 10.
Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 
          

Sobota 

Neděle 
            

14:00-20:00 spol. sauna (sauna, bazén, pára) bez plavek

14:00-18:00 veřejné plavání (bazén, pára)

14:00-19:00 veřejné plavání (bazén, pára)

12:00-20:00 sauna ženy (sauna, bazén, pára) bez plavek

13:30-20:00 bazén

10:00-20:00 sauna muži (sauna, bazén, pára) bez plavek

10:00-19:00 veřejné plavání (bazén, pára) v plavkách

12:00-19:00 spol. sauna (sauna bez plavek)

Více na: www.sportcaslav.cz/lazne/

13:00-17:00 veřejné plavání (bazén, pára)

DO LAVIC ČÁSLAVSKÝCH ŠKOL 
USEDLO 158 PRVŇÁČKŮ

Dne 2. září se po dvouměsíčních prázdninách vrátili 
do škol všichni školou povinní. Nejintenzivněji tento 
den jistě prožívali ti nejmenší, kteří do škol vstoupili 
jako žáci úplně poprvé. V Čáslavi jich bylo celkem 
158.  

Konkrétně ZŠ Sadová první školní den přivítala 
66 prvňáčků, ZŠ Náměstí 40 dětí a MŠ Masarykova 
52 žáků prvních tříd. Nejen všem prvňáčkům přeje-
me spoustu nových kamarádů a úspěchů ve škol-
ních lavicích.                                                               

                                                                               JN     

Již od začátku podzimu připravují zaměstnanci měst-
ského úřadu vše potřebné pro realizaci vánoční vý-
zdoby města. Vždyť právě záplavy světel, kterými 
Žižkovo náměstí i širší střed našeho historického 
města vítá Advent, vytvářejí tu pravou předvánoční 
atmosféru. 

Novinkou, která letos před koncem roku oz-
vláštní centrum města, bude nová podoba osvětle-
ní kašny ve středu Žižkova náměstí. 

Již nyní se tedy můžeme začít s předstihem těšit 
na předvánoční akce, včetně slavnostního rozsvíce-
ní vánočního stromu, které se i v tomto roce usku-

Podle informací, které poskytla pracovnice od- teční, jak je zvykem, první adventní neděli. Ta letos 
boru školství, kultury a památkové péče, paní Irena navíc připadá práv na 1. prosince. Vánoční strom 
Holíková, se i letos mohou místní obyvatelé těšit na pro Čáslav bude v tomto roce do města dopraven  
vánoční výzdobu v obdobném duchu, jako tomu ze Štrampouchu, kde je jeho darování pro tyto účely 
bylo v letech minulých. Již zanedlouho tak začne již domluveno s jeho současnými majiteli, manželi 
instalace slavnostního osvětlení na stromy v aleji na Výbornými. 
Žižkově náměstí, odkud musely být řetězy odstra- Po celý Advent potom bude Žižkovo náměstí 
něny z důvodu údržby zeleně. patřit vánočně zaměřeným trhům.                          zn

V ŘÍJNU JE NEJVYŠŠÍ ČAS MYSLET NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU MĚSTA
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Vánoční strom roku 2019 pro Čáslav 



První měsíc nového školního roku je za námi a je předmětů – letošní deváťáci např. hojně využili mož-
tedy čas na krátké shrnutí. Radost máme zejména z nost připravovat se k přijímacím zkouškám na 
toho, že do dvou prvních tříd nám nastoupilo o ce- střední školy v předmětu Seminář z českého jazyka.  
lou třetinu žáků více než v loňském roce. Pro všech- Podporu výuky mateřského jazyka posilujeme také 
ny zájemce z řad prvňáčků, ale i druháčků máme účastí v projektu IKAP „Podpora čtenářské gramot-
navíc zajištěna místa ve školní družině. Pedagogický nosti“.  
sbor doplnilo několik nových zaměstnanců. Posílili 
jsme výuku cizích jazyků, kdy jsou všechny třídy dru-
hého stupně nově rozděleny do menších skupin. 
Vyučujeme anglický, německý i ruský jazyk. Na ško-
le nadále působí rodilý mluvčí anglického jazyka, 
žáci prvního stupně mohou navíc navštěvovat krou-
žek angličtiny. Rozšířili jsme nabídku volitelných 

Změn doznal i interiér školy, v průběhu prázd-
nin proběhla rekonstrukce tělocvičného sálu se zá-
zemím, modernizovány byly učebny matematiky a 
zeměpisu, zookoutek se rozrostl o nové přírůstky.

Tak jako v loňském roce připravujeme pro naše 
žáky účast na řadě aktivit výchovného i zábavného 
charakteru. V průběhu podzimu se žáci mohou těšit 

např. na návštěvu preventivního vlaku 
Bezpečná železnice, zamíří do milovic-
kého parku Mirakulum, čeká je řada 
sportovních soutěží, včetně závodu v 
target sprintu. Nadále rozvíjíme spolu-
práci s našimi partnery, aktuálně ve 
spolupráci s Místním akčním plánem 
Čáslavsko (MAP) seznamovali pod od-
borným vedením žáci pátých tříd děti z 
mateřské školy s bezpečností silniční-
ho provozu. 

Pro všechny žáky školy je také po 
celý školní rok zajištěna možnost využí-
vat služeb školní psycholožky.  Novinky 
z dění na ZŠ Náměstí můžete průběžně 
sledovat na webu www.zscaslav.cz 
nebo na našem facebookovém profilu.

    Mgr. Tomáš Hasík, 
                                              ředitel školy

NOVINKY ZE ZŠ NÁMĚSTÍ

Podobně jako v předchozích letech nabízí Základní 
škola Masarykova žákům, učitelům a rodičům služ-
by školní psycholožky Mgr. Jany Přibylové. 

Cílem této spolupráce je nejen péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ale zejména 
posilování pozitivního klimatu ve škole, pomoc a 
podpora při řešení výukových a výchovných obtíží, 
ale také krizová intervence a konzultace při řešení 
dalších problémů. 

Služba školního psychologa je k dispozici v pra-
videlných konzultačních hodinách a také po před-
chozí domluvě dle časových možností učitelů, žáků i 
rodičů. 

Konzultaci je vhodné předem dohodnou na 
telefonním čísle 776 225 433 nebo na e-mailu:     
jana.pribylov@gmail.com. 

Věříme, že vzájemná spolupráce a nabídka pora-
denství pomůže řešit řadu potíží a přispěje k pozi-
tivní atmosféře nejen ve škole, ale také doma.

                                                       ZŠ Masarykova

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 
ZŠ MASARYKOVA

 stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2019   

      

kterou 1. listopadu 2019 otevíráme v Čáslavi na adrese Tyršova 265/48. 

Přijďte si prohlédnout nově zrekonstruovaný dům a vybavení, dětský nábytek, hračky, didaktické po-
můcky, hygienické zázemí a další, a vyzkoušet, zda by se Vašemu dítěti u nás v Holubníčku líbilo.

Nové prostory poprvé otevřeme veřejnosti dne 15. října 2019 od 15 hodin. 
Do 18 hodin Vám budeme k dispozici a rády zodpovíme všechny Vaše dotazy. 

Na místě bude možné podat žádost o umístění Vašeho dítěte do Dětské skupiny Holubníček. 
Přihlašovat se ale můžete už nyní formou emailu na info@dsholubnicek.cz a zasláním přihlášky do-

stupné na našich webových stránkách: 
.https://dsholubnicek.cz/prihlaska/

V úterý 17. září se na ZŠ Čáslav Náměstí vrátila 
PaedDr. Lenka Frajerová s programem Dopravní 
abeceda. 

Pedagogové mateřských a základních škol měli 
při ukázkové hodině možnost sledovat, jak dokáží 
žáci 5. tříd spolupracovat s předškoláky při využití 
zážitkové pedagogiky a vrstevnického učení.

                                             Mgr. Norbert Kobela

DOPRAVNÍ ABECEDA 
NA ZŠ NÁMĚSTÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Dětské skupiny HOLUBNÍČEK, 

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi!                                              Veronika, Dana a „chůvičky”



V seriálu, který nyní pokračuje již čtvrtým dílem, odlehčovací 
postupně představujeme organizace a společnosti, služba pobytová
které se ve městě a jeho okolí podílejí na péči o lidi, 
kteří se bez podpory neobejdou nebo by byl jejich 
život mnohem těžší. V říjnovém vydání Čáslavských 
novin se soustředíme na obecně prospěšnou spo-
lečnost ANIMA Čáslav, o jejíž činnosti jsme místní 
občany již mnohokrát informovali, ale v tomto na-
šem výčtu samozřejmě nesmí chybět.

terénní pečovatelská služba

Denní stacionář

možností pro klienty i jejich rodiny je 
. Zde je seniorům poskytována 

stejná péče jako lidem, kteří do Animy docházejí do 
denního stacionáře, ale klient je zde po určitou 
předem smluvenou dobu ubytován. Nejedná se o 
trvalý pobyt, služba je koncipována jako pomoc 
rodinám, které o seniory pečují. Pobyt v Animě je 
možné využít například v době, kdy je pečující 
osoba sama v nemocnici, ale i v případě, kdy chtějí 

Čáslavskou Animu mnozí znají spíše pod vžitým ostatní členové odjet na dovolenou. Pracovnice 
označením „pečovatelská služba“. Vždyť právě péče Animy se přitom snaží vytvořit pro svoje klienty co 
o klienty, zvláště o seniory, kteří se nemohou obejít nejpříjemnější prostředí, ideálně srovnatelné s tím 
bez pomoci, je hlavní náplní této společnosti. domácím. 

Jaké služby ANIMA Čáslav, o.p.s. svým klientům Velký důraz je ve zmiňované společnosti kladen 
nabízí? na důstojnost každého z klientů a jeho individualitu. 

Největším dílem činnosti zaměstnanců Animy pobyt přímo v zařízení společnosti. Klienti se ale Péče přitom podle ředitelky Animy, Mgr. Evy 
je , která klientům každý den vrací zpět domů, kde o ně dále pečují Medkové, má být vždy přiměřená. Má jít o pomoc, 
poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče jejich blízcí. Rozsah poskytovaných služeb je ve která poskytne klientům možnost co nejdéle si 
o vlastní osobu, dále pomoc při osobní hygieně, při stacionáři částečně shodný s těmi, na které jsou zachovat vlastní životní systém, pocit co největší 
zajištění stravy nebo  chodu domácnosti. Neméně klienti zvyklí u terénní pečovatelské služby. Senioři samostatnosti a nezávislosti. Taková podpora 
důležitou součástí poskytovaných služeb je také jsou navíc ve společnosti svých vrstevníků a s ohle- potom pomáhá v udržování sebevědomí seniorů a 
zprostředkování kontaktu s okolím, tedy společen- dem na jejich zdravotní stav i pod celodenním do- nevyvolává návyk na sociální služby, který by mohl 
ského života klientů. Tyto služby jsou poskytovány hledem, mohou se účastnit vzdělávacích a aktivi- vést až ke zhoršování fyzického i psychického stavu 
mimo sídlo Animy. Přímo v jeho prostorách pak mají začních či sociálně terapeutických činností. Pracov- klientů. Ti jsou naopak podporování v co největší 
zájemci možnost využít nabídku pomoci při osobní nice Animy umí svým klientům pomoci také v uplat- míře zapojení se do dění kolem sebe. Jen tak je 
hygieně, praní a žehlení prádla, pedikúru (možno i   ň ování jejich práv, zájmů nebo při obstarávání osob- možné zachovat život seniorů plnohodnotný po co 
v domácnosti) nebo kadeřnické služby.  ních záležitostí. nejdelší dobu.  

Další službou, kterou uvedená čáslavská Provozní doba stacionáře je každý pracovní den Více o činnosti společnosti ANIMA Čáslav, ale i 
společnost nabízí, je tak zvaný .  o d  7 : 0 0  do 15:30 hodin a jeho okamžitá kapacita je ceníky poskytovaných služeb a mnohé další je 
V tomto případě zaměstnanci Animy nepečují o 12 klientů. uvedeno na webových stránkách organizace
klienty v jejich domácím prostředí, ale umožňují jim Poslední, avšak rozhodně ne méně významnou www.anima-pecovatelska-sluzba.cz.                      zn

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 4.

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - PÉČE O SENIORY
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Učitelé Gymnázia a Střední odborné školy pedago-
gické nezahálí ani v létě, a tak se čtyři pedagogičtí 
pracovníci naší školy vydali sbírat zkušenosti do 
zahraničí v rámci programu Erasmus+. Schválený 
projekt “Učitelé v pohybu” je zaměřen především 
na zkvalitnění výuky cizích jazyků a efektivní využití 
informačních technologií ve výuce, čemuž odpoví-
dá i profil vybraných účastníků a metodických kur-
zů. 

obou předmětech současně. Dalším klíčovým téma- nu s využitím metodiky CLIL. 
tem bylo využití ICT technologií ve výuce cizích jazy- Všichni účastníci ocenili mezinárodní složení 
ků a samozřejmě bohatá irská kultura. skupin (často přesahující evropský kontinent),  kte-

Do Irska, konkrétně do Dublinu, zamířil také ré napomohlo jejich osobnímu jazykovému rozvoji 
třetí účastník, Mgr. Tomáš Burda. Uznávaná institu- a především poskytlo různé pohledy na výuku při 
ce Centre of English Studies v samotném srdci hlav- společných debatách a reflexích. Odměnou za 
ního města opět nabídla dva týdny věnované meto- aktivní účast byla pedagogům trocha volného času, 
dice výuky cizích jazyků. První, teoretičtěji oriento- který využili k cestování a poznávání místní kultury. 
vaný týdenní modul se věnoval např. různým stylům Zpátky se vrátili nabití nápady na nový školní 

Program zahájila Mgr. Daniela Sošková již začát- učení žáků, způsobům výuky slovní zásoby a meto- rok, a žáci se tak jistě mají na co těšit :)
kem července, která se vydala na dvoutýdenní kurz dám výuky produktivních i receptivních řečových 
do Institut de Touraine ve francouzském Tours. Prv- dovedností. Druhý týdenní modul byl praktičtěji 
ní týden byl zaměřen na výuku fonetiky francouz- zaměřený a nabídl pestrou škálu aktivit s využitím 
ského jazyka a vybraná lingvistická témata, druhý nejrůznějších pomůcek (karty, kostky, tablet…). Voli-
týden pak nabídl pohled do francouzského umění, telné odpolední přednášky se věnovaly irské histo-
historie a gastronomie. Účastníci se mimo jiné také rii, kultuře, politickému vývoji či literatuře.
zabývali tím, jakým způsobem s žáky diskutovat o Sérii zahraničních studijních pobytů uzavřela 
stále citlivém tématu migrace a integrace. Mgr. Martina Štefánková týdenním kurzem v Execu-

Druhou přijímací institucí byla Cork English Col- tive Training Institute na Maltě. Tento kurz spojoval 
lege v Irsku, která na dva týdny přivítala PaedDr. obě klíčová témata projektu, tj. výuku prostřednic-
Renátu Slobodovou. Hlavní náplň kurzu tvořily před- tvím cizího jazyka a využití informačních technologií 
nášky a praktické workshopy zaměřené na metodu ve výuce. Účastníci si při práci na počítačích praktic-
CLIL, tj. výuku předmětu prostřednictvím cizího jazy- ky vyzkoušeli různé ICT nástroje a jejich ovládání 
ka tak, že si žák osvojuje znalosti a dovednosti v prokázali v závěrečném projektu, kdy připravili hodi-

Mgr. Lucie Hančová, spolukoordinátor projektu, 
vyučující na G a SOŠPg Čáslav

S ERASMEM ZA POZNÁNÍM ANEB UČITELÉ V POHYBU

Vyberou nás? Zvládneme to? Co budeme zpívat?          
V čem budeme vystupovat? Tyto a mnoho dalších 
otázek jsem si kladla v dubnu, když jsem dostala 
nabídku Středočeského kraje, abych se přihlásila do 
výběrového řízení, ze kterého vyjde účastník 14. 
mezinárodního hudebního festivalu pro mládež 
Sister Cities v sečuánské metropoli Chengdu v Číně. 
A ono to vyšlo. Čtrnáct studentek třetích ročníků 
čáslavské pedagogické školy, dva pedagogové a kraj-
ská koordinátorka, my všichni jsem stále ještě nevě-
řícně stáli 23.července v letištní hale a loučili se se 
svými blízkými.

Malajsie. Naše vystoupení, a zpívali jsme 
všechny tři večery, nejen dopadla skvěle, 
ale byla báječně přijata diváky i účinkují-
cími. Slovanská děvčata byla pro místní 
diváky hotovou exotikou, krásné hlasy se 
nesly do prostoru a nad hlavami nám 
běžel krátký film, který ukazoval skvosty 
Čáslavi z ptačí perspektivy. 

Jammovalo se opravdu všude, v auto-
busu, před obchodním centrem, při čeká-
ní na zvukové zkoušky, nejvíce v noci po 
koncertech v átriovém prostoru hotelu, 
kde se sešel „celý svět“ a všichni si rozu-

Chengdu nás přijalo s otevřenou náručí, ale i s měli.
otevřeným nebem (právě je období dešťů) a typic- I doprovodný program byl velmi bo-
kým lepkavým parnem. Včlenili jsme se mezi dal- hatý. Hostitelé se snažili ukázat nám to 
ších 51 formací ze 32 zemí světa.  Tři koncertní veče- nejlepší, co ve městě mají. Navštívili 

A jsme na konci našeho výletu. Ještě zaběhnout do ry celkem na 6 scénách byly velmi pestré. Naše lido- jsme jedinečné regionální muzeum, ve kterém jsme 
tradičních uliček nakoupit poslední dárky a rychle vé písně ať už z pera Antonína Dvořáka, či neznámé- se vrátili do starověké minulosti a seznámili se s his-
domů, protože sečuánská strava nám opravdu nevy-ho autora se ocitly vedle thajských zpěvů a tanců, torií čínských dynastií. Úžasný byl buddhistický chrá-
hovuje. A doma už chystají hody. Proto nás tak moc čínské opery, spoře oděných brazilských tanečnic mový komplex uprostřed města hned vedle moder-
zaskočilo, že se počasí postavilo proti nám. Bouře samby, novozélandských tradičních tanců a moder- ního finančního centra. Pro děvčata byla největší 
nedovolila vzlétnout letadlům, a tak jsme se museli ního orchestru studentů konzervatoře ze Sydney. atrakcí návštěva přírodní lokality, kde se rozmnožu-
obrnit trpělivostí. Po 24hodinách jsme sice do Tradiční hudbu přivezli také hudebníci z Peru, Chile, je a pod lidskou ochranou žije panda velká.
Pekingu přelétli, ale na spoj domů jsme museli če-Vzhledem k tomu, že náš pobyt v Chengdu byl o 
kat další dva dny. Jak se říká: „Vše zlé je k něčemu tři dny delší než samotný festival, mohli jsme si do 
dobré“. Uvěznění v metropoli nám umožnilo na-programu přidat ještě další aktivity. Hned druhý 
hlédnout do Zakázaného města, pokorně postát na den jsme využili možnosti představit se na českém 
náměstí Nebeského klidu a z posledních sil se vyšpl-konzulátu. Generální konzul Karel Šrol nás seznámil 
hat na Velkou čínskou zeď. Prožili jsme nezapome-s prací diplomata a přijal naše pozvání na koncertní 
nutelných 14 dní, a tak mi dovolte, abych závěrem vystoupení. Moc nás to potěšilo. Ještě větším pře-
poděkovala za ohromné množství odvedené práce kvapením bylo přiznání konzula Petra Doležala, že 
paní Lucii Barber, koordinátorce akce z kanceláře jeho rodištěm jsou Tupadly a povinnou školní do-
hejtmanky Středočeského kraje, kolegovi Mgr. cházku splnil v Masarykově ulici v Čáslavi. Jak je ten 
Lukáši Ondrašíkovi a studentkám Adéle Barešové, svět malý!
Barboře Haasové, Monice Jelínkové, Michaele Kozá-Náš pobyt v Chengdu vyvrcholil třemi skvosty – 
kové, Evě Krajmerové, Natálii Mrázkové, Štěpánce památkami UNESCO. Navštívili jsme nejstarší pří-
Mudrochové, Šárce Pérkové, Petře Polidarové, Ane-rodní zavlažovací systém Dujiangyan, posvátnou 
tě Šimkové, Kateřině Štainerové, Janě Šťastné, Len-horu Emei a při noční projížďce po soutoku tří řek 
ce Šulcové a Lence Vrzáčkové.  poblíž města Le- šan se poklonili největší soše sedí-

cího Buddhy, která je vytesána do skalního masivu.                                                Mgr. Jana Vrňáková

V NÁRODNÍCH BARVÁCH S PÍSNÍ NA RTECH Z ČÁSLAVI PŘES ČTVRTINU ZEMĚKOULE
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Již několik let probíhají na Gymnáziu a Střední od-
borné škole pedagogické v Čáslavi přípravné kurzy  
k přijímacím zkouškám na střední školy. 

Jejich frekventanty jsou žáci základních škol ze 
širokého okolí, i když se třeba chtějí připravit ke 
zkouškám na jinou školu, než je právě čáslavské 
gymnázium. Úspěšnost absolventů těchto kurzů u 
přijímacích zkoušek je pak skutečně vysoká. „Doma 
se nemohu k učení přinutit, tady jsem prostě přihlá-
šený, musím sem přijít a opravdu se učím,“ řekl je-
den z účastníků kurzu. Zkušení lektoři připravují pro 
žáky nejen náplň vlastních hodin, ale i domácí úko-
ly, které s nimi pak kontrolují.

Vedení kurzů připravuje i jejich rozšíření o pří-
pravu na profilové zkoušky. Jedná se o zlepšení před-
pokladů ke studiu v oblasti tělesné, výtvarné a hu-
dební výchovy, což jsou obory týkající se především 
uchazečů a uchazeček o studium na pedagogické 
škole a na pedagogickém lyceu. Přípravné kurzy bu-
dou zahájeny pravděpodobně v měsíci únoru.

Další oblast, jež chce vedení kurzů nabídnout 
studentům středních škol, je příprava k maturitní 
zkoušce, ať už z českého jazyka, z angličtiny nebo      
z matematiky. 

Lektor kurzů Matador, učitelka na G a SOŠPg 
Čáslav, Mgr. Jaroslava Šorčíková

KURZY NA GYMNÁZIU V ČÁSLAVI
V termínu 7. až 11. srpna 2019 vyvrcholila svým 
celostátním kolem Olympiáda mladých chovatelů, 
které se pravidelně účastní děti z chovatelského 
kroužku při SZeŠ Čáslav. 

   

Již 51. ročník OMCH se uskutečnil tentokráte     
v Přerově. Na sto třicet dětí ve dvou věkových kate-
goriích poměřovalo svoje znalosti v celkem jede-
nácti soutěžních oborech. Soutěžilo se ve znalos-
tech z chovu holubů, drůbeže, králíků, psů, činčil 
jihoamerických a fretek, exotického ptactva, koček, 
drobných hlodavců, ovcí a koz, dále pak v teraristice 
a akvaristice. Všichni účastníci olympiády mladých 
chovatelů prokázali velmi dobré znalosti ve svém 
oboru - a to jak v teoretické části soutěže, složené    
z písemné a ústní zkoušky, tak i při praktickém 
poznávání jednotlivých plemen. 

Volný čas mezi soutěžením byl vyplněn řadou 
odborných přednášek a také doprovodným progra-
mem. Soutěžící navštívili místní zámek a muzeum, 
ornitologickou stanici a Bios - středisko volného ča-
su. Děti nadchla večerní prohlídka hradu Helfštýn a 
zejména pak výlet do Dinoparku a ZOO ve Vyškově.  
Titul vítěze celostátního kola si nakonec domů od-
vezlo 22 nejlepších mladých chovatelů. 

  Ani naši mladí chovatelé se v medailovém klání 
„neztratili“.  Pohár za 1. místo v oboru chov ovcí a 
koz si odvezla Eliška Honzáková (SZeŠ Čáslav), 
loňské stříbro v oboru chov psů opět obhájila Lucie 
Dvořáková (SZeŠ Čáslav). Taktéž 2. místo, ten-
tokráte v chovu drůbeže, patřilo Anežce Boučkové 
(ZO ČSCH Staňkovice). Další soutěžící se umístili 
následovně: 4. místo chov psů - Kamila Vosáhlová 
(SZeŠ Čáslav), 5. místo chov ovcí a koz - Pavel 
Zikmunda (SZeŠ Čáslav), 7. místo chov drůbeže - 
Pavel Piskač (SZeŠ Čáslav), 7. místo chov okrasného 
ptactva - Jan Lněnička (ZO ČSCH Kolín), 11. místo 
chov drůbeže - Kamila Havelková (SZeŠ Čáslav). 

Letošní ročník soutěže se tedy tímto uzavřel. 
Pořadatelé i soutěžící tímto děkují MěÚ Čáslav za 
poskytnutí příspěvku na tuto akci.                         -jn-

ÚSPĚCHY MLADÝCH 
CHOVATELŮ

E. Honzáková a A. Boučková

VELETRH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORŮ KUTNÁ HORA
Budou Vaše děti nebo vnoučata  končit základní 
školu? Přemýšlíte, co a kam půjdou studovat? 

nost LANETE spol. s r. o. Golčův Jeníkov. Vstupné 
zdarma.  

Máme pro Vás řešení. Přijďte do Kutné Hory na 
Veletrh učebních a studijních oborů do Kulturního 
domu Lorec (Lorecká 57) 16. 10. 2019 v době od 
9:00 do 15:00 hod a najdete odpověď na otázky. 
Téměř šest desítek škol představí návštěvníkům obo-
ry středoškolského vzdělávání. Zástupci škol z Kut-
nohorska, Kolínska a dalších regionů poskytnou in-
formace o nabízených oborech a vysvětlí podmínky 
a průběh přijímacího řízení ke studiu. Poradci z úřa-
du práce a pracovníci Pedagogicko-psychologické 
poradny Středočeského kraje – pracoviště Kutná 
Hora pomohou vybrat vhodný obor a zorientovat se 
v nabídce škol. Požadavky zaměstnavatelů na nové 
pracovníky osvětlí zástupci podniků, kteří Vám řek-
nou jaké dovednosti a znalosti jsou důležité pro 
uplatnění na trhu práce.  

Během veletrhu bude probíhat doprovodný 
program připravený školami a jejich studenty. Na 
všechny návštěvníky se těší pořadatelé - pracovníci 
ÚP ČR, kontaktní pracoviště Kutná Hora a společ-

                                                Úřad práce KH

První měsíc nového školního roku 2019/2020 začal 
pro studenty ekonomických oborů Obchodní aka-
demie a Ekonomické lyceum velmi aktivně. 

4) a Eliška Rajmová (OA4), úspěšně reprezentovaly ru v rámci projektu "Praxe a stáže v britských fir-
školu v krajském kole soutěže „EKO tým 2019“. Pořa- mách pro každého". 
datelem letošního ročníku byla Obchodní akademie    N   a tříměsíční zahraniční stáž do Belfastu v rámci 

Iveta Čochnářová (EL4), Monika Miřejovská (OA- v Mladé Boleslavi, kde se 25. září 2019 utkaly sou- programu Erasmu+ odjela také studentka vyšší od-
těžní týmy tříčlenných družstev studentů 4. ročníků borné školy. Zahraniční stáž je součástí půlroční od-
odborných škol s ekonomickým zaměřením. Tým borné praxe, kterou absolvují studenti VOŠ v po-
OA Čáslav si poradil se znalostním testem z ekono- sledním ročníku studia a získají tak nepřenositelné 
miky (30 otázek), účetnictví (20 otázek) a práva (10 zkušenosti z reálného pracovního prostředí. V pří-
otázek) i následnou prezentací na téma, které sou- padě zájmu o studium na VOŠ Čáslav je možné po-
těžící obdrželi až před vlastní soutěží. dat přihlášku ještě do 31. 10. 2019.

V září 2019 se studenti III. ročníků velmi inten- Škola děkuje všem žákům a studentům za pří-
zivně připravovali na 14ti denní odborné stáže, kte- kladnou reprezentaci školy jak v kraji, tak i v zahrani-
ré proběhnou již v polovině října v Belfastu v sever- čí a zve veřejnost i zájemce na Den otevřených dve-
ním Irsku. Jedná se o zahraniční mobility programu ří, který se bude konat v sobotu 9. listopadu 2019 od 
Erasmus+, kdy škola získala finanční prostředky pro 8:00 do 12:00 hod. 
10 žáků ekonomického a 18 žáků technického obo-

         Ing. B. Valtrová, odborné    
                                           ekonomické předměty

EKONOMICKÉ KLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ PRAXE NA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV
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„Nelíbilo se mi to a začal jsem mít obavy, kam se 
bude naše budoucnost odvíjet. Cítil jsem, že člověk 
musí začít něco dělat. Řekl jsem si, že nemůžu jen 
nadávat a stát se založenýma rukama, i když 
jakákoliv snaha by mohla vypadat jako donkichot-
ský boj. 

prezidentské kampaně znělo „Budoucnost je na 
nás“. Jako nejmladší z devíti uchazečů o místo na 
Hradě se umístil na pátém místě. Volilo jej 454 949 
občanů, což bylo nečekané, neboť za ním nestál 
tým profesionálních „píáristů“ a nedisponoval ani 
penězi, které by mu umožnily intenzivní předvoleb-

Myslím si, že každé slovo má svou sílu a každé ní kampaň. Osobní nasazení, schopnost empatie, 
konání má smysl a že i kapkou po kapce se může zaujetí pro věci veřejné, to vše bylo zejména pro 
něco změnit. Nebylo to marné. Jsem rád, že mohu mladé lidi natolik přesvědčivé, že mu dali svoji 
přispívat do demokratické diskuse. I kdyby se důvěru. 
člověku povedla jedna věc, třeba že nenechá projít Od října roku 2018 je Marek Hilšer senátorem, 
špatného kandidáta na ústavního soudce, tak to působí v senátorském klubu Starostů a nezávislých. 
zkrátka má smysl. Jsem na to zvyklý z vědy - projde- Sám o svém politickém působení říká: „Myslím, že 
te několika slepými uličkami a pak objevíte tu politik by měl být co nejcivilnější, aby se nevzdalo-
správnou cestu,“ říká senátor Marek Hilšer, kterého val od každodenní reality. Setkávám se s tím, že lidé 
již podruhé v krátké době přivítáme v Čáslavi. buď politiky nesnášejí, nebo jim z nějakého důvodu které měly zasáhnout do akademických svobod.      
Tentokrát to bude říkají pane senátore sem, pane senátore tam. Ani V říjnu 2014 během happeningové akce skupiny 

. Jde o vzácnou příležitost jedna poloha není dobrá. Přesto, že jsem se stal se-oMen podpořil tehdejšího premiéra Bohuslava 
setkat se a debatovat s politikem, který se mnoho- nátorem, zůstávám běžným člověkem. Existuje to-Sobotku v jeho postoji k dění na Ukrajině.
kráte projevil jako muž jasných postojů a neváhal je tiž obrovský příkop mezi politiky a občany a ten Marek Hilšer působí od roku 2007 jako vyučující 
vyjadřovat osobitým způsobem. Jeho angažova- bych chtěl pomoci nějak překlenout.“ pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě 
nost v otázkách spravedlnosti, lidskosti a porušová- Setkání s Markem Hilšerem 6. listopadu je jed-UK, v rámci svého bádání se zaměřuje na boj s rako-
ní práv byla vždy intenzivní. nou z takových možností, kdy lze v osobním kontak-vinou v Ústavu biochemie a experimentální onkolo-

Například v roce 2008 úspěšně organizoval tu položit otázku či si vyslechnout postoje a názory gie. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise 
protesty proti záměru tehdejšího ministra zdravot- a společně debatovat nad tématy současného svě-s organizací ADRA, působil jako dobrovolník v lékař-
nictví Tomáše Julínka privatizovat fakultní nemocni- ta. Taková setkání jsou důležitou společenskou udá-ském zařízení v Keni. 
ce. Roku 2012 jako spolupořadatel demonstrací lostí neboť nám pomáhají utvářet si kritické postoje V červenci 2016 oznámil svůj záměr kandidovat 
během „týdne neklidu“ vystupoval proti připravo- k životu kolem nás.                             v prezidentských volbách 2018. Svůj program stavěl 
vaným reformám ministra školství Josefa Dobeše, na pojetí politiky jako služby lidem. Heslo jeho 

 6. listopadu od 19 hodin na Nové 
scéně Dusíkova divadla

                                                         Kamila Ženatá

POZVÁNKA NA BESEDU S MARKEM HILŠEREM NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA

SLAVNOSTNÍ PROMÍTÁNÍ FILMU FORMAN vs. FORMAN
V úterý 3. září se do Čáslavi sjeli osobnosti českého 
filmu i další pozvaní hosté, aby společně s jeho 
autory shlédli slavnostní projekci snímku Forman 
vs. Forman. 

ta a okolí, členové rodiny Miloše Formana či někteří dlouhodobý projekt Formanova Čáslav, který by 
další místní občané. měl do budoucna toto propojení symbolizovat.  

Úvodního slova se ujal starosta města, JUDr. Dále před samotnou projekcí o dokumentu 
Vlastislav Málek, který nejprve všechny přítomné pohovořili i jeho autoři, kteří ocenili život i práci 

Pozvání již před časem k velké radosti organizá- režiséry i diváky přivítal, v krátkosti dokument Miloše Formana a paní Třeštíková zdůraznila, že se 
torů přijala i paní Helena Třeštíková a pan Jakub představil. Připomněl také význam Miloše Formana jedná o snímek určený nejen pro česká kina, ale i      
Hejna, z jejichž dílny dokument vyšel. Mezi dalšími pro naše město, potvrzený také jeho vítězstvím  k  p r o je kci po celé Evropě. Jméno a věhlas čáslavské-
pozvanými hosty nechyběl například poslanec Vít v anketě Největší Čáslavák, která proběhla před ho rodáka tak budou dále šířeny do povědomí 
Rakušan, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR několika lety. dalších a dalších diváků. Více o celé akci bylo 
paní Miluše Horská, senátor Marek Hilšer, ale i ve- JUDr. Málek se při této příležitosti přihlásil k od- uveřejněno již v zářijovém vydání ČN, v textu staros-
litel letiště Ing. Petr Tománek, zástupci firem z měs- kazu Miloše Formana a avizoval připravovaný ty města.                                                                      zn
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Zvučná jména interpretů jako například Martin Ma-
xa, Tanja, Magda Malá, Laura a její tygři, Pekař, Peru-
tě, spousta začínajících muzikantů nejen z Čáslav-
ska, divadelní vystoupení pro děti a dospělé, před-
stavení žáků zdejšího domu dětí a mládeže nebo 
základní umělecké školy i projekce filmů. To vše zaži-
lo čáslavské náměstí během května, června, čer-
vence a nakonec i srpna na čáslavském náměstí       
v rámci projektu s názvem Kulturní léto města 
Čáslav. Nyní nastal čas na jeho zhodnocení, které by 
mohlo naznačit, jakým směrem by se kulturní akce 
pořádané městem mohly ubírat v následujícím ro-
ce. O hodnocení a informace o dalších plánech v 
rámci kultury ve městě jsme požádali vedoucí odbo-
ru kultury a památkové péče Bc. Jiřinu Koženou a 
starostu města JUDr. Vlastislava Málka.

26. 5. byl na náměstí navíc promítán přímý pře- míst k sezení. Na přidaná promítání v srpnu chodilo 
nos semifinálového utkání Česko - Rusko hokejové- více než 400 lidí.
ho MS. Promítání filmů příští léto určitě znovu zopaku-

Kulturní léto pokračovalo druhým týdnem a to jeme. Celkově ale kulturní léto můžeme zhodnotit 
od 8. 6., kdy proběhly již tradiční Čáslavské slavnos- jako úspěšné. Částka vynaložená na pokrytí veške-
ti, do 15. 6. Tento týden se však na divácké účasti rých nákladů kulturního léta činila  1 013 000 Kč, 
podepsalo počasí, tedy hlavní strašák každého pořa- bez zahrnutí Čáslavských slavností. Včetně Čáslav-
datele venkovních akcí. „Druhý týden odstartovaly ských slavností se částka vyšplhala na  1 647 000 Kč. 
Čáslavské slavnosti, které byly v letošním roce sku- Město ze svého rozpočtu hradilo 1 464 000 Kč a    
tečně úspěšné. Program si nenechalo ujít více jak 3 183 000 Kč tvořily finanční prostředky získané od 
000 lidí. Následující dny jsme evidovali průměrně sponzorů a dotace od Středočeského kraje.”
110 diváků denně. To je již číslo spíše podprůměrné, Přestože se může zdát, že na plánování kultur-
ale přičítáme to především počasí, které bylo po ních událostí pro příští rok je dnes ještě brzy, opak je 
většinu času velmi horké. V samotném závěru zase pravdou. V plném proudu je jednání s interprety 
přišla dešťová přeháňka, jejíž následky znemožnily pro Čáslavské slavnosti 2020. Stoprocentně zatím 
vystoupit kapelám Lokomotiva Planet, AC/DC revi- není potvrzený žádný interpret. Jiřina Kožená se s 

První týden kulturního léta byl zahájen 18. 5. a val a Sendwitch,” upřesňuje Bc. Jiřina Kožená. námi ale podělila o jiné důležité informace ohledně 
skončil 25. 5. Podrobněji k tomuto týdnu pohovořila Největší úspěch sklidil třetí týden, během ně- slavností: „Čáslavské slavnosti v příštím roce s nej-
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče hož od 8. 7. do 13. 7. byly přímo na čáslavském ná- větší pravděpodobností neproběhnou v jednom 
Bc. Jiřina Kožená: „První den kulturního léta, kdy po městí promítány filmy. Filmové projekce měly tako- dni jako tomu bylo doposud, ale hned ve dvou 
soutěži Strongman následovala vystoupení žáků vý ohlas, že se město operativně rozhodlo uspořá- dnech a to 5. a 6. června.
DDM a hudebních projektů Supersonic, BAN i kut- dat ještě tři dny v samotném závěru prázdnin. „Co V tento termín bude probíhat také jedna z nej-
nohorských Vesper, navštívilo okolo 350 diváků. se týká třetího týdne, tedy filmových projekcí, tak větších akcí zemědělského muzea Pradědečkův 
Další dny se průměrná účast pohybovala okolo 190 na filmy pro děti jsme měli zaplněno zhruba 75 % traktor, proto bude program slavností začínat o ně-
diváků. Největší ohlasy prvního týdne sklidil napří- všech míst, což je okolo 260 lidí. Na promítání ve co déle než bylo zvykem. V pátek by tak mohl pro-
klad Martin Maxa nebo zpěvačka Tanja.” večerních hodinách bylo obsazeno téměř všech 350 gram začít třeba od 17:00 a v sobotu od 14:00.                               

OHLEDNUTÍ ZA KULTURNÍM LÉTEM A PRVNÍ INFORMACE O ČÁSLAVSKÝCH SLAVNOSTECH 2020 
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který kulturní léto také zhodnotil: ”Čáslavské kul- nám návštěvnost zásadním způsobem ovlivní. technikou, abychom mohli promítat vlastními 
turní léto přineslo významné rozšíření akcí, jejichž Směřujeme k úvaze, že slavnosti budou vrcho- silami. Lidé chtějí do kina na náměstí, ne do 
cílem bylo přivést lidi do centra města, kde jsou vý- lem zejména hudební nabídky a spádu dne by pro- Vodrant, kde je to prakticky a v současnosti i 
borné možnosti scházet se, bavit se, mluvit spolu. spělo, aby na náměstí byla dvě podia, z nichž na jed- technicky nemožné. Promítání filmů určitě opět 
Velké náměstí poskytuje ohromnou příležitost roz- nom by probíhalo vystoupení a na druhém by v tu naplánujeme, setkalo se velkým zájmem a to nás 
manitých akcí. Dává šanci i podnikatelům zejména v dobu probíhala příprava dalšího vystoupení, které těší. Ostatně jsme „Formanova Čáslav” a jak jinak 
gastronomii, aby využili příležitosti, že tu lidé budou by začalo v ideálním případě hned bez dalšího dlou- by to mělo být? To je samozřejmě nadsázka, ale 
a rádi se pobaví u dobrého jídla a pití. Toho obchod- hého zvučení. Cílem by mohlo být, abychom měli sázka na přihlášení se k odkazu díla a životních 
níci využili zejména při Čáslavských slavnostech. V zásadní program slavností dvoudenní a podařilo se zásad Miloše Formana je tím, co chceme rozvíjet.
rámci jednotlivých  týdnů kultury již tak podnikaví nám kromě místních regionálních uskupení, kterým Velkou inspirací je pro nás přístup ke kulturním 
nebyli ku škodě vlastní i diváků. Snad v dalších le- chceme dávat nadále prostor, a revivalovým kape- aktivitám města Litomyšl. Města, které je souměři-
tech budou aktivnější.” lám, tu mít inteprety, kteří budou „peckou”, kvůli telné s Čáslaví počtem obyvatel a nesrovnatelné      

JUDr. Vlastislav Málek dále zmínil vrchol kultur- kterým i naše obrovské náměstí může být malé. s tím, kolik se toho v tomto městě děje. I my dáváme 
ního léta, kterým byly červnové Čáslavské slavnosti, Již dnes můžeme návštěvníků také slíbit, že se dohromady tým zapálených lidí, kteří mohou 
a zároveň jeho nejslabší dny, tedy týden po slavnos- nebudou křížit velké akce sousedních měst. Dohod- Čáslav dostat do povědomí české veřejnosti jako 
tech. Také podle jeho slov by slavnosti měly v příš- li jsme se s Kutnou Horou a Kolínem, že naše Čáslav- město, kam stojí za to přijet, navštívit a bavit se tu.
tím roce doznat atraktivních změn: „Největší ohlasy ské slavnosti nebudou kolidovat s Kutnohorským Na zastupitelstvu města 4. 11. chceme předsta-
sklidil určitě program Čáslavských slavností. Je jas- stříbřením ani Kmochovým Kolínem. Navíc se poku- vit nápady, jak spojit úpravy města, které potěší 
né, že lidé vědí, co mohou očekávat, každý si najde síme zajistit kyvadlovou dopravu, aby se občané   ka ž d ého občana s připomenutím díla Miloše For-
svůj program, svoji kapelu, žánr a užije si to podle z našich měst mohli dopravit na akce sousedů do mana. A nejen to, těšíme se na kvalitní diskusní po-
svého. Kutné Hory a Kolína a samozřejmě i od nich k nám. řady s významnými osobnosti na závažná společen-

Ukazuje se, že celotýdenní program navazující Pan starosta závěrem ubezpečil, že v příštím ská témata. Již 2. 10. se koná na Nové scéně Dusíko-
na vrchol, kterým jsou Čáslavské slavnosti, přitaho- roce bude počítáno s promítáním filmů, a nastínil va divadla od 19:00 hod. beseda s prof. RNDr. Jaku-
val pozornost menší, než bychom si přáli. Svůj vliv přípravu dalších akcí: „Promítání filmů na náměstí bem Hrušnakou CSc.”                                                       
ale má vždy počasí - velké teplo, nebo déšť a zima se se nám osvědčilo. Naším cílem je vybavit se                                                                              JN 

Neméně zajímavé informace poskytl také starosta města JUDr. Vlastislav Málek,



V pátek 4. října v 6.36 večer bude v Malém sále 
čáslavského Dusíkova divadla zahájena první výsta-
va letošní divadelní sezóny. Místní spolek Třiatřicet 
tentokrát představí novou tvorbu známé české foto-
grafky Terezy z Davle a neméně známého herce a 
také fotografa Hynka Čermáka. Kurátorem výstavy 
je již tradičně Petr Svoboda, zakladatel a emeritní 
ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Vernisáž 
otevře hudební vystoupení žaček místní Základní 
umělecké školy, úvodní projev přednese starosta 
města JUDr. Vlastislav Málek, který celé události 
poskytl oficiální záštitu. 

Oba autoři se od samého počátku svých foto-
grafických kariér věnují převážně ženskému aktu, 
oba až na výjimky spolupracují pouze s amatérský-
mi modelkami. A oba jsou v oblasti fotografie auto-
didakty. Ovšem zatímco pro Terezu z Davle se focení 
stalo profesí, pro Hynka Čermáka zůstává přede-
vším koníčkem. Obsáhlá výstava v čáslavském Dusí-
kově divadle je první společnou prezentací jejich 
prací. V jejím rámci se Tereza z Davle představí výbě-
rem z cyklů Neue Madchen a Gluteus Maximus, za-
tímco Hynek Čermák vystaví průřez celou svojí dosa-

kampaně na webu Startovač.cz. vadní tvorbou. 
Poděkování: Organizátoři akce děkují za podpo-Autoři mají společné i to, že se pravidelně věnují 

ru městu Čáslav a Středočeskému kraji, dále společ-různým charitativním projektům. Tereza z Davle se 
nostem Hoka Interier, ISTA, hotel Grand, SlowShop, jako fotografka již řadu let podílí na tvorbě kalendá-
Maso Čáslav a Venture Club, a v neposlední řadě i řů pro neziskové organizace, pomáhající například 
třem mecenášům, kteří chtěli zůstat v anonymitě. pacientům s amyotrofickou latentní sklerózou či 

ženám trpícím cystickou fibrózou. Hynek Čermák již 
od první výstavy svých fotografií věnuje celý výtě-
žek z jejich prodeje na projekt Bellis, který pomáhá 
mladým ženám s rakovinou. 

Hlavními organizátory výstavy jsou Ing. David 
Novák z čáslavského spolku Třiatřicet a Eva Albrech-
tová, ředitelka Dusíkova divadla. Akce se koná díky 
finanční podpoře města Čáslavi, Středočeského 
kraje, soukromých společností a individuálních dár-
ců, kteří si přáli zůstat nepoznáni. 

Výstava nazvaná PRŮMĚTY DO ŽENSKÉ POSTA-
VY potrvá do konce roku 2019 a bude z ní vydán již 
tradiční obsáhlý katalog coby třetí svazek edice umě-
leckých publikací Picturis. Případní zájemci mohou 
tuto publikaci získat prostřednictvím dárcovské 

David Novák, 
spolek Třiatřicet

FOTOGRAFKA TEREZA Z DAVLE A HEREC HYNEK ČERMÁK 
ZAHÁJÍ V ČÁSLAVI SPOLEČNOU VÝSTAVU 
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Rozhovor s Markem Lauermannem, jedním ze za-
kladatelů Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové o 
čáslavské synagoze.

Co vás přivedlo do Čáslavi?

Zmínil jste, že píšete knihy. Můžete nějakou 
představit?

Co se vám v synagoze podařilo a co plánujete 
udělat?

Nejprve mi dovolte trochu osobní otázku. Sedí-
me v synagoze a vidím, že nemáte na hlavě jarmul-
ku. Jak je to možné?

Tím se dostáváme k hlavnímu důvodu našeho 
setkání, a sice otevření synagogy pro veřejnost zde 
v Čáslavi. Proč jste se k tomu odhodlal, co vás k to-
mu vedlo?

A ten druhý důvod?

přišla poté, co bylo Židům umožněno stěhovat se právě osudy těchto osobností jsme popsal ve svých 
do měst, která jim byla do té doby zapovězena. To je knížkách, které tady vidíte - Dějiny Židů v Kutné Ho-
právě případ Kutné Hory, kde jsem se narodil, ale i ře, Zapomenutí sousedé - Dějiny Židů v Čáslavi a 
Čáslavi. Pro mě bylo prakticky od útlého mládí velmi Uhlířských Janovicích, Rozetřít věčnost na barvy - 
důležité poznat historii svojí rodiny, o které se toho Obrázky ze života Židů na Kutnohorsku. Ale kniha, 
doma moc nenamluvilo, i když tatínek, po kterém ke které mám nejhlubší vztah jsou vzpomínky dr. 
jsem svoje židovství zdědil, nás s bratrem vždycky Dagmar Lieblové, které jsme napsali na základě na-
velmi proizraelsky orientoval - to nebylo v době šich rozhovorů a vydali pod názvem Přepsali se, tak 
normalizace, kdy jsem vyrůstal, politicky úplně jsem tady. Příběh Dagmar Lieblové. Ta knížka vyšla  
„košer“. Začal jsem se tématu dějin Židů více s poměrně velkým ohlasem již ve třech světových 
věnovat a celkem do hloubky ho studovat. Bylo to   j azycích. Jsme rádi, že Nadační fond, který má za cíl 
- a stále trochu je - téma, které má mnoho temných dokončení rekonstrukce čáslavské synagogy nese 
míst. A tak jsem se je rozhodl zaplnit - psal jsem právě její jméno.  
knihy, realizoval projekty o zajímavých osobnos-
tech, staral se o instalaci památníků obětem holo- Jak jsem zmínil, psal jsem knihy a stavěl památ-
caustu. A neustále objevoval nová a nová témata, níky obětem holocaustu. Snažil jsme se o veřejnou 
která jsou skryta pod povrchem toho, co by se dalo připomínku Židů v místech, kde po mnoha desetile-
nazvat dějiny Židů na Kutnohorsku. tí a staletí žili, ale veřejnost jakoby nevnímala jejich 

stopy. Jako by s holocaustem přišla jakási tlustá čá-
ra, před níž moc nechodíme. Ale postupně jsme si   

Rozhodně nejsem spisovatel, jak jsem se o sobě s kolegy uvědomili - tady je třeba zdůraznit, že veš-
nedávno někde dočetl. Chtěl jsem být, ale neumím keré aktivity, které dělám, bych nemohl tak dobře 
si vymyslet příběh, který by měl zajímavou záplet- dělat bez týmu úžasných spolupracovníků - že tady 
ku. A tak jsem začal psát literaturu faktu. A v ní jsem chybí nějaké centrum připomínky Židů, kde by se 
jen v případě Židů na Kutnohorsku objevil několik mohli lidé nejen dozvědět informace o historii, ale 
mírně řečeno úžasných a neuvěřitelných příběhů kde by se mohli setkávat s židovskou kulturou, tradi-
osobností, které se minimálně ve své době dokázaly cemi a vlastně se i setkávat s dalšími lidmi, které to 
prosadit a udělaly mnoho skvělých věcí, ale postu- téma zajímá. A protože v Čáslavi se nachází jediná 
pem času se na ně zapomnělo. Na tom zapomenutí zachovaná synagoga na Kutnohorsku, která by byla 
se velkou měrou podepsalo Šoa, což je hebrejské v majetku Židovské obce Praha (která je právním 
označení pro to, čemu většinou říkáme holocaust. nástupcem židovských obcí v regionu), tak volba, 
Mnoho z těch osobností bylo během Šoa zavraždě- kam směřovat svoji pozornost, byla celkem jasná. 
no. Jiní museli opustit Československo z politických 
důvodů po válce. Nicméně ti lidé tady žili a my by-
chom si je měli připomínat - nikoli jenom proto, že Jak vidíte kolem sebe, tak čáslavská synagoga je 
to byli Židé, ale protože to byli skvělí lidé. už několik let v rekonstrukci. Práce započaly hned, 

Jen tak pro zajímavost, věděla jste, že tvůrcem co byla synagoga v roce 1994 vrácena Židovské obci 
moderního fotbalu byl Hugo Meisl z Malešova? Ne- Praha. Předtím tady byla od roku 1970 městská gale-
bo že pořádné pivo začal v Jižní Americe vařit Karel rie a ještě předtím sklad. V době, kdy byla synagoga 

My jsme v synagoze, která ovšem neslouží své- Roubíček? Znáte jméno Ivo Engländera, jednoho  v r á cena, tady mnoho neodkazovalo k tomu, jaký 
mu náboženskému účelu a momentálně je bez svit- z nejmladších letců RAF během 2. světové války? A měla tahle budova původní účel. Šlo to vlastně po-
ků Tóry, což je označení pro Pět knih Mojžíšových 
(známých jako „Starý zákon”), psaných hebrejsky na 
svitky pergamenu. Ale synagoga je stejně jako místo 
pro modlitbu, místem pro setkávání, a právě proto 
jsme se ji rozhodli letos pravidelně otevřít veřejnos-
ti.

Tak ten jeden důvod je zřejmý. Čáslavská syna-
goga je nádherná stavba, která je v mnoha ohle-
dech jedinečná, což pochopí každý, kdo vstoupí 
dovnitř a uvidí její krásnou interiérovou výzdobu. 
Navíc je jednou ze dvou dodnes zachovaných syna-
gogálních staveb architekta Wilhlema Stiassnyho. 
Tou druhou je nádherná Jubilejní synagoga v Praze  
v Jeruzalémské ulici. Ostatní byly zničeny, zbourány 
či přestavěny v turbulentních dějinách 20. století. 
Ostatně i na čáslavské synagoze by bylo možné ilu-
strovat moderní dějiny židovského národa.

Ten je osobní. Pocházím z židovské rodiny, která 
tady v regionu žije více než 150 let. Vlastně sem 
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ČÁSLAVSKÁ SYNAGOGA SE NOVĚ OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI
Společně s ní ožívají zapomenuté příběhy Židů

Marek Lauermann, Ph.D.
pedagog, vědec, spisovatel, autor několika knih 

zabývajících se historií Židů v regionu, 
rodák z Kutné Hory. 

Spoluzakladatel Nadačního fondu 
dr. Dagmar Lieblové a iniciátor 

znovuoživení synagogy v Čáslavi.

výstava Dějiny Židů v Čáslavi



znat pouze ze dvou pamětních desek ve vestibulu. V letošním roce jsme ji otevřeli v několika ná- grafickou výstavu Kameny času Izraele. Ale hlavně 
A tak se započalo s navracením původních prv- vštěvních dnech, abychom otestovali, zda si najde je výstavou sám o sobě vlastní prostor synagogy - je 

ků – do impozantního maurského oblouku v průčelí své návštěvníky. A byli jsme překvapení, že během to krásná jednolodní stavba, která skvěle pracuje s 
se vrátila rozeta s Davidovou hvězdou, byla obnove- 10 otevíracích dnů v průběhu července, srpna a září členěním prostoru i jednotlivých linií, hraje si s op-
na původní florální výmalba kazetového stropu a nás navštívilo na 650 návštěvníků. To je celkem im- tickým klamem. Všimněte si, že zvenku vypadá jako 
ochozu a zejména pak byla vytvořena nádherná pozantní číslo, když si uvědomíte, že Čáslav není třílodní stavba a uvnitř je to velký, ale jednolodní 
výmalba v prostoru Áron Ha Kodeš (lidově můžeme úplně turistická destinace. prostor. Aby se návštěvníci mohli dozvědět co nejví-
říci oltáře). Byla provedena hydroizolace budovy, ce, vytvořili a vyškolili jsme tým šesti průvodců, kte-
byla položena nová střešní krytina, na střechu se Připravili jsme pro ně výstavu Dějiny Židů v Čás- ří jim ukážou celý prostor, seznámí s tím, co se na 
vrátily kamenné desky Desatera a rohové věžičky ve lavi a na Kutnohorsku, která na 11 panelech sezna- panely nevešlo a trpělivě odpovídají na všetečné 
tvaru granátového jablka. V tomto stavu byla budo- muje s dějinami Židů v tomto regionu od středově- otázky. Úžasné je, že součástí tohoto týmu jsou na-
va zakonzervována, takže jí nehrozí žádná zkáza, ale ku až po holocaust, připomíná zajímavé osobnosti a příklad žáci středních škol v regionu, kteří se dlou-
její stav neumožňoval širší využití. A proto jsme se v neposlední řadě představuje i jejího architekta a hodobě zajímají o dějiny.
rozhodli to změnit. její vlastní osud. V srpnu jsme ji pak doplnili o foto-

Než vám odpovím, tak se ještě trochu vrátím do 
současnosti. Klíčovou událostí, která souvisí s pro-
cesem dokončení rekonstrukce, je založení Nadač-
ního fondu dr. Dagmar Lieblové, který jsme založili 
společně s jejím synem Martinem Lieblem. Cílem 
fondu je shromáždit prostředky ve výši cca 10 milio-
nů pro dokončení rekonstrukce. Následně bychom 
rádi provozovali synagogu v Čáslavi jako multifunkč-
ní kulturní centrum pro pořádání koncertů, výstav, 
přednášek, vzdělávacích akcí. 

Ale klíčovou roli bude hrát instalace interaktivní 
expozice o Dějinách Židů v Čáslavi a na Kutnohor-
sku, která bude umístěna na takzvané ženské galerii 
v první patře. Takže do konce roku 2022 chceme 
dokončit rekonstrukci hrubé stavby tak, aby se bu-
dova dala pravidelně používat a poskytovala ná-
vštěvníkům dostatečný komfort a zázemí. A pak do 
roku 2025 vytvoříme interaktivní expozici o regio-
nálních dějinách Židů a naplánujeme různé zajíma-
vé akce. Rád bych čtenáře upozornil, že máme face-
bookové stránky a také instagramový profil.

Co tady mohli návštěvníci vidět?

A co chystáte do budoucna?

                Rozhovor vedla a fotografie zhotovila 
                                                    Klára Horáčková.

čáslavská synagoga
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Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA
zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin
v kavárně Diakonie Čáslav

(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

Čtvrtek 10. října 2019 9-11 hodin
Hostem bude:
Téma:

Čtvrtek 14. listopadu 2019  9-11 hodin
Beseda s pamětníky.
Téma:

ADVENTNÍ KAVÁRNA s punčem
Hostem bude:
Téma:

 
 farář a cestovatel Jiří Kučera

 Cestování na severu - Grónsko

 30 LET SVOBODY

 Jaroslava Sporková
 Cestování po Uzbekistánu

 

Čtvrtek 12. prosince 2019 9-11 hodin

            

    
Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) 

evangelického sboru v Čáslavi a také klientů sociálně-terapeutické dílny 
střediska Diakonie v Čáslavi. Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. 

Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, společně vzpomínáme, 
zveme si zajímavé hosty, zpíváme.

A ZVEME VÁS MEZI NÁS!
 



Dne 12. a 13. 10 do areálu zemědělského muzea v Čáslavi opět zavítá Flott Cas-
caders Team se svoji „show” napěchovanou adrenalinem. Diváci se mohou 
těšit na přehlídku profesionálně provedených kaskadérských scén, které lze 
vidět v akčních filmech nejen s automobilovou tématikou na televizních obra-
zovkách nebo plátnech kin. Součástí představení bude také Freestyle Moto-
cross, kterému pořadatelé pro letošní rok věnovali zvýšenou pozornost.

Představení, která budou začínat od 16:00 hod. budou rozdělena do dvou 
částí. V té první budou mít diváci možnost zhlédnout například ukázky jízdy po 
dvou kolech, která je klasickou disciplínou autorodea. Nebudou chybět ani 
sekvence synchronizovaných jízd, drifty, skoky a různá akrobatická vystoupení 
na jedoucích autech.  

Více již koordinátor projektu Alfréd Šmíd: Musím říci, že freestyle moto-
kros byl v loňském roce slabší. Proto jsme na něm v tomto roce více zapracovali 
a do Čáslavi pozvali například taková jména jako je jeden z nejlepších českých 
feestylových jezdců Matěj Česák, takže triků jako je salto vzad bude k vidění 
dostatek. Dalšími jezdci, se kterými máme domluvenou účast, jsou třeba Pavel 
Polášek nebo angličan Callum Luxton. K té první části představení bych jen do-
plnil, že se bude jednat o autorodeo, které bude opřené o legendy českého 
kaskaderismu. Trocha nostalgie, trocha nových věcí.”                                       

                                                                                                                                                                                                

Druhá část bude patřit freestyle motokrosu.

JN

KASKADÉŘÍ Z FLOTT CASCADERS TEAM OPĚT
SLIBUJÍ STRHUJÍCÍ ZÁŽITEK 

Vážení čtenáři, chci vám popsat jen několik málo 
letních akcí s Březovankou Jiřího Vojtěcha. Na začát-
ku léta hrála Březovanka na domácím pódiu v Čásla-
vi na náměstí během akce, na které vystoupily kape-
ly hrající hudbu napříč všemi žánry. Jednalo se o Kul-
turní léto města Čáslav. Akce pořádaná městem 
Čáslav byla rozdělena do čtyř týdnů v měsících květ-
nu, červnu, červenci a srpnu. V rámci této akce na 
čáslavském náměstí dále probíhala vystoupení diva-
delních souborů, různých skupin DDM a ZUŠ nebo 
zde byly promítány filmy. Přestože během dne, kdy 
vystupovala Březovanka, účinkujícím a divákům 
počasí příliš nepřálo,  bylo hlediště s občasným pou-
žitím deštníků zaplněno a koncert dechovky se se-
tkal s velkým úspěchem.

Dvořáka. Tento název navrhl kapelník  Jiří Vojtěch. něnou Leškovickou náves zahrála svůj obvyklý re-
Důvod je velice prostý. Vlasta Dvořák zde působil pertoár i několik sólových skladeb. Virtuózním způ-
celý život a nejen pro Březovanku zde složil několik sobem zahrál na trombon Martin Chmelař skladbu 
krásných písní o lásce a o našem krásném kraji  C i rk u s   R enz Jaroslava Zemana. Kapela působila 
o Vysočině.  V Golčově Jeníkově byla účast poslu- opravdu famózně a jak by ne, vždyť to jsou muzikan-
chačů opět veliká, úroveň orchestrů výborná a poča- ti z orchestru Hudby hradní stráže a Policie ČR.
sí všem přálo. Březovanka na závěr svého koncertu To byl výčet několika málo vystoupení  a rád 
zahrála polku Vlasty Dvořáka  s názvem Náladu vždy bych vás pozval  16. listopadu do kulturního domu 
dá se kterou v roce 1997 zvítězila ve finále polka- ve Vilémově, kde se od 19 hod. uskuteční koncert 
festu a která se následně stala i titulní písničkou na Březovanky a populárního zpěváka Jožky Šmukaře. 
jejich CD. Předprodej vstupenek a informace na úřadu městy-

Březovanka dále pokračovala několika koncerty se Vilémov tel. 569 449 800                                                                            
na Vysočině a jedním z nich byl koncert ve Vilémo-                                              
vě, kde Město Vilémov  pořá-
dalo slavnosti u příležitosti 

Dalším velkým festivalem, kde Březovanka za- výročí města. I zde kapela osl-
hrála byl Kmochův Kolín. V hlavním večerním pro- nila nejen hudbou, ale i zá-
gramu měla kapela vyhrazený svůj čas a musím říci , chranářskou akcí, která byla 
že to bylo načasované opravdu dobře. Když svým nezbytná, když jedna poslu-
vystoupením Březovanka roztleskala a roztančila chačka díky horkému počasí        
několikatisícové publikum kolínského náměstí, byl v publiku zkolabovala a něko-
to opravdu skvělý pocit a myslím, že i pro muzikan- lik muzikantů Březovanky od-
ty. Březovanka v letošní sezóně kromě svých stálých ložilo své nástroje a poskytli 
kmenových zpěváků představuje novou trojici mla- první pomoc, než přijela zá-
dých zpěváků, kteří si vedou opravdu výborně a chraná  služba.  I v malé obci 
svým přirozeným projevem a mladistvým vzhledem na Vysočině kde žije kapelník 
jsou tou správnou tváří Březovanky.  Mladý nadějný Jiří Vojtěch bylo veselo. Ta 
zpěvák se jmenuje Ondřej Kristek, dále je to Klára obec se jmenuje Leškovice  a 
Bucková a dlouholetá zpěvačka Březovanky všem pan farář zde žehnal symbo-
dobře známá Aneta Suková. lům a praporu obce. Oslavy 

Tito mladí zpěváci spolu s Březovankou navštívi- trvaly až do ranních hodin a 
li i festival dechových hudeb v Golčově Jeníkově, jedním    z účinkujících byla i 
který již druhým rokem nese název Memoriál Vlasty Březovanka. Kapela pro zapl-

Václav  Nedbal

LÉTO S BŘEZOVANKOU

12. a 13. 10. od 16:00 Zemědělské muzeum v Čáslavi
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Pavel Tulach, závodník Buggy 1600, který svoji zá-
vodní dráhu odstartoval po čtyřicítce, začal okamži-
tě útočit na přední příčky Mezinárodního mistrov-
ství ČR (MMČR). Svoji první sezónu v roce 2015 do-
jel na čtvrtém místě. V dalších letech to již byly stup- Jak se Vám jelo bez brzd?
ně vítězů. Rok 2016 se nesl ve znamení bronzové 
medaile a v roce 2017 získal druhé místo. Umístění 
pro další rok jsme tedy s dávkou nadsázky při prv-
ním rozhovoru odhadovali na zlato (ČN 03/18). V tu 
chvíli jsme ani jeden netušili, že ve vteřině se vše Jak jste dojel v dalších závodech?
otočí a následující dva roky se ponesou ve znamení 
odvrácené strany úspěchu.  

Pane Tulachu, když jsme spolu hovořili naposle-
dy, stavěl jste nový vůz, se kterým jste vyrazil do se-
zóny 2018. Jak se Vám vedlo?

Sezóna 2018 pro Vás tedy skončila po prvním 
závodě. Letos ovšem již jezdíte. Jaké to bylo po tako-
vé havárii a poměrně dlouhé době znovu stát na 
startovní čáře? Neměl jste strach?

Jak se havárie odehrála? 

Jaká tedy byla letošní sezóna?
Jaká kritéria jsou nejdůležitější pro to, aby byl 

automobil schválen pro jízdu v závodech?

Jak jste po havárii v takové rychlosti dopadl po 
zdravotní stránce?

Můžete nám Váš první závod v letošním roce    
v Nové Pace přiblížit?

Jak probíhají kontroly spodního prádla? 

Měla pro Vás přiletět helikoptéra, sešroubovali Jak vidíte příští rok?
Vám obě kolena, ale nejhůře to podle Vás odnesl 
automobil?

zkrátka žiji. podařilo vyšplhat na čtvrté místo a ve finále jsme 
Do té havárie jsem si také ani nějak neuvědo- startovali ze slibné druhé řady. Tam nám ovšem pro 

moval, že bych mohl mít snížený práh bolesti. Ale změnu shořely brzdy, takže posledních pět kol jsem 
dnes říkám ano, necítím nebo minimálně mi nevadí jel bez brzd. Nakonec jsme dojeli šestí z devíti.
bolest. Když mě vytáhli z vozu a já se probral na ze-
mi, jediné co mě zajímalo, byl stav buggyny. Jasně,     Kdyby fungovaly, dojedeme na lepším místě, 
v tuto chvíli bylo celé tělo zaplaveno adrenalinem ale je pravdou, že brzdy příliš nepoužíváme. Použí-
tišícím bolest, ale já necítil nic ani potom. Po váme je proto, abychom si automobil rozhodili a 
čtyřech dnech v nemocnici jsem podepsal revers, zatáčku projeli driftem, tedy smykem.  
osmý den po operaci jsem čistil bazén, a protože 
jsem do něho spadl a úplně si rozmočil sádru na ru- Poté nás čekal Přerov, kde jsme dojeli také šestí. 
ce, sundal jsem si jí a více to neřešil. Nebo například V Poříčí nad Sázavou se nám dojet nepodařilo, pro-
osmnáct dní po operaci jsem už pracoval v autodíl- tože nám mezi motorem a převodovkou začal téct 
ně. Měl jsem sice omezenou hybnost, bolela mě olej. Následující závod v Dolním Bousově jsem neab-

 kolena, přesto jsem se pustil do práce.   solvoval, kvůli zdravotním problémům, které 
První závod Mezinárodního mistrovství ČR        ovšem naštěstí nejsou následkem zmiňované neho-

v Humpolci jsem se dostal až do finále. Nová buggy- dy. Koncem září a začátkem října bychom se rádi 
na jela opravdu výborně. Ve finále, konkrétně při zúčastnili posledních závodů MMČR v Sedlčanech a 
předjíždění prvního jezdce, jsem ale bohužel hava- v Humpolci, ale nekladu si příliš velké cíle. Tuto sezo-
roval. Sezóna 2018 pro mě byla v tu chvíli u konce. Míra adrenalinu byla opět tak veliká, že po od- nu jsem pojal jako testovací jízdy pro nový automo-

startování jsem stejně jako každý závod na všechno bil, který během zimy opravím tak, abych si příští 
Kvůli svojí chybě jsem při předjíždění zavadil o zapomněl. Podvědomě ale asi budu trochu opatr- sezonu mohl více užít. Přiznávám, že mě to trochu 

svodidla. Předpokládal jsem, že se od nich pouze nější. mrzí, protože se letos zúčastnilo velké množství zá-
lehce odrazím, ale ve 110 km/h mě náraz otočil na vodníků. Jednalo se o krásné závody. 
bok a automobil se stal neovladatelným. Na boku Vzhledem k tomu, že jsem po nehodě nemohl 
jsem přelétl celou šířku tratě a nakonec jsem stře- vést stavbu automobilu sám, musel jsem si ho ne-
chou narazil do hliněného válu. chat postavit. Vůz jsem měl připravený ale až na Je toho poměrně mnoho. Vůz musí projít homo-

třetí závod. Začali jsme tedy pozdě, ale především logací Mezinárodní automobilové federace (pozn. 
musím říci, že ten vůz není postavený správně a ne- red. FIA, francouzsky Fédération Internationale de 

Poměrně špatně. Měl jsem ošklivě poraněné funguje tak, jak by měl. Problémy se projevily už   l' A u tomobile), která hlídá například sílu trubek tvo-
čéšky v kolenou, zlomenou ruku a vzhledem k to- v prvním závodě v Nové Pace. řících rám kolem pilota, svá specifika mají i bezpeč-
mu, že nevydržela ani přilba, která na sedmi mís-  nostní pásy, nádrže, upínání volantu, ale také oble-
tech praskla, měl jsem silný otřes mozku. Měla pro čení. Přísnou kontrolou prochází helma a kombiné-
mě přiletět helikoptéra, ale tu nakonec odvolali a Ještě než jsme vyjeli na první měřený trénink, za i spodní prádlo a ponožky, které musí být ze spe-
odvezla mě sanita. Následovala operace a sešrou- shořela nám elektrika. Do druhého měřáku se mi ji ciálního nehořlavého materiálu. 
bování obou kolen. podařilo opravit, takže jsme nakonec vyjeli. V první 

Nejhůře to ale odnesl automobil, kterému se rozjížďce jsem po dvou kolech zjistil, že se buggyně Kontroly probíhají namátkově před závodem 
následkem nárazu utrhl motor s převodovkou a pře- zabrzdila přední náprava, takže jsem dojel tuším až nebo i mezi jednotlivými jízdami. Přijdou za Vámi 
devším to odnesl rám. Museli jsme opět začít se na šestém místě. Druhou rozjížďku jsme již starto- pověření lidé a požádají Vás, abyste šel s nimi a uká-
stavbou nového vozu. vali s opravenou nápravou, ale přestože se mi v této zal jim každý kousek oblečení, které máte na sobě.   

rozjížďce poměrně dařilo, musel jsem během závo-
du ze třetího místa odstoupit, protože mi ulétl alter- V příštím roce chceme zajet všechny závody 
nátor, takže vozu chybělo elektrické napětí. Ve třetí MMČR a některé závody ME jak nejlépe to bude 

Je to možná trochu zvláštní, ale závoděním rozjížďce se mi z poslední deváté startovní pozice možné.                                                                          JN  

ODVRÁCENÁ STRANA ÚSPĚCHU ČÁSLAVSKÉHO ZÁVODNÍKA PAVLA TULACHA

Foto: Jan Pilát, autokrosar.cz
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Společnost Zenit a její činnost mají své pevné místo 
v našem městě již více než čtvrt století. Mnozí míst-
ní jej však bohužel stále považují spíše za pozůstatek 
bývalé „Kosmosky“, než za moderní firmu, která 
patří mezi nejdůležitější výrobce čisticích a mycích 
prostředků na trhu v naší republice. S výrobky zdej-
šího Zenitu se setkáváme častěji, než by se zdálo - 
kromě produkce pod vlastní značkou dodává tato 
čáslavská společnost výrobky také prodejním řetěz-
cům, které jej prodávají jako privátní značky opatře-
ná vlastním logem. O tom všem, ale hlavně o priori-
tě Zenitu, tedy o výrobě s ohledem na životní pro-
středí, jsme hovořili s jednou z jeho spolumajitelek, 
paní Ing. Kamilou Řezníčkovou. 

rovnání současných obalů 
oproti dřívějším až o 40%. Také 
připravujeme přechod na re-
cyklovaný polotovar Rpet, ve 
kterém je minimálně 30% 
recyklovaného materiálu. 

Dále se snažíme zjedno-
dušovat tvar obalů našich 
výrobků a to hlavně z logistic-
kých důvodů. Obecně lze říci, 
že usilujeme o co největší 
skladnost výrobků, abychom 
byli schopni paletu výrobků, 
kterou vezeme k zákazníkovi, 
zaplnit bez zbytečných mezer. 

„Zenit vždy patřil k firmám, které naplňovaly Každé procento přispívá           
zákon o ochranně životního prostředí bezezbytku, k ochraně životního prostředí. 
snahu o ekologický přístup k čisticím prostředkům Je nutné zajistit co nejefektiv-
jsme projevili již v roce 1995 výrobkem Lena natur, nější logistiku. chceme zákazníkům nabízet výrobky skutečně šetr-
prvním eko výrobkem v ČR.  A jako rodinná firma  Pokud ještě zůstaneme u obalů našich výrobků, né k přírodě i k nim samotným.   Tyto výrobky  jsou 
dále tento přístup rozvíjíme. Zenit vedeme cestou není důležitý jen jejich tvar a hmotnost, ale i ma- bez fosfátů, parabenů, alergenů, optických zjasňo-
společenské odpovědnosti a ekologického přístu- teriál, z něhož jsou vyrobeny. Od příštího roku chce- vačů,  atd. Jsou to výrobky testované na domácí čis-
pu. Máme stabilní tým lidí a daří se nám naplňovat me využívat  základ s podílem recyklátů, protože i tičky odpadních vod a nejsou toxické pro vodní 
naše podnikatelské cíle, a proto se můžeme naplno tímto způsobem můžeme přispět k menšímu zatě- organismy. Určitě ani nemusím připomínat, že jak 
věnovat naplňování dalších cílů, především tedy žování přírody. Všichni víme, že bychom měli v do- my, tak ani naši dodavatelé neprovádějí žádné testy 
zajištění takových principů výroby a distribuce mácnostech (a samozřejmě nejen tam) třídit od- na zvířatech. 
našich výrobků, které budou co nejméně zatěžovat pad. Stejně tak my cítíme, že aby mělo třídění smysl, Svůj přístup k ekologii a v širším kontextu i jako 
životní prostředí. Rozhodli jsme se z důvodů snížení musíme umět a hlavně chtít takový odpad dále společensky odpovědná firma nechceme a nebu-
logistické nezávislosti  docílit co největší obalové zpracovávat, recyklovat. Je pravda, že je takový deme vyjadřovat žádnými znaky na výrobcích, ale 
samostatnosti, abychom nemuseli dovážet prázdné přístup zatím stále ještě trochu finančně náročnější, tím, že získáme certifikaci ISO 14001, kde jedno-
již hotové obaly. Taková doprava vždy znamená vel- na druhou stranu ale při našem přístupu k podniká- značně popisujeme a kontrolujeme náš přístup ke 
kou uhlíkovou stopu. Zakoupili jsme proto speciální ní dává jednoznačně smysl.     kvalitě výrobků a celé naší firemní činnosti. 
stroj, s jehož pomocí jsme schopni obaly na naše vý- Zenit řeší otázku ekologie také při samotném Stejně jako spolumajitelka firmy Zenit, paní Ka-
robky produkovat přímo zde. Tam, kde je to možné vývoji svých produktů, tedy čisticích prostředků. mila Řezníčková, mohou mít z certifikátu, ale hlavně 
přecházíme na tak zvané PETové obaly, které si sami Legislativa obecně přikazuje jejich odbouratelnost z přístupu této významné čáslavské společnosti ra-
vyrobíme přímo v areálu Zenitu, přičemž se snaží- a zakazuje používat zdraví škodlivé suroviny. S ohle- dost také její zákazníci, kteří mají jistotu, že si spolu 
me o výrobu plynulou a sladěnou s aktuální potře- dem na životní prostředí jsme již v roce 2014 vy- se zakoupenými výrobky přinesou domů část eko-
bou. Odpadají tak i nároky na velké skladovací pro- vinuli první ekologickou řadu výrobků a od té doby logického myšlení a podpoří záměr ochrany přírody 
story. Tímto  způsobem můžeme ovlivňovat i gra- podle vývoje legislativy stále pracujeme na tom, při zachování účinnosti čisticích prostředků. A to je 
máž obalů a maximálně snížit spotřebu tohoto ma- aby naše produkty splňovaly kritéria ekocetrifikace. zvláště v současné době jistě více než důležité.                                                                                 
teriálu, což se nám u některých lahví podařilo v po- Jde samozřejmě o poměrně drahý přístup, my ale                                                                                zn

ZENIT - EKOLOGICKY I SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA 
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V srpnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 46 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 5 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 15 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ŘÍJEN

14. 10. uplynou 2 roky 
od úmrtí 

paní 

Marie Řípové

S bolestí v srdci stále vzpomíná
manžel Jiří

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

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

Dne 25. 9. uplynulo 8 let od chvíle, 
kdy beze slůvka rozloučení odešla 

naše dcera, paní

 

Stále vzpomínají rodiče,  
děti a sestry s rodinami. 

Ilona Trojková

Dne 25. října uplyne 
1 rok od úmrtí

našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka,

pana

Jaroslava Julíčka
Vzpomíná celá rodina

Dne 9. 9. 2019 se dožil 75 let
bývalý hráč a trenér 

mládežnických mužstev
 FK Čáslav

pan 

Jaroslav Pánek
K významnému životnímu jubileu 

gratulujeme!

FK Čáslav

Dne 11. října 2019 uplynou 
4 smutné roky

kdy nás opustil náš milovaný
 a starostlivý 

tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan 

Miloslav Kopřiva

Jen na chviličku Vás obejmout 
a pohladit Vaši milou tvář,

jen na chviličku sevřít Vaši dlaň
 a pošeptat slůvka, 

jak moc chybíte nám...

Milovaná maminko a tatínku, děkujeme za to, čím jste pro nás v životě byli, 
děkujeme za každičký den, který jste pro nás žili. 

S láskou v srdci, kde zůstanete navždy,
Vaše dcery s rodinami. 

Dne 2. října 2019 uplyne 
6 nejsmutnějších měsíců 
plných bolesti od chvíle, 

kdy odešla za tatínkem naše 
milovaná a starostlivá maminka, 

babička, prababička

Sonička Kopřivová

Zároveň v tento den 
vzpomínáme 

7. výročí od úmrtí 
paní 

Vzpomíná celá rodina

Dne 3. 10. by se dožil 90 let 
pan

František Doležal

Květy 
Doležalové

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

Dne 26. října uplyne 7 let,
co nás navždy opustila naše milovaná 

maminka a manželka, 
paní

Květoslava Holbojová
z Čáslavi.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 24. září uplynulo 10 let
od úmrtí

pana

Jindřicha Šubrta

Stále vzpomínají 
manželka Zdeňka, 

syn Jindřich 
a dcera Renata s rodinami.

Dne 19. 10. 2019 
uplyne 1 rok od chvíle, 

kdy nás opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička 

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

Ivanka Kommová 

V měsíci říjnu by se dožila 100 let
a zároveň je to 10 let, 

co navždy odešla 
paní

Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami

Ludmila Evanová
Redakce ČN se omlouvá panu Veselému za nesprávně uvedené jméno 

v gratulaci k 60. výročí svatby, kde bylo uvedeno jméno Petr namísto Pepa. 
Děkujeme za pochopení

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2019   



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

ŘÍJEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

od 25. 6. do 31. 10.  - VÝSTAVA

 „Literární toulky Čáslaví“ 

od 9. 9. do 6. 10. - VÝSTAVA

„BIENÁLE“ 

7. 10. od 17 hodin - PŘEDÁŠKA

„ČESKÉ TAJEMNO“ 

od 8. 10. do 26. 10. - VÝSTAVA

JOSEF POSPÍŠIL - SOCHY. 

od 14. 10. do 27. 10. - VÝSTAVA 

„V hledáčku fotografů ke sto letům Fotoklubu Čáslav “
 

15. 10. od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

„Z HISTORIE EVANGELICKÉHO KOSTELA V ČÁSLAVI“ 

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) 
Výstava děl studentů výtvarných oborů Uměleckoprůmyslové 

akademie ve Světlá nad Sázavou. Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí 
Spisovatel a záhadolog, autor řady knih o tajemnu, televizních seriálů Ďáblova 
lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad PhDr. Arnošt Vašíček 
představí nejtajemnější domácí záhady z nové knihy a připravovaného 
televizního cyklu 

galerie (Jeníkovská 222)
Otevřeno: út - so 10 - 12, 14 - 17 hodin

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

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

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku Bc. Pavla 
Dočekala 
vstupné dobrovolné  

11. 10. 2019 KERAMICKÉ ODPOLEDNE - PODZIMNÍ TVOŘENÍ: 

12. 10. 2019  KERAMICKÁ DÍLNIČKA:

12. 10. - 13. 10. 2019 DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC:

13. 10. 2019 PEXESO OPEN - TURNAJ V PEXESU: 

29. 10. 2019 TROPICAL ISLAND:

30. 10. 2019 STARÉ HRADY:

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

pátek -  u rč e n o  
pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:30 hodin - účastnický poplatek: 90 Kč - 
přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 10. 10. 2019 v kanceláři DDM Čáslav 

 sobota - určeno pro rodiče a děti 3 - 5 let - 
od 9:30 do 10:30 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč - přihlášky spolu s po-
platkem odevzdejte do 10. 10. 2019  v kanceláři DDM Čáslav

 sobota/neděle - pro 
dívky od 1. tříd - v sobotu od 15:00 hodin do neděle do 10:00 hodin - výroba 
lapače snů, lakování nehtíků, hry, promítání filmu Vaiana, pizza - účastnický 
poplatek 250 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 2. 10. 2019 v kan-
celáři DDM Čáslav

neděle - určeno pro děti od 4 
let až po dospělé - od 14:00 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč - přihlášky spolu 
s poplatkem odevzdejte do 9. 10. 2019 v kanceláři DDM Čáslav

 úterý - výlet do vodního zábavního parku - 
určeno pro děti od 4. tříd - sraz v 3:20 před DDM, návrat kolem půlnoci - 
účastnický poplatek: 1400,- Kč (doprava autobusem, celodenní vstupné, 
pojištění). Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 3. 10. 2019 v kanceláři 
DDM Čáslav

 středa - dobrodružná cesta za prohlídkou pohád-
kového hradu a zámku - určeno pro děti od 1. tříd - sraz v 7:30 hodin před DDM, 
návrat v 15:00 hodin - účastnický poplatek: 100 Kč - Přihlášku spolu s poplat-
kem odevzdejte do 18. 10. 2019 v kanceláři DDM Čáslav
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Výstava ve foyer divadla od 4. 10.
Imaginace / Průhledy do ženské postavy 

2. 10. v 19:00 / Nová scéna 

Večerem bude provázet Kamila Ženatá. Vstupné dobrovolné.

Jana Ryšánková klavír, Jiří Jahoda housle a Miroslav Zicha violoncello. Vstupné: 
280 Kč

Po několikaleté přestávce je tady opět úspěšný slovenský projekt irských tanců, 
soubor MERLiN s novým programem RYTMUS V SRDCI. Vstupné: 390, 37, 350, 
330 Kč

Hosté Aleše Cibulky v čáslavském divadle: Hana Křížková a Ivanka Andrlová. 
Vstupné: 270, 250, 220 Kč

Režie: Jiří Sequens ml., Supervize: Zdeněk Troška Abonentní představení pro 
rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 410, 400, 390, 370 Kč

Tereza z Davle & Hynek Čermák: 

Setkání s významnými osobnostmi: Prof. RNDr. 
Jakub Hruška, Csc.

7. 10. v 19:00 / Nová scéna MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO - koncert

14. 10. v 19:00 IRSKÁ TANEČNÍ SHOW  

17. 10. v 19:00 SEJDEME SE S CIBULKOU

20. 10. v 15:00 PRINCEZNA ZE MLEJNA / Divadlo Pegas 

21. 10 v 19:00 JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU/ Divadlo A. Dvořáka Příbram



1. - 2. TO KAPITOLA 2 19. - 20. ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D

3. - 4. DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 19. - 20. PRVNÍ AKČNÍ HRDINA

5. - 6. OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
22. JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

5. - 6. JOKER 23. TICHÉ DOTEKY

8. - 9. PŘES PRSTY
24. - 25. ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY

26. - 27. SNĚŽNÝ KLUK
10. - 11. BLÍŽENEC

26. - 27. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
12. - 13. PSÍ KUSY

29. DOBRÁ SMRT
12. - 13. STEHLÍK

30. GAUGUIN NA TAHITI – ZTRACENÝ RÁJ
15. - 16. PRAŽSKÉ ORGIE

17. - 18. ROMÁN PRO POKROČILÉ 31. ABSTINENT

Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její 
zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a 
jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými 
svůj nejniternější strach. bytostmi nezmizela. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Alkohol v kombinaci s panikou z turbulencí v letadle udělal své. Emma Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou akčního filmu, který 
Corriganová všechny své přísně střežené tajnosti a intimní pocity vyklopí muži navzdory jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Režisér. Podaří se mu díky znalosti 
na vedlejším sedadle. Jak velké je pak její překvapení, když se z ž ánrových pravidel porazit zákeřné padouchy a zachránit svou životní lásku? 
spolucestujícího vyklube šéf americké společnosti, nový šéf v její práci... Krátký film debutujícího Jana Haluzy skládá poctu tvorbě Oldřicha Lipského a 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Václava Vorlíčka i nejslavnějším hollywoodským akčňákům. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod 
záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie. Ovečka Shaun nic netuší. Brzy však Legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. Jiří Suchý o jehož životní 
jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Postupně 
tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna se ukazuje, že nová rodina vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního 
potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. přístupu k výchově chlapce. Skrze systematickou manipulaci však začne popírat 
Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. své dřívější hodnoty. Podaří se dospívající dívce vymanit z náruče fanatické 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. komunity, navíc daleko od domova a svých běžných starostí? 

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které 
obětují beach volejbalu skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat V pokračování napsaném Rhettem Reesem, Paulem Wernickem a Davem 
biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. Callahamem projde naše čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a 
To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Všechno ale stejně nakonec srdce země. 
zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer). Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho 
Henry Brogan (Will Smith), zabiják pracující pro vládu, se snaží skončit svou domu. Možná se tam skrývá ztracený a vyděšený yetti.
kariéru, avšak náhle se ocitá tváří v tvář mladšímu klonu sebe sama. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům 
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 
světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní 
dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. 
dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Musela se dívat, jak její matka umírá na svalovou dystrofii. I tělo 
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita. Tato tragédie dvaasedmdesátileté Janette ochabuje, nemoc rychle postupuje. Rozhodla se, 
změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu provázenou že na rozdíl od matky ze světa odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální 
nejen zármutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i láskou, možnost „dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si musí dojet do Švýcarska. 
přátelstvím a světem zločinu. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na 
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký exotickém ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy v divoké a 
spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění v místo samoty a chudoby, na 
přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), je po rozvodu způsobeném milostnou Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá 
avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. 
hotelu, který vlastní se svým bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Jenže realita je jiná. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

KINO MILOŠE FORMANA ŘÍJEN
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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
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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

Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.

RUČNÍ MYTÍ AUT NA KLÍČ - INTERIER I EXTERIÉR

Odvezeme si vašeho Šmudlu a vrátíme vyvoněného Fešáka.
Za dobrou...

Objednejte Vašeho miláčka na koupání již dnes.
tel.č.:775 348 307



www.meucaslav.cz

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
fax: 327 314 197, e-mail: noviny@meucaslav.cz. 
Redakce: Ing. Zdeňka Nezbedová, Jakub Novák, DiS. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých 
čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. 
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. 
Tisk: VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. Zdarma.
Čáslavské noviny vycházejí v nákladu 5 500 ks.
Foto na titulní straně: Ing. Zdeňka Nezbedová

Program na říjen 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

5. října - sobota - ZÁJEZD KRKONOŠE

12. října - sobota - ZA MALÍNSKÝM KŘENEM

19. října - sobota - ČERTOVY SKÁLY

26.října - sobota - SVĚTELSKO

Trasa: Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch - Výrovka - Luční Bouda - Obří Důl - Pec 
pod Sněžkou. Odjezd z Čáslavi z autobusového nádraží v 6:30 hod., návrat do 
20:00 hod. Cena: 100 Kč/člen - hradí se v autobusu. Svačinu s sebou! Vedoucím 
je pan Ing. Zbyněk Němec

Trasa: dle propozic organizátora. Odjezd z Čáslavi v 8:31 hod. Vedoucí je paní 
Zdena Šrámková

Trasa: Všenory - Hvíždice - Dobřichovice. 13 km. Odjezd v 7:50 hod, návrat v 
17:06 hod. Jízdenka: Čáslav - Dobřichovice a zpět. Vedoucí je paní Zuzana 
Vohnická

Trasa: Světlá nad Sázavou - Josefodol - Vlčkův mlýn - dále po neznačené cestě 
projdeme lesem kolem Velké a Malé Homole zpět do Světlé nad Sázavou. 12 
km. Odjezd rychlíkem v 9:08 hod, návrat v 16:48 hod. Svačinu s sebou! Vedoucí 
je paní Zdeňka Matysová. HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

02. kolo 18. 08. 2019  FK Čáslav  - Sokol Libiš  

 Benátky n/J - FK Čáslav 25. 08. 201903. kolo

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

  se v tabulce po 7. kole sezony nachází FK Čáslav na 6. pozici 

01. kolo 11. 08. 2019   FC Hlinsko - FK Čáslav

 HC Čáslav 14. pozici se v tabulce po 2. kole nachází na 

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

15. 09. 2019 HC Čáslav - HC Poděbrady

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ KLM 2019/2020

01. kolo

5:1

3:1

2:1

04. kolo  FK Čáslav - Dvůr Králové 2:3 p

05. kolo

06. kolo

 SS Ostrá - FK Čáslav 2:4

 FK Čáslav  -FK Náchod  2:1 p

07. kolo  SS Poříčany - FK Čáslav 

07. 09. 2019

15. 09. 2019

01. 09. 2019

22. 09. 2019

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 

Sobota 
od 16:00 do 18:00

Neděle 
od 09:30 do 11:30

 do15 let - 20 Kč

Vstupné:

nad 15 let - 40 Kč

zimní stadion v Čáslavi

5:7

www.sportcaslav.cz/zimni-stadion/

Termíny zápasů budou upřesněny na: www.hc-caslav.cz

12 nebo. 13. 09. 04. kolo

29. 09. HC Čáslav - HC Lev Benešov

NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V KLM 2019/2020

03. kolo

HC Čáslav - HK LEV Slaný

05. kolo 19 nebo. 20. 09. HC Čáslav - BK Ml. Boleslav B

2:5

0:2
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