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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 15. 1. 2018 | Městská rada

usnesením č. 1/2018

usnesením č. 2/2018
usnesením č. 13/2018

usnesením č. 3/2018

usnesením č. 4/2018

vzala na vědomí usnesením č. 14/2018
usnesením č. 5/2018

usnesením č. 6/2018

usnesením č. 15/2018

usnesením č. 7 /2018

usnesením č. 8 /2018

usnesením č. 9/2018 usnesením č.16/2018 

usnesením č. 17/2018 

usnesením č. 10/2018

usnesením č. 18/2018

usnesením č. 11/2018 usnesením č. 19/2018

usnesením č. 20/2018

usnesením č. 21/2018

usnesením č. 22/2018

usnesením č. 12/2018
usnesením č. 23/2018

 schválila, jako zhotovitel veřejné zakázky malého rozsahu pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Gas-
„Čáslav - komunikace lokalita Cihelna III" firmu TES spol. s r.o., Vrchovská 1354, Net, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně 
286 01 Čáslav, IČ: 475 39 330, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenské-
cenou. ho zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 

 schválila uzavření smlouvy o příspěvku na vybudování Kč + platná sazba DPH. 
plynovodních přípojek s L. a M. K. ve výši 121 548 Kč, s J. Š. ve výši 40 516 Kč a       schvaluje záměr směnit pozemky p.č. 840/48 o výměře 

2 2 2s O. a N. Š. ve výši 40 516 Kč, přičemž výše příspěvku je stanovena poměrem 489 m , p.č. 840/88 o výměře 146 m , p.č. 964/42 o výměře 63 m , p.č. 2009/12 
2 2 2celkových smluvních nákladů na vybudování přípojek a počtem požadovaných o výměře 116 m , p.č. 2010/13 o výměře 5 m , p.č. 2010/14 o výměře 275 m , 

2 2přípojek. p.č. 2012/13 o výměře 106 m , p.č. 2359/2 o výměře 546 m , část pozemku p.č. 
2 2 schválila uzavření smlouvy č. 0200596204 mezi Městem 2530/663 o výměře cca 462 m , st.p.č. 4227 o výměře 204 m  a p.č. 2530/817 o 

2Čáslav a ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433 na připo- výměře 506 m  v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
jení odběrného místa na adrese ul. Masarykova parc. č. 212/5 v k.ú. Čáslav Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 
(rozvaděč veřejného osvětlení). katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav za cenu dle znaleckého 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto us- posudku 112 825 Kč, který vypracovala Ing. Dagmar Leebová a pozemek p.č. 
2nesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …/2018 souhlasí          2346/66 o výměře 6384 m  zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služ- kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 1220 pro obec a katastrální 
by ve veřejné linkové dopravě k zajištění města Čáslav městskou autobusovou území Čáslav, ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Minister-
dopravou a dodatku č. 10 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služ- stva obrany za cenu dle znaleckého posudku 166 430 Kč, který vypracovala Ing. 
by ve veřejné linkové dopravě zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce Dagmar Leebová. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi cenami směňovaných 
2018. nemovitostí činí 53 605 Kč, doplatí Město Čáslav rozdíl ceny. 

 výsledky kontrol v roce 2017 MěÚ Čáslav a Města Čáslav.  schválila záměr prodat objekt ev.č. 7 na st.p.č. 116 o vý-
2 schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2018 MěÚ Čáslav a měře 61 m  v katastrálním území Kraskov, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Města Čáslav. Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV č. 342, p. V. M., bytem 
 doporučila Zastupitelstvu města schválit následující Třemošnice za cenu 179 000 Kč + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění 

usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. .../2018, sta- osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., 
novuje Finančnímu výboru na rok 2018 do plánu činnosti: kontrolu Města Čás- o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
lav, příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem a zak-  schválila záměr města v souladu s usnesením ZM č. 
ladatelem je Město Čáslav dle důvodové zprávy. 64/2009 ze dne 16. 9. 2009 na prodej bytové jednotky v ulici Jablonského 

 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 1227/4 v Čáslavi spolu s podílem ve výši 5514/153880 na Nemovité věci 
odběru elektrozařízení ze dne 9. 10. 2012 mezi Městem Čáslav a společností zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
ELEKTROWIN a.s. dle důvodové zprávy. Kutná Hora na LV 12473 pro obec a katastrální území Čáslav za cenu ve výši 50% 

 schválila Smlouvu na zajištění svozu použitého jedlého ceny stanovené znaleckým posudkem tj. 525 000 Kč + náklady na realizaci 
oleje mezi Městem Čáslav a spol. Libor Černohlávek dle důvodové zprávy. prodeje p. S. K. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení schválila pronájem rolby a multifunkční sportovní pod-
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje odkup     ložky v areálu Zimního stadionu v Čáslavi č. p. 2028, na pozemku st. parc. č. 
- pozemků pod místními komunikacemi: pozemky p.č. 1732/4 o výměře 570 4217 v k. ú. Čáslav, firmě Čáslavská servisní, s.r.o., náměstí Jana Žižky z 

2 2m , p.č. 1727/9 o výměře 268 m , část pozemku p.č. 1776/34 o výměře cca 50 Trocnova 74, 286 01 Čáslav,  IČ 26489678, za účelem provozování Zimního sta-
2 2m , část pozemku p.č. 1730/118 o výměře cca 10 m , část pozemku p.č. 1726/1 dionu. Smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou, za podmínek 

2o výměře cca 186 m  ve vlastnictví fyzických osob, za cenu dle znaleckého uvedených v důvodové zprávě. Tím se ruší k31. 1.2018 stávající smlouva o náj-
2posudku 250 Kč/m  a bezúplatným převodem mu movitých věcí ze dne 5. 12. 2016 a její dodatky č. 1 ze dne 17. 4. 2017 a č. 2 

2 2- pozemků p.č. 1744/70 o výměře 179 m , 1744/69 o výměře 44 m , 1776/40 o ze dne 28. 4. 2017.
2 2 2výměře 13 m , 386/1 o výměře 1386 m  a 386/2 o výměře 655 m  od Úřadu pro schválila pronájem budovy Zimního stadionu v Čáslavi 

zastupování státu ve věcech majetkových. č.p. 2028, na pozemku st. parc. č. 4217 a pozemků st. parc. č. 1622/1, 1622/5 a 
 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- 1627/3 vk. ú. Čáslav, včetně technologie a vybavení firmě Čáslavská servisní, 

zemcích p.č. 1702/10, p.č. 1702/9, p.č. 1702/43, p.č. 1702/23, 2078/10, s.r.o., náměstí Jana Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav,  IČ 26489678, za účelem 
2078/2, 1702/7, 1715/1, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka- provozování Zimního stadionu od 1.2.2018 na dobu neurčitou, za podmínek 
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro uvedených v důvodové zprávě. Tím se ruší k31. 1. 2018 stávající Smlouva o náj-
oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad mu nebytových prostor ze dne 5. 12. 2016 a dodatek č. 1 ze dne 15. 12. 2016.
Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s fir-
DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v bu- mou Realitní a stavební společnost s.r.o. Brno, dodavatelem Opravy a udržo-
doucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. vání Informačního centra Čáslav - I. etapy, dle důvodové zprávy. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  doporučila zastupitelstvu města přijmout toto usne-
pozemcích p.č. 1715/38, p.č. 1715/16, p.č. 2080/3, p.č. 1726/15, p.č. 1732/14, sení: Zastupitelstvo města schvaluje svým usnesením č. …/2018 Stanovy 
p.č. 1715/1, p.č. 2079/1, p.č. 1726/14, p.č. 1716/3 a p.č. 2082/2, zapsaných na dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko ze dne 12. 12. 2017. 
LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  schválila změnu sídla organizace DSO Mikroregion 
katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene Čáslavsko, dle důvodové zprávy. 
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi v Infor-
400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr mačním kiosku Informačního centra města Čáslavi dle důvodové zprávy. 
délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích,  schválila panu E. Š. provozování malého dětského 
nejméně však 1.000 Kč + platná sazba DPH. kolotoče a malého nafukovacího hradu v letech 2018 - 2019 na náměstí Jana 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na Žižky z Trocnova, dle důvodové zprávy. 
pozemcích p.č. 2078/10, p.č. 2078/2, st.p.č. 1210/2, p.č. 1715/38, p.č. 2079/1,  schválila -  panu V. Š. pořádání akce „Vítání jara" v ter-
p.č. 2079/2, p.č. 1702/7, p.č. 2080/3, p.č. 2076/3, zapsaných na LV č. 10001, mínu od 30. 4. do 9. 5. 2018, 
pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním - poplatek za zábor části náměstí Jana Žižky z Trocnova za účelem pořádání výše 
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uvedené akce, dle důvodové zprávy. prostředků (dotací) z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravot-
 schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních nictví, včetně formuláře žádosti a vyúčtování poskytnutí dotace, dle důvodové 

prostředků (dotací) z Programu kultura a spolková činnost včetně formuláře zprávy. 
žádostí a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předložené žádosti.  schválila firmu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., jako 

 schválila Kritéria pro poskytnutí dotací a vyúčtování dodavatele dodávky reagencií spojenou s bezplatnou výpůjčkou 2 ks hemato-
finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Čáslav na rok 2018 na logických analyzátorů pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 
sportovní činnost (paragraf 3900 ostatní příspěvky), a to v návaznosti na zákon  schválila firmu P-MM s.r.o., pro služby, spojené s praním 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. prádla pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 schválila odpisový plán Domova důchodců Čáslav na rok  schválila dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky ma-
2018, dle předložené žádosti. lého rozsahu „II. etapa Opravy a udržování Informačního centra Čáslav“ firmu 

 schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních Realitní a stavební spol. s.r.o. Brno, dle důvodové zprávy. 

usnesením č. 24/2018

usnesením č. 28/2018
usnesením č. 25/2018

usnesením č. 29/2018

usnesením č. 26/2018 usnesením č. 30/2018

usnesením č. 27/2018

Usnesení městské rady ze dne 25. 1. 2018 | Městská rada

usnesením č. 31/2018 vyslovila souhlas s podáním Žádosti o poskytnutí dotace montáže, smažící pánve FAGOR včetně montáže do kuchyně. Nákup myčky na 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování nádobí FAGOR, tlakové předmývací sprchy, automatického změkčovače včetně 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu montáže do přípravné místnosti pro stravu do Domova důchodců Čáslav. 
pro Tematické zadání „Sociální oblast" na nákup varného kotle FAGOR včetně 

Usnesení městské rady ze dne 29. 1. 2018 | Městská rada

usnesením č. 32/2018
usnesením č. 42/2018

usnesením č. 43/2018

usnesením č. 44/2018
vzala na vědomí

usnesením č. 33/2018

usnesením č. 34/2018 usnesením č. 45/2018

usnesením č. 46/2018
usnesením č. 35/2018

usnesením č. 47/2018
usnesením č. 36/2018

usnesením č. 48/2018

usnesením č. 37/2018
usnesením č. 49/2018

usnesením č. 38/2018 usnesením č. 50/2018

usnesením č. 51/2018
usnesením č. 39/2018

usnesením č. 52/2018
usnesením č. 40/2018

usnesením č. 53/2018
usnesením č. 41/2018

 vyslovila souhlas - jako zřizovatel příspěvkové organiza- zprávě. 
ce Městské muzeum a knihovna Čáslav - s podáním Žádosti o poskytnutí  schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi Dusíkovým 
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskyto- divadlem Čáslav, s.r.o. a Apoštolskou církví, sbor Čáslav, dle důvodové zprávy. 
vání dotací z rozpočtu Středočeského kraje za Středočeského Fondu kultury a  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury". Žádost se týká města na akce Čáslavský pohár a Čáslavské práče v celkové výši 8 500 Kč, ve 
realizace nové středověké expozice „Středověké město" v budově městského znění dle důvodové zprávy. 
muzea v ulici Husova č.p. 191. Čáslav.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok pozemku p.č. 2541, zapsaný na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrální-
2017. ho úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout nás- oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
ledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + plat-
č. … schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého návrhu. Reka- ná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uložené-
pitulace: upravené příjmy 236 706,82 tis. Kč, upravené výdaje 240 521,85 tis. ho v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba 
Kč, financování plus 3 815,03 tis. Kč. DPH. 

 doporučila zastupitelstvu města přijmout toto usne-  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení 
sení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2018 schvaluje uzavření tohoto znění: Zastupitelstvo města svým usnesením projednalo a schvaluje ná-
dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce finančních prostředků Městské nemocnici vrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Čáslav a k.ú. Tupadly u Čáslavi. 
Čáslav ze dne 11. 8. 2017, dle důvodové zprávy.  schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 

 zrušila výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu 1756 na rok 2018, dle předložené žádosti. 
„Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav".  schválila odpisový plán Domu dětí a mládeže Čáslav na 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rok 2018, dle důvodové zprávy. 
rozsahu „Čáslav - oprava povrchu chodníků“ byly obeslány firmy uvedené v  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. pro Dům dětí a mládeže a mládeže Čáslav v celkové výši 10 000 Kč pro taneční 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého kroužky, dle důvodové zprávy. 
rozsahu „Čáslav - Oprava Zahradní ulice“ byly obeslány firmy uvedené v důvo-  vyslovila nesouhlas s připojením k mezinárodní 
dové zprávě výzvou k podání nabídky. kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  schválila přidělení bytu č. 4, v DPS v ul. Jiřího z Poděbrad 
rozsahu „Úpravy povrchů stěn a podlah v prostorách budovy č.p. 74, nám. Jana 939 p. J. H., trv. bytem Filipov na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvo-
Žižky z Trocnova, Čáslav“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výz- dové zprávě. 
vou k podání nabídky.  schválila navýšení počtu pracovníků stavebního úřadu 

 schválila vydání parkovacích karet všem majitelům by- na úseku územního plánování a kanceláře tajemníka o pověřence GDPR, a tím i 
tových jednotek v ul. Pražská č.p. 1614 - 1618 a 1621 - 1625 v Čáslavi z důvod celkového počtu zaměstnanců města s účinností k 1. 2. 2018, dle důvodové 
usměrnění parkování na parkovišti před bytovými domy čp. 1614-1618 a 1621- zprávy. 
1625.  schválila mimořádnou odměnu pro ředitelku příspěvko-

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého vé organizace města podle důvodové zprávy. Odměna bude vyplacena v nej-
rozsahu „Výměna střešní krytiny na sedlové střeše kina Miloše Formana, ul. bližším výplatním termínu z prostředků zařízení. 
Jeníkovská č.p. 138 v Čáslavi byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě.  rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého příspěvkových organizací: - Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 
rozsahu „Sanace zemní vlhkosti (prostory Klub důchodců) v bytovém domě č.p. 182, - Základní škola Čáslav, Sadová 1756. 
86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi" byly obeslány firmy uvedené v důvodové 

Usnesení městské rady ze dne 5. 2. 2018 | Městská rada

usnesením č. 54/2018

usnesením č. 55/2018

2 2 schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, nám. Jana 840/48 o výměře 489 m , p.č. 840/88 o výměře 146 m , p.č. 964/42 o výměře 
2 2 2Žižky z Trocnova 182, dle předložené žádosti. 63 m , p.č. 2009/12 o výměře 116 m , p.č. 2010/13 o výměře 5 m , p.č. 2010/14 

2 2 2 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení o výměře 275 m , p.č. 2012/13 o výměře 106 m , p.č. 2359/2 o výměře 546 m , 
2 2tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit pozemky p.č. část pozemku p.č. 2530/663 o výměře cca 462 m , st.p.č. 4227 o výměře 204 m  
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2a p.č. 2530/817 o výměře 506 m  v katastrálním území Čáslav, zapsané u cenami směňovaných nemovitostí činí 53 605 Kč, doplatí Město Čáslav rozdíl 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na ceny. 
LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav v  navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení 
ceně 112 825 Kč, která byla zjištěna znalkyní Ing. Dagmar Leebovou 11. 3. 2017 tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat objekt ev.č. 7 na 

2 2
za pozemek p.č. 2346/66 o výměře 6384 m  zapsaný u Katastrálního úřadu pro st.p.č. 116 o výměře 61 m  v katastrálním území Kraskov, zapsaný u Katastrální-
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 1220 pro obec a ho úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV č. 342, p. V. 
katastrální území Čáslav, ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospoda- M., bytem Třemošnice za cenu 179 000 Kč + náklady na realizaci prodeje. Jedná 
řit Ministerstva obrany za cenu dle znaleckého posudku 166 430 Kč, který se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 
vypracovala Ing. Dagmar Leebová 11. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

usnesením č. 56/2018

Usnesení městské rady ze dne 7. 2. 2018 | Městská rada

usnesením č. 57/2018

usnesením č. 58/2018

 schválila poskytnutí dotací pro rok 2018 z programu Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2018 schvaluje poskytnutí 
SPORT, dle důvodové zprávy. dotací pro rok 2018 z programu SPORT, dle důvodové zprávy. 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usnesení: 

VOLBA PREZIDENTA - JAK VOLILI ČÁSLAVÁCI?
Před několika málo týdny Češi opět po pěti letech desetin procenta méně, než v celorepublikovém Zeman 51,36 %, v Čáslavi to bylo více, konkrétně 
přistoupili k volebním urnám, aby buď potvrdili průměru (61,92 %). Ve shodě s republikovými 54,93 %. 
mandát současného prezidenta na dalších pět let výsledky i zde postoupili do druhého kola Miloš Podrobněji se s výsledky volby můžeme 
nebo zvolili nového. Jak dopadla volba v celore- Zeman a Jiří Drahoš. Ani v kole druhém Čáslaváci seznámit například na internetových stránkách 
publikovém měřítku již všichni víme. Jak ale volili celostátní průměr nevyrovnali, když se do voleb- www.volby. cz, kde jsou uvedena konkrétnější data, 
přímo Čáslaváci? ních místností dostavilo 65,30 % voličů, oproti cel- resp. výsledky hlasování nejen v každé obci, ale také 

Volby se v prvním kole zúčastnilo 61,24 procent kovému průměru 66,60 %. Zatímco v republi- ve všech volebních okrscích. 
místních oprávněných voličů, což bylo jen o několik kovém průměru získal vítězný kandidát Miloš                                                                                zn

GDPR NA MĚSTSKÉM ÚŘADU
Úřady i většina podnikatelů a dalších osob, které 
manipulují s osobními údaji fyzických osob, se          
v současné době intenzivně připravují na druhou 
polovinu měsíce května, kdy vstoupí v platnost 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak 
zvané GDPR (General Data Protection Regulation), 
jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat 
občanů. 

níci všech odborů,“ konstatoval inženýr Hejzlar, kte- zavedení a dodržování tohoto nového nařízení. 
rý podotkl, že se zdejší radnice na novou směrnici „Se zavedením GDPR souvisejí nejen momenty, 
připravuje již několik měsíců. Vzhledem ke skuteč- spojené s přípravou jednotlivých zaměstnanců úřa-
nosti, že Čáslav plní nejen povinnosti při správě  du, ale také určitá technická opatření, která sice 
vlastního území, ale také úkoly, vycházející z jejího nejsou nijak zásadního charakteru, ale musíme je 
statutu tak zvané obce s rozšířenou působností, také zajistit. Jedná se například o úpravu skříní 
byly na školení o zásadách GDPR pozváni také (jejich opatření zámky a podobně) tak, aby mohly 
starostové a zástupci obcí, spadajících do jejího být veškeré dokumenty, na něž se bude nová 

Institucím i jednotlivcům, kteří s těmito údaji pověřeného území. směrnice vztahovat, bezpečně uloženy. 
manipulují, směrnice nařizuje nové povinnosti, jimž „Zmiňovaného školení se zúčastnili hlavně „Městský úřad se na květnovou změnu připra-
je třeba dostát. Jak tedy probíhá příprava na zave- zástupci obcí sdružených v Mikroregionu Čáslav- vuje již delší dobu, a proto věřím, že přechod na no-
dení nových pravidel na čáslavském městském úřa- sko,“ informoval dále inženýr Hejzlar, který doplnil, vý režim proběhne bez větších problémů,“ uzavřel 
du? O tom hovořil tajemník MěÚ, inženýr Antonín že tak, jako i všechny další úřady, bude mít i Městský tajemník čáslavského městského úřadu, inženýr 
Hejzlar. úřad Čáslav tak zvaného pověřence, který bude Antonín Hejzlar.                    

„V této chvíli jsou již proškoleni vedoucí pracov- náležitě proškolen a dostane za úkol dohlížet na                                                                                          zn
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Na programu prvního zasedání čáslavských zastu-
pielů v tomto roce byla mimo jiné také zpráva o 
výsledcích hospodaření města v minulém roce a 
rozpočtové opatření, kterým je značná část jeho 
přebytku rozdělena.

Nepodařilo se například dokončit rekonstrukci rozpočtu proinvestovat také v souvislosti s rekon-
divadla nebo některé investice, spojené s opravou strukcí Dusíkova divadla, o téměř jeden milion 
komunikací. Stejně je tomu u proměny hotelu korun se zvedla částka, určená mimo jiné na opravy 
Grand. Do přebytku hospodaření jsou dále zahrnu- komunikací ve Vodrantech. Suma dvou milionů a 

 ty také finanční prostředky, které mělo město pro osmi set tisíc korun potom pomůže při rekonstrukci 
„Ačkoliv budeme závěrečný účet města za rok minulý rok vyhrazeno na plánovanou revitalizaci a dostavbě objektu kolumbária na místním hřbito-

2017 schvalovat patrně až na červnovém zasedání, zeleně, a to v souvislosti se schválenou dotací na vě a přibližně půl milionu korun je nově vyhrazeno 
máme již nyní před sebou výsledky rozpočtového zmiňovanou akci. S ohledem na skutečnost, že se na úpravu prostor v přízemí hotelu Grand, kde by 
hospodaření města za uplynulý rok jako informativ- nepodařilo uzavřít výběrové řízení na dodavatele mělo ještě v tomto roce vzniknut zázemí pro školní 
ní materiál. akce v roce 2017, byly dané finance převedeny do klub Základní školy Masarykova ulice. 

Z tohoto dokumentu vyplývá, že město hospo- tohoto roku. Nicméně i kdybychom tyto finance Potřebných oprav se díky dobrému hospodaře-
dařilo s rozpočtovým přebytkem zhruba ve výši odečetli, přesto by bylo hospodaření města dobré," ní města v minulém roce nyní dočkají také budovy 
třiceti devíti milionů korun, což bylo z důvodů jak popsal vzniklou situaci starosta města inženýr městského úřadu, kde bude částka dvou milionů a 
vyšších příjmů (zhruba ve výši 18 330 000 Kč) tak i   J aromír Strnad. tří set tisíc korun využita na opravu jejich oken a 
s ohledem na nižší výdaje (o cca 20 440 000Kč), kde V dalším návazném programu zastupitelé podlah a dále na rekonstrukci povrchu dvoru 
šlo z velké části o investiční výdaje, které budeme schválili první rozpočtové opatření tohoto roku, historické budovy radnice na Žižkově náměstí. 
následně řešit rozpočtovým opatřením,“  seznámil jímž bylo rozděleno zhruba 33 milionů korun z výše Rozpočet města a tedy ani rozpočtová opatření 
na prvním letošním zasedání starosta města zmiňovaného přebytku. 6 milionů bylo ponecháno se ale nezabývají jen stavebně-technickou stránkou 
zastupitele s přehledem výsledků hospodaření.   jako rezerva. života ve městě. Proto byla část přebytku loňského 

„Zmiňované nižší výdaje oproti původnímu Na výdajové stránce rozpočtu byly uvedeným hospodaření (konkrétně 637 000 Kč) věnována na 
plánu jsou zapříčiněny hlavně tím, že se nepodařilo opatřením navýšeny finanční prostředky například pořízení služebního automobilu společnosti Anima. 
dokončit investice v takovém rozsahu, jak jsme si na opravy a údržbu místních komunikací, a to o více Podrobné informace o hospodaření města i 
původně představovali. Taková situace by v tomto než sedmnáct milionů korun. O přibližně tři miliony rozpočtových opatřeních jsou uvedeny na oficiál-
rozměru neměla vznikat, ale bohužel se to již stalo. více bude možné v tomto roce oproti původnímu ním webu Čáslavi (www.meucaslav.cz).                 zn

MĚSTO HOSPODAŘILO S PŘEBYTKEM - FINANCE BUDOU VYUŽITY LETOS 



Před několika lety 
došlo v našem městě 
k poměrně rozsáhlé 
výstavbě nových bytů 
v areálu bývalých ka-
sáren Prokopa Holé-
ho. Stalo se tak v do-
bě, která tomuto kro-
ku nahrávala z mnoha 
stran, ať již se jednalo 
o značný zájem jak o 
byty k odkupu do 
soukromého vlast-

nictví, nebo o převod dříve armádního majetku do 
vlastnictví města. Bylo tedy více než logické, že se 
vedení Čáslavi v té době rozhodlo k využití nově 
nabyté plochy a nenechalo ji ležet ladem. Svoje 
nové domovy tak v roce 2010 získala více než stovka 
rodin či jednotlivců. 

průzkum prostřednictvím internetové ankety a mžitě, jak by byly byty prodány do vlastnictví jejich 
velmi nás překvapilo, že se již během prvních dvou budoucích obyvatel. Jednalo by se tedy řádově o 
týdnů potvrdil skutečně velký zájem o novou několik málo let, protože počítáme s tím, že výstav-
výstavbu. Město tedy nechává nyní aktualizovat ba jednoho takového bytového domu by neměla 
projektovou dokumentaci, která byla zpracována a trvat o moc déle, než jeden rok. Máme přitom před-
veřejnosti prezentována již před zahájením první stavu, že uvedené dva objekty by město stavělo 
fáze výstavby a počítala se zastavěním prakticky najednou, v případě většího zájmu je ale možné za-
celého území. Nyní bychom se rádi zaměřili na další hájit stavbu rovnou čtyř obdobných domů. Zároveň 
dva bytové domy, kde by se nacházely byty od 1+kk bychom rádi zahájili práce na projektové dokumen-
až po 3+kk. Předpokládáme, že by projektová taci dalšího, tentokrát rozsáhlejšího objektu, jehož 
dokumentace měla být hotová ještě v průběhu výstavbou by pak byla dokončena další fáze celého 
tohoto roku tak, aby samotná výstavba mohla být projektu. 
zahájena na počátku roku příštího. Ačkoliv samotná výstavba ještě nebyla zaháje-

Naše představa je taková, že město opět na, mohou se již nyní případní zájemci hlásit na od-
zainvestuje výstavbu bytů a občané by si potom boru správy majetku města, kde získají podrobnější 
jednotlivé byty pravděpodobně prostřednictvím informace a mohou se pak také průběžně dozvídat 
hypotéky nebo vlastních finančních prostředků zprávy o aktuálním stavu vývoje přípravy dokumen-
odkoupili do svého vlastnictví a městu jejich cenu tace nebo průběhu stavby. 
tak jednorázově splatili.   Vedení města však, kromě zájmu o byty, určené 

Určitě bychom chtěli zájemcům nabídnout buď k prodeji do soukromého vlastnictví, vnímá také zá-
Nové byty na určitou dobu uspokojily silnou koupi bytu až po jeho kolaudaci například zmiňova- jem o nájemní byty. Jsme si vědomi skutečnosti, že 

vlnu poptávky po vlastním bydlení a město neza- nou formou hypotéky nebo formu spolupodílení se ne všichni mají možnost využít hypotéku nebo do-
znamenávalo o tuto oblast velký zájem. Samozřej- na výstavbě tím, že by mohl podobu předem konce investovat vlastní finanční prostředky. Naším 
mě se jednalo také o to, že mnozí raději využili vybraného bytu ovlivňovat již v průběhu realizace dlouhodobým záměrem byla proměna posledního 
nabídky, koupili si stavební pozemek a postavili si stavby. V takovém případě je možné zájemcům nezrekonstruovaného objektu v areálu Generála 
vlastní rodinný dům. Plánované další fáze výstavby vyhovět například při volbě obkladů v koupelnách i Eliáše na převážně malometrážní byty, o které je 
v areálu Prokopa Holého tak byly na několik let v dalších drobnějších uzpůsobitelných jednotlivos- poměrně značný zájem. Vzhledem k technickému 
odloženy. tech. Tato varianta by tedy budoucím majitelům stavu tohoto objektu však muselo být rozhodnuto o 

Poslední dobou evidujeme narůstající zájem bytu umožnila splácet byt vlastně již v průběhu jeho demolici a z plánů na jeho proměnu tak sešlo. 
občanů o možnost zajištění bytů k odkupu do výstavby. Pro dotyčného je to samozřejmě výhod- Bylo však operativně rozhodnuto o rekonstrukci ji-
osobního vlastnictví, a proto jsme tuto záležitost nější, předpokládá se ale samozřejmě, že tento ného objektu v majetku města, a to domu číslo 288 
rozebírali v městské radě. Vzhledem k tomu, že zájemce disponuje alespoň určitou výší vlastních v Masarykově ulici, který město před několika lety 
velké investice, které jsme měli na toto období na- finančních prostředků. za poměrně dramatické situace odkoupilo od jeho 
plánované (jako je výstavba zimního stadionu nebo Mnohé samozřejmě zajímá také plánovaný bývalého soukromého vlastníka z důvodů zachová-
rekonstrukce hotelu Grand) jsou již dokončené ne- počet bytů v připravované výstavbě. Vzhledem k to- ní klidu a pořádku v této části Čáslavi. Po určitou 
bo se ke konci chýlí, shodli se radní na tom, aby- mu, že se momentálně nacházíme v přípravné fázi, dobu jsme se snažili budovu znovu odprodat. Nyní 
chom se vrátili k pokračování výstavby bytů v areálu kde mimo jiné zjišťujeme zájem o jednotlivé ve- ale bylo rozhodnuto o její opravě a proměně na 
Prokopa Holého. S tímto záměrem byli na svém likostní kategorie bytů, není možné v tuto chvíli bytový dům s několika malometrážními nájemními 
únorovém zasedání seznámeni i zastupitelé města. přesně určit jejich počet. Samozřejmě, že pokud bu- byty, které mohou posloužit jako byty startovací, 

V této situaci se rýsovaly dvě nabídky, přičemž de potřeba postavit byty větší, není možné jich do pro rodiče samoživitele nebo i pro lidi ve vyšším vě-
se jednalo o možnost využití různých developer- daných budov vtěsnat tolik, jako bytů o velikosti ku. Již dnes víme, že ani tyto bytové jednotky nezůs-
ských firem, nebo varianta obdobná té, která byla 1+kk. Vše je tedy teprve v počátku a podrobnosti tanou dlouho stranou zájmu místních obyvatel a 
využita v první fázi výstavby sídliště - tedy že bude budou průběžně upřesňovány. Mohu ale nastínit, práce i náklady, spojené s jejich zřízením, nebudou 
oním „developerem“ opět přímo město. Nakonec že by se mělo jednat přibližně o třicet nových bytů. zbytečnou investicí.    
jsme se přiklonili ke druhé variantě, protože jsme Na celou investici, pokud město nebude mít  Výstavba nájemních bytů i těch, které město 
přesvědčeni o tom, že to pro budoucí majitele vlastní prostředky, by si muselo vzít úvěr - v tomto následně prodá jeho obyvatelům, je jednou z prio-
přinese v konečné fázi výhodu nižší ceny bytů. momentu ale zdůrazňuji, že by se jednalo o úvěr rit, které pomáhají zajišťovat spokojený život jeho 

Na základě tohoto rozhodnutí byl zahájen krátkodobý, který by samozřejmě byl splacen oka- obyvatelům. A právě rodinný klid a důvěra v zajiště-
nou budoucnost a odpovídající bydlení jsou hlav-
ními pilíři spokojeného života.

SLOVO STAROSTY 
LIDÉ TOUŽÍ PO VLASTNÍM DOMOVĚ

Březnová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand

ve středu 7. 3. 
od 16 do 17 hodin

STAROSTOVNA
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Uplynuly více jak tři měsíce od události, která 
zčeřila hladinu veřejného mínění v Čáslavi. Máme 
tím na mysli zveřejnění záměru transformovat 
městskou nemocnici na obchodní společnost. K to-
muto tématu se uskutečnilo následně pracovní set-
kání zastupitelů, mimořádné i řádné zasedání zastu-
pitelstva. Kdybychom to měli parafrázovat, výsled-
kem všech těchto jednání bylo, že jsme se dohodli, 
že se k tomu v průběhu roku vrátíme a posoudíme, 
zda k transformaci k 1.1.2019 dojde. 

mace, jak si na tom  nemocnice stojí na konci ledna města neovlivníme celostátní zdravotní politiku. Co 
roku 2018, jak se vypořádává s navýšením platů o ovlivnit můžeme, je personální politika, tedy 
10%  a zda je již jasno, jaké je stanovisko Minister- věnování patřičné péče zajištění lékařů i středního 
stva pro místní rozvoj k záměru výše uvedené trans- zdravotního personálu pro řádný chod všech oddě-
formace z pohledu dopadů na poskytnutou dotaci lení. To je zodpovědností vedení nemocnice a kon-
na přístrojové vybavení, kterou má naše nemocnice trolní funkce rady města.  
čerpat v letošním roce. S kolegou JUDr. Vlastislavem Budeme sledovat i atmosféru na jednotlivých 
Málkem jsme proto o všech těchto skutečnostech odděleních nemocnice a věříme, že zaměstnanci 
absolvovali jednání s ředitelem Městské nemocnice budou vnímat, že hospodářská situace není řešena 
Čáslav  MUDr. Martinem Novákem. Jednání to bylo na jejich úkor, což bychom nechtěli, ač si uvědomu-

Jako zastupitelé využíváme prostor, který je pro otevřené. Důležitým výstupem pro nás jako zastupi- jeme složitost situace včetně toho, že rozdělovat lze 
nás v Čáslavských novinách vymezen, abychom se tele města i občany Čáslavi je to, že Ministerstvo pro jen to, na co máme. 
vyjádřili a poskytli informaci, protože, jak tomu na- místní rozvoj se dosud nevyjádřilo k žádosti, zda Svých postojů, které jsme zaujali, rozhodně ne-
svědčují naše diskuse s občany, není výstup z těchto důsledkem transformace nebude vracení dotace. litujeme, nic bychom na nich neměnili. Samozřejmě 
jednání veřejnosti zcela jasný a srozumitelný. Sám pan ředitel následně konstatoval, že prioritou je nutno postupovat s péčí řádného hospodáře a v 

Na prosincovém řádném zasedání zastupitel- je samozřejmě splnění podmínek dotace na případě, že financování provozu nemocnice by ne-
stvo vzalo na vědomí záměr transformace městské přístrojové vybavení po celou dobu udržitelnosti úměrně zatěžovalo zřizovatele, musí se na to reago-
nemocnice z příspěvkové na obchodní společnost a projektu, což je 5 let. Transformace je dosti složitým vat a nalézt odpovídající řešení. To, že v únoru 2018 
uložilo radě města a řediteli nemocnice zpracovat procesem a dle vyjádření pana ředitele nelze vy- dosud není známo stanovisko poskytovatele dotace 
harmonogram postupu transformace, který by se loučit, že by k ní vůbec nemuselo dojít. To za prvé. k záměru transformovat nemocnici z formy příspěv-
následně stal předmětem konečného schvalování. Za druhé jsme získali informaci, že ztráta roku kové organizace na obchodní společnost a že se z 
Mnozí naši spoluobčané pochopili přijaté usnesení 2017 nebude avizovaných 14 mil. Kč, ale zřejmě toho důvodu nemocnice dosud nepustila pochopi-
tak, že se nakonec stejně všichni shodli na tom, co bude podstatně menší. Pokud jde o platové navýše- telně do zpracování harmonogramu postupných 
vedení města a nemocnice od začátku navrhovalo, ní zaměstnancům nemocnice o 10% od ledna 2018, transformačních kroků,( byť samozřejmě respektu-
jen se to odsunulo o rok. A mnozí si kladou otázku, tak by se mělo realizovat a vypadá to, že by se letoš- jeme, že by se vše dalo stihnout do konce roku ) nás 
zda ta vzrušená jednání měla smysl a zda nešlo jen o ní rok měl pokrýt a to s ohledem na navýšení zdrojů ale utvrzuje v tom, že v listopadu 2017 šířená pů-
bouři ve sklenici vody. Někdo vnímal postoj někte- z úhradové vyhlášky a garantování finanční podpo- vodní informace o tom, že by nemocnice od ledna 
rých z nás zastupitelů, kteří namítali, že věc není při- ry zřizovatele - města Čáslavi. S ohledem na hospo- 2018 mohla  být obchodní organizací, byla unáhle-
pravená tak, aby k ní mohli s plnou odpovědností daření města za rok 2017, kde je výrazný přebytek ná a nás oprávněně vedla k reakci,  ke svolání mi-
zaujmout postoj a stanovisko jako populismus a rozpočtových prostředků, to vypadá, že při prioritě mořádného zastupitelstva a k zaujetí postoje, který 
zneužití rozladění zaměstnanců nemocnice z ohro- zachování zdravotní péče pro občany města, by měl nakonec získal většinovou podporu zastupitelů. Sa-
žení jejich příjmů ve svůj prospěch.  Toto rozhodně být dostatek zdrojů na chod nemocnice, aniž by to mozřejmě se dané problematice budeme nadále 
odmítáme. Jde nám o zachování dostupné zdravot- znamenalo ohrožení dalších činností města i ostat- věnovat, sledovat ji a vyjadřovat k tomu své posto-
ní péče pro občany města, jde o rozvoj nemocnice i ních jeho organizací. Velmi důležitá budou jednání je.
spokojené zaměstnance, kteří perspektivu svého letošního roku se zdravotními pojišťovnami o uzav-
zaměstnání spojují s naší nemocnicí a městem Čás- ření nových rámcových smluv na dalších pět let, 
lav. která budou stěžejní i pro naplnění dotačních pod-

Ze všech těchto důvodů jsme chtěli mít infor- mínek dotace na přístrojové vybavení. Jistě z pozice 

MUDr. Michaela Mandáková 
a JUDr. Vlastislav Málek, 
zastupitelé města Čáslavi

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ

Před časem byly v Čáslavských novinách publikovány rozdílné názory na téma, 
zda je veřejnost dostatečně informována o dění a chodu města. Nemá smysl se 
k tomu vracet. Jen mě tak napadá, kdo asi posoudí, která informace je cenná, 
zásadní a tudíž hodná zveřejnění, co je okrajové, co nežádoucí a co za 
zveřejnění nestojí. Která informace a jaké fotografie souvisí s výkonem funkce 
a které jsou součástí politického marketingu či soupeření, které na stránky 
apolitického městského tisku nepatří, ale ve většině měst přesto jsou. A jaké 
informace a kdy mají zastupitelé obdržet. 

Z tohoto posledního pohledu mám na misce vah dva dopisy. Jedním se měl 
obrátit Miloš Forman na pana starostu a jeho prostřednictvím na Čáslavany       
s osobním vyjádřením k zamýšlenému projektu potomků profesora Josefa Svo-
body k uctění jeho památky a uměleckého odkazu jeho díla vybudováním pa-
mátníku. Vím o tom i proto, že jsem obdržel vzkaz Miloše Formana, že je rád, že 
to nevzdáváme a že je rád, že jsou občané města aktivní a že nám drží palce. Tak 
tento dopis Miloše Formana panu starostovi je údajně osobní korespondencí, 
která se nezveřejňuje. 

Pak tu máme dopis návštěvnice 18. plesu města Čáslavi, která nebyla spo-
kojena s hudbou, tombolou a porušováním zákazu kouření ve vestibulu Gran-
du. Nebyl jsem na plese a nechci soudit, zda je kritický názor návštěvnice plesu 
oprávněný či neoprávněný, zda je ojedinělý či převažující. Všichni zastupitelé 
obdrželi dopis i odpověď pisatelce na její kritické připomínky. 

Jen tím chci demonstrovat, jak se dá na vše nahlížet z různých úhlů při sle-
dování různých cílů. Ale berte to jako úvahu, poznámku na okraj na téma infor-
movanosti.
                                                                         Vlastislav Málek, zastupitel města 

POZNÁMKA NA OKRAJ... PŘÍSPĚVKY NA SPORTOVNÍ 
ČINNOST PRO ROK 2018
Městští zastupitelé na svém únorovém zasedání mimo jiné schválili také 
poskytnutí dotací na sportovní činnost ve městě pro rok 2018. Jednotlivé kluby 
svoje žádosti podávaly do konce ledna, následovalo vyhodnocení sportovní 
komisí, vedenou panem Martinem Horským a poté schválení přidělení požado-
vaných částek zastupitelstvem města.  

Pro následující období se tedy mohou níže uvedené sportovní kluby (při 
splnění veškerých stanovených podmínek) těšit na příspěvek města. Jsou to: 
AC Čáslav, spolek  317 239 Kč
Judo ZŠ Sadová, spolek 474 947 Kč
FK Čáslav, z.s.               1  020 082 Kč
Plavecký klub Pandora   95 702 Kč
Tenisový klub Čáslav,spolek 136 301 Kč
FK Čáslav, a.s. 109 766 Kč
Jezdectví - Fr. Lomský   65 811 Kč
Volejbalový oddíl Čáslav, ZŠ Mas. z.s.   67 328 Kč
HC Čáslav, z.s. 412 824 Kč
TJ Sokol Čáslav 102 000 Kč 
TJ Sokol - údržba zařízení 140 000 Kč
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V pondělí 12. února se uskutečnilo první letošní 
zasedání zdejšího městského zastupitelstva. Přibliž-
ně dvouhodinová schůze přinesla hned několik bo-
dů, týkajících se například hospodaření s majetkem 
města, schvalování rozpočtových opatření i další. O 
slovo se přihlásili také členové finančního a kontrol-
ního výboru, kteří předložili ostatním členům zastu-
pitelstva svoje zprávy o provedených kontrolách za 
minulý rok. Úvod zasedání patřil, tak jako vždy, do-
tazům zájemců z řad přítomných občanů. 

v současné době vystupuje jako nezařazený, stejně „Stávající situace je taková, že nemáme infor-
jako další vystupující, doktor Vlastislav Málek.  mace o tom, že by v rámci dotačních titulů v období 

„Všichni jsme dělali takové kroky, abychom jejich čerpání, tedy v době 2018 nebo v době jejich 
zajistili, aby se kaly tady ani neuskladňovaly - ačkoliv udržitelnosti (tedy v následujících pěti letech) 
jsou zde Prachovice, kde by bylo možné kaly likvi- mohla změnit právní formu. V současné době tedy 
dovat. Tyto věci se nás samozřejmě také bytostně neřešíme nic, nemocnice je dál příspěvkovou 
týkají a uděláme všechno pro to, aby tady kaly organizací - a to nejméně do konce roku. Zatím 
nebyly,“ vysvětlil inženýr Blažej. nemáme další informace. Město jednalo s minister-

„Já za nezávislé jednoznačně potvrzuji náš ne- stvem pro místní rozvoj, které nám dotační tituly 
gativní postoj k jakémukoliv skladování, přemisťo- poskytlo, to požádalo o vyjádření ministerstvo 

Prvního z obyvatel města, který se přihlásil o vání nebo jen přechodnému uskladňování kalů. financí a žádnou informaci v současné době ještě 
slovo,  zajímal názor zástupců jednotlivých stran na Tuto problematiku jsme řešili již před několika mě- nemáme. Nemocnice ani město proto v současné 
čáslavskou skládku, respektive se vracel k dřívějším síci. Měli jsme informace a opakovaně jsme vstupo- době žádné kroky nepodniká,“ shrnul doktor Mar-
zprávám o možném ukládání tak zvaných Ostrav- vali do debaty. Vedení města v čele s panem staros- tin Novák.  
ských kalů v našem městě. „Zajímalo by mě, jestli tou s firmou AVE jednalo a byli jsme ujištěni, že k to- V dalším programu již přišel čas na dotazy sa-
má město nějakou garanci, že se sem kaly vozit ne- mu opravdu nedojde,“ vyjádřila svůj názor a přes- motných zastupitelů, kdy se řešila například otázka 
budou,“ konstatoval mimo jiné. vědčení doktorka Provazníková.  možného převzetí zdejší sokolovny Středočeským 

„Myslím si, že všichni zastupitelé jsou proti „Myslím si, že  v tomto směru se zastupitelé na- krajem. 
tomu, aby se kaly na zdejší skládku přivážely a zde příč všemi uskupeními chovají konzistentně a vě- „Jednal jsem s panem náměstkem pro školství, 
uskladňovaly. Město má garantováno, že se sem řím, že ten názor sdílíme,“ řekl doktor Málek, který panem profesorem Seidlem, který přislíbil, že 
kaly vozit nebudou. Já již delší dobu znám i cíl, kde dále hovořil o provozu skládky, která je ve vlast- osobně do Čáslavi přijede spolu s úředníky z majet-
se kaly budou likvidovat, ale z hlediska obchodního nictví AVE. „Pokud tedy dnes pan starosta poskytl kového oddělení, aby si nemovitost prohlédli, takže 
jsem firmě AVE slíbil, že toto neprozradím. Před ně- informaci, že proběhne tisková konference, kde to jednání pokročila, ale konečné stanovisko krajské-
kolika dny proběhlo jednání s firmou AVE a v do- rozhodnutí zazní, avšak není oprávněn to říci dřív, ho úřadu- ani kladné, ani záporné - v současné době 
hledné době proběhne tisková konference, kde než majitel skládky, myslím si, že bychom týden nemám. Je ale samozřejmě v našem zájmu, aby jed-
společnost AVE jednoznačně řekne, kde bude cílové nebo čtrnáct dní mohli vyčkat a v případě, že by tato nání se Středočeským krajem bylo úspěšné,“ od-
místo, kde se budou kaly likvidovat. Garantuji vám, informace nezazněla, tak nepochybuji o tom, že pověděl na dotaz doktora Málka starosta města, in-
že Čáslav to nebude,“ konstatoval starosta města   b u d e vyvoláno jednání a na tuto situaci se bude ženýr Jaromír Strnad.  
s tím, že ačkoliv není písemná smlouva, jednání se reagovat.“ V následujícím programu potom již zastupitelé 
společností AVE jsou jednoznačná. Další z občanek města se v následujícím dotazu jednali o jednotlivých předložených bodech, které 

K nastolenému tématu se následně vyjádřili i zajímala o vývoj situace v zamýšlené transformaci také schválili. Usnesení zastupitelstva města je již 
zástupci dalších stran, konkrétně inženýr Drahomír městské nemocnice na společnost s ručením ome- nyní k dispozici na internetových stránkách města 
Blažej za ANO, doktorka Julie Provazníková za SNK - zením. Na tento dotaz odpověděl ředitel nemocni- www.meucaslav.cz, kde bude umístěn i zvukový 
ED a pan Martin Horský, zvolený za ČSSD, který  c e ,  d o k t o r Martin Novák. záznam jednání.                                                         zn

ZASTUPITELÉ ODPOVÍDALI NA DOTAZY OBČANŮ

Mezi plánované rekonstrukce většího i menšího 
rozsahu, jež budou zahájeny v jarních měsících, spa-
dá rekonstrukce v Tyršově ulici i menší opravy komu-
nikací na náměstí.

pojení zastávek městské hromadné do- správný čas pro opravy chodníků a silnic přímo na 
pravy ve městě. Právě vozovka v úseku zdejším náměstí. Na jejich stavu se podepisují kli-
vedoucím od obchodního domu Lidl po matické podmínky, kořenový systém stromů nebo - 
kruhový objezd U Třech svatých projde jako například v případě poškozených chodníko-
rekonstrukcí také v roce letošním. vých obrubníků - neohleduplní řidiči. 

Důvodem je úprava silničního po- Příslušné oddělení města zaznamenalo okolo 
vrchu, který je neustále vystaven velké čtyřiceti pěti defektů v centru města na náměstí 
dopravní zátěži. Denně touto ulici projede Jana Žižky z Trocnova. „Konkrétně se jedná o lokální 
více než dva tisíce automobilů. opravy na náměstí. Jde o problémy, do kterých spa-

Podrobnosti k rekonstrukci vozovky dá zvlnění povrchu nebo výmoly nejrůznějšího roz-
nám poskytla vedoucí oddělení investic sahu. Ihned jak nám to dovolí klimatické podmínky 
Bc. Markéta Petrová: „Během realizace a budou vybráni dodavatelé prací, což vzhledem ke 
rekonstrukce proběhlé v loňském roce specifikaci řemesla souvisejícího s opravami po-
jsme usoudili, že kromě trasy o délce při- vrchu z dlažebních kostek není tak jednoduché jak 
bližně 1 250 metrů sloužící chodcům, mu- by se mohlo zdát, začneme s prvními opravami“, 
sí projít kompletní obměnou také povrch upřesnil Jan Šulc z oddělení investic, který má na 
vozovky. Vzhledem k tomu, že projekt byl starosti správu místních komunikací.   
v loňském roce realizován za finanční pod-
pory EU, která se vztahovala pouze 
na opravu chodníku a veřejného 
osvětlení, nemohla být celá ulice 

zrekonstruována naráz včetně krytu vozovky. 
Tyto práce jsme proto naplánovali na letošní 
jaro.” 

V minulém roce byla dokončena rozsáhlá re- V době uzávěrky březnového vydání Čás-
konstrukce v ulici Tyršova. Jednalo se o opravy, kte- lavských novin bylo připravováno výběrové 
ré se týkaly chodníků nacházejících se v nevyhovují- řízení na dodavatele prací, které by měly být 
cím stavu a zároveň veřejného osvětlení. K tomuto zahájeny v měsíci dubnu. Odhadovaná cena 
kroku vedla zejména nutnost zajistit bezpečnost a se pohybuje okolo čtyř miliónů korun. Akci 
bezbariérovost frekventovaného úseku ve městě, bude město financovat z vlastních zdrojů.   
do kterého se tato lokalita řadí především kvůli pro- S příchodem jarního období nastává také 

JN

NOVÝ SILNIČNÍ POVRCH V TYRŠOVĚ ULICI A PLÁNOVANÉ OPRAVY VÝMOLŮ V CENTRU MĚSTA
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, přesahuje 
20.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 23.400 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, kte-
ré se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmínkami 
přijetí jsou:
·   

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky ÚO Kutná Hora na tel. číslo 974 875 
229, 724 115 242, pište na e-mail  nebo kontaktujte přímo 
policisty na Obvodním oddělení Policie ČR Čáslav.

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

NAPADENÍ ŽENY

DVOULETÉHO CHLAPCE HLÍDALA PODNAPILÁ ŽENA

DOPRAVNÍ INCIDENT V ULICI PRAŽSKÁ

 
Na služebnu městské policie zavolala žena, která uvedla, že jí její přítel fyzic-

ky napadl. Hlídka vyrazila na místo, kde jim dotyčná sdělila, že jí partner chytil 
pod krkem. Lékařské ošetření odmítla se slovy, že následky nejsou tak vážné. 
Strážníci požádali o vysvětlení muže, který jim řekl, že od něho žena odchází a 
proto spolu mají neshody, které ústí do vypjatých situací, jako byla tato. Údajně 
si uvařil kávu, kterou mu žena vylila, proto jí v afektu chytil pod krkem, ale ne-
chtěl jí fyzicky ublížit.

Ženě bylo vysvětleno, že se jedná o návrhový přestupek a záleží jen na ní, 
zda bude chtít učinit další kroky k dořešení incidentu. Závěrem jí bylo doporu-
čeno, aby opětovně zavolala hlídku, pokud by došlo k dalšímu napadení.   

Čáslavští strážnici vyrazili k případu, kdy muž dal syna na hlídání ke své pří-
telkyni, která však chlapce hlídala opilá. Oznámení hlídce podal sám otec, který 
uvedl, že včerejší den si jeho syna vyzvedla přítelkyně s tím, že s chlapcem bude 
u své matky. 

Druhý den si žena s dítětem přišla k muži pro tašku s potřebnými věcmi. Vy-
zvedli si ji a odešli. Otci záhy došlo, že žena je v podnapilém stavu a proto se za 
nimi hned vydal. Dostihl je v ulici Husova, kam za nimi dorazili již i městští stráž-
níci. 

Oznamovatel ženě řekl, že jeho syna již hlídat nebude, protože opakovaně 
požívá alkohol v době, kdy se o chlapce má starat. Žena muži syna bez zbyteč-
ných problémů vrátila se slovy, ať si syna klidně vezme a prokázala svoji totož-
nost. Dotyčná dechovou zkoušku odmítla, z jejího chování však bylo zřejmé, že 
je skutečně pod vlivem alkoholu.   

 
Hlídka vyjela k dopravní nehodě, kdy řidič vozidla nezvládl řízení a v ulici 

Pražská způsobil škody na vozidle stojícím za krajnicí, kterému poškrábal lak a 
urazil levé zpětné zrcátko a z místa ujel. Oznamovatel ujíždějící automobil, říze-
ný starším pánem, sledoval přes dva kruhové objezdy na ulici Tylova, kde se mu 
ztratil z dohledu. Na místo byl spolu s Obvodním oddělením PČR přivolán také 
Dopravní inspektorát PČR, který si incident převzal k dořešení. Při vyšetřování 
mu pomohl záznam z kamerového systému snímající dění v oblasti kruhové 
objezdu U Třech svatých, který celou událost zaznamenal.
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AKCE ŽELEZNICE - Nepřecházejte přes železniční dráhu!
Čáslavští policisté provádějí kontroly na železnici opakovaně několikrát       

v roce, přesto se situace u některých cestujících nelepší. Nejen že riskují tučnou 
pokutu v příkazním řízení na místě, či ve správním řízení, ale zejména ohrožují 
svůj život a zdraví.

Další z řady kontrol proběhla dne 5. února 2018 nepravidelně v průběhu 
celého dne, a to na vlakovém nádraží v Čáslavi ve spolupráci a za účasti strážní-
ků Městské policie z Čáslavi.

Cestující mají povinnost využívat výhradně podchod či nadchod, případně 
přechodové lávky, nikoliv si cestu zkracovat přes železniční dráhu (koleje).          
V době bezpečnostního opatření bylo zkontrolováno celkem 23 osob, kdy bylo 
uloženo 7 pokut v příkazním řízení v částce 1 700 Kč. 

Současně probíhala také dopravně bezpečnostní akce  zaměření i na správ-
ný přejezd vozidel přes železniční dráhu a dodržování dopravního značení. Bě-
hem těchto kontrol bylo uloženo 5 pokut ve výši 1 100 Kč.

Lze uvést, že za uvedený přestupek hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč a 
vzhledem k opakovaným přestupkovým zjištěním, budou kontroly probíhat i      
v budoucnu. Pro zájemce uvádíme číslo příslušného Zákona o drahách               
č. 266/1994 Sb. s účinností od 1. ledna 1995.

„Jeden z řad cestujících, který si rovněž zkracoval cestu přes koleje v době, 
co zahlédl kontrolující policisty, se snažil schovat v odstavených vagónech vla-
kové soupravy poblíž nástupiště. Policisté záměr mladíka zpozorovali a po pro-
hlídce vagónů jej našli přikrčeného mezi sedadly na zemi v horním patře vagó-
nu. Byl ´odměněn´ pokutou v příkazním řízení“ uvedl na doplnění vedoucí 
čáslavského oddělení por. Mgr. Lubomír Vilímek.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

 

 
✓ státní občanství ČR 

✓ dosažení věku 21 let 

✓ způsobilost k právním úkonům 

✓ bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obec. policii 

✓ zdravotní způsobilost 

✓ vzdělání – středoškolské s maturitou 

✓ řidičské oprávnění (B) 

✓ nástup 01/05/2018 nebo dle dohody 

✓ vhodné pro muže i ženy 

Dle nařízení vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění

 – strážník čekatel: 5. platová třída * strážník: 6. platová třída 

Město Čáslav, Městská policie Čáslav
 

nejpoz. do 31/03/2018 vč. (rozhodující je datum doručení na MěÚ Čáslav)
 

Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, tel. 327 314 197
 

Fyzické testy – běh 2400 m, kliky 2 min., 
lehy-sedy 2 min., přítahy na hrazdě, bench press 50 a více kg a další 

Pohovory 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Požadavky na uchazeče: 

Nabízíme: 

Platové zařazení: 

Místo výkonu práce: 

Lhůta pro podání přihlášky: 

Bližší informace poskytne: 

Výběrové řízení: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne starší 
3 měsíců) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z 
Trocnova 1, 286 01 Čáslav . Obálku označte „Výběrové řízení – strážník městské 
policie" a „Neotvírat" 

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD  
leden 2018  

60 dopravních nehod 
4 dopravní nehody s alkoholem

18 lehkých zranění
1 těžké zranění

2 úmrtí
celková škoda 4.576.500,- Kč

nezaviněná řidičem 8
rychlost 20
přednost 10
předjíždění 1

způsob jízdy 34
technická závada 1



Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela občanského 
zákoníku, kterou se opět zavádí předkupní právo 
spoluvlastníků k nemovitostem. Předkupní právo 
spoluvlastníků znal již občanský zákoník z roku 
1964, který byl nahrazen současným občansko-
právním kodexem. 

Do 31. 12. 2013 platilo, že převáděl-li se spolu-
vlastnický podíl, spoluvlastník, který chtěl svůj podíl 
převést, musel tento svůj podíl nejprve nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům, ledaže ho převáděl na 
osobu blízkou. Téměř identické ustanovení se k prv-
nímu dni letošního roku do právního řádu navrátilo, 
avšak pouze co do spoluvlastnictví nemovitostí. 

S účinností dnes platného občanského zákoní-
ku tzv. nového občanského zákoníku institut záko-
nného předkupního práva spoluvlastníků prakticky 
vymizel, a zůstal pouze v časově omezené formě     
v rámci vzniku spoluvlastnictví skrze dědění. Nový 
občanský zákoník nepřevzal ustanovení o zákon-
ném předkupním právu spoluvlastníků zcela zá-
měrně. Koncepčně se totiž nová úprava hlásí k au-
tonomii vůle, a pokud by snad spoluvlastníci chtěli 
zajistit předkupní právo, mohli tak učinit smlouvou. 
Znovunavrácení institutu tak lze chápat jako něco, 
co odporuje původní koncepci zákona.

Tento institut naráží i na jistá praktická úskalí. 
Problém znovuzavedení tohoto institutu může spo-
čívat například v prodloužení doby, ve které je mož-
né spoluvlastnický podíl prodat. Zatímco do konce 
minulého roku mohl spoluvlastník prakticky volně 
kdykoliv svůj podíl prodat komukoliv, dnes musí uči-
nit nabídku všem spoluvlastníkům, než přistoupí     
k prodeji spoluvlastnického podílu třetí osobě, což 
celý proces prodeje prodlužuje. Nabídku totiž musí 
ostatním spoluvlastníkům nějakým způsobem do-
ručit, a někdy je vůbec obtížné ostatní spoluvlastní-
ky dohledat.

Dále je právní veřejností upozorňováno na pro-
blematiku bytů s parkovacími místy. Parkovací mís-
to bývá totiž mnohdy řešeno jakožto spoluvlastnic-
ký podíl k celému parkovišti. Může tak dojít k situaci 
kdy se byt s parkovacím místem stane bytem bez 
parkovacího místa, protože to bylo odkoupeno něk-
terým ze spoluvlastníků. 

Nelze však chápat znovuzavedení tohoto insti-
tutu jako něco absolutně negativního. Zákonné 
předkupní právo spoluvlastníků povede bezpochy-
by k tomu, že budou vlastnická práva koncentrová-
na do rukou jediných vlastníků, což povede k jisté 
větší přehlednosti v majetkových vztazích k nemo-
vitostem.

Připravili: čech/partners, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát

Marek Červenka

Čáslav nabízí mnohá místa k odpočinku i sportu. 
Jedním z nich je také lesopark Vodranty, jehož areál 
využívají k procházkám jak rodiče se svými dětmi, 
tak i senioři a mnozí další. Sportovci zde nacházejí 
ideální podmínky pro přípravu na soutěže nebo ta-
ké k rekreačnímu pohybu. Vedení města tedy má 
povinnost o tato místa pečovat a zajistit bezpečí 
všech jejich návštěvníků. 

nosti na zjištěný stav provedla specializovaná fima,“ 
uvedl místostarosta města, magistr Daniel Mikš.  

V tuto chvíli jsou tedy dřívější podzemní prosto-
ry již zasypány a na řadu přijdou i konečné terénní 
úpravy lokality. 

Areál lesoprku Vodranty by měl v tomto kalen-
dářním roce projít i další proměnou, spojenou s roz-
sáhlým projektem revitalizace zeleně. Ten měl být 

„Při kontrole areálu bylo zjištěno, že jeden z pod- zahájen již v minulém roce, avšak s ohledem na pro-
zemních objektů je v havarijním stavu. Bylo proto blémy, spojené s výběrem realizátora akce, byly 
rozhodnuto o jeho urychlené demolici. Tu v návaz- práce přesunuty do roku 2018.                                zn

ZÁKONNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
SPOLUVLASTNÍKŮ

LIKVIDACE PODZEMNÍHO OBJEKTU VE VODRANTECH

O tom, že byla Čáslav dříve městem „vojenským“, 
svědčí mnohé skutečnosti, Mimo jiné  - nebo dnes  
spíše hlavně - jsou to rozsáhlé areály bývalých vo-
jenských kasáren, které dnes již ale patří do majetku 
města a jejich objekty jsou z většiny po rekonstrukci  
využívány jako bytové domy. 

předpokladů zahájena ještě před koncem tohoto 
roku a dokončena v roce příštím. Prostor, který je 
nyní zastavěn, má do budoucna zůstat prázdný, po 
demolici tak budou následovat povrchové úpravy 
pozemku a jeho zatravnění. Zároveň je v plánu 
vybudování nového kontejnerového stání, které     

Nejinak je tomu i v areálu Generála Eliáše v těchto místech již nevyhovuje požadavkům. 
(bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova), na jehož Jestliže však bude zmiňovaná budova odstraně-
ploše se však stále nachází dodnes nevyužívaná na, přijde město o možnost vybudovat plánované 
budova. Město ještě nedávno zvažovalo její promě- malometrážní byty? 
nu na dům s malome-
trážními byty, avšak po 
důkladné prohlídce a 
posouzení technického 
stavu objektu bylo 
konstatováno, že re-
konstrukce není prak-
ticky možná. Padlo tedy 
konečné rozhodnutí - 
budovu čeká demolice. 

Pokud bychom ale 
předpokládali, že se       
v tomto případě bude 
jednat o poměrně malé 
náklady - velmi bychom 
se mýlili. Odstranění 
budovy a práce i další 
náklady s tím spojené si 
podle propočtů vyžádají 
částku kolem pěti milionů korun. Dobrou zprávou „Nájemní byty vzniknou, i když ne v tak velkém 
je, že až osmdesát procent uvedené sumy může počtu, v budově číslo 288 v Masarykově ulici,“ 
město získat prostřednictvím dotace od minister- vysvětlil tajemník MěÚ. Jde o dům, který město 
stva pro místní rozvoj. Žádost již byla podána a jak před několika lety vykoupilo od soukromého 
sdělil tajemník městského úřadu, inženýr Antonín majitele z důvodu zajištění klidu a pořádku v této 
Hejzlar, rozhodnutí o výsledku posuzování žádosti a lokalitě a poté se jej za přesně stanovených podmí-
tedy i přidělení dotace by město mělo znát v ho- nek snažilo prodat. Nyní tedy od svého záměru 
rizontu dvou až tří měsíců. Demoliční výměr již má odstoupilo a nové byty tak mohou vzniknout právě 
město zajištěn, zbývá tedy jen počkat na finance. zde. V současné době se již pracuje na přípravě 
Realizace záměru, jak plyne z dalšího vyjádření potřebné dokumentace a práce se tedy rozeběh-
inženýra Hejzlara, by měla být podle současných nou ihned, jakmile to bude možné.                          zn

MÍSTO REKONSTRUKCE BUDE 
NEZBYTNÁ DEMOLICE OBJEKTU
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Měsíc únor je pro studenty vyšší odborné školy 
začátek dalšího studijního období. Nejprve pro-
běhly zápisy do letního semestru a studentům 
začíná po ukončeném zkouškovém období opět 
pravidelná výuka. 

ních firem a bude prezentován ve Spiši v květnu. Vyšší odborná škola Čáslav připravuje studenty 
Studenti, ale i absolventi vyšší odborné školy se do praxe v oblastech managementu, personalisti-

také pravidelně účastní zahraničního programu ky, účetnictví, financí, marketingu, logistice nebo je 
ERASMUS plus. Své odborné stáže vykonávají ve směřuje do vlastního podnikání. Absolventi školy 
Slovinsku, na Maltě nebo v Irsku. Stejně tak škola mají možnost získat bakalářské vzdělání ukončené 

Velké změny nastávají pro studenty 3. ročníku, zajišťuje odborné praxe zahraničním studentům ze titulem Bc. ve zkráceném ročním studiu na vyso-
kteří od září do ledna absolvovali odborné studijní spřátelených zahraničních škol. Tito studenti pak kých školách podobného zaměření. V případě 
stáže v různých podnicích. vykonávají svou několikaměsíční stáž v místních zájmu o studiu můžete navštívit Den otevřených 

V letošním školním roce studenti vykonávali firmách, jsou ubytovaní na domově mládeže a spo- dveří, který se bude konat 21. 3. 2018 od 10:00 do 
odbornou praxi ve firmách a na úřadech nejen   le č n ě  s e  studenty a zaměstnanci poznávají kulturní 16:00 hod. Bližší informace na www.sps-caslav.cz.                           
v Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně, ale také například    p rostředí našeho regionu. 
v Poděbradech, Nymburce, Zruči nad Sázavou ne-
bo v Praze. Ve firmách pracovali v odděleních per-
sonalistiky, účetnictví, logistiky i marketingu. Něk-
teří si vyzkoušeli činnosti v konstrukčním oddělení, 
na úřadech vypomáhali se správním řízením nebo 
se uplatnili v klientských centrech. Při kontrolách 
odborných praxí zaměstnavatelé chválili pracovi-
tost i odbornost studentů. Největší úkol však mají 
studenti ještě před sebou. Jsou to závěrečné 
zkoušky   z absolutoria, kterých se v letošním roce 
bude prvně účastnit také „odborník z praxe“, 
jakožto stálý člen zkušební komise.

Studenti II. ročníku se pilně připravují na vý-
měnný studijní pobyt na Slovensko, kde navštíví 
spolupracující školu Technickou akadémii. Studenti 
z Čáslavi a ze Spišské Nové Vsi připravují společný 
projekt, který je úzce propojen s aktivitami fiktiv-

 vedení školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČÁSLAV

Čarodějnice 2018
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I v letošním roce pořádá město Čáslav dne 
30. 4. 2018 

Pálení čarodějnic. 
Jako každý rok bude akce začínat průvodem 

masek od Otakarovy bašty, po příchodu do areálu 
Prokopa Holého budou ve spolupráci se Zálesákem 

a Pionýrem připraveny soutěže a hry pro děti. 

Program zahájí svým vystoupením 
Michal Nesvadba, následuje skupina Poutníci 

a na závěr AC/DC revival. 



Ve čtvrtek 8. února 2018 navštívil náčelník Generál-
ního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář 21. 
základnu taktického letectva Čáslav. Generála do-
provázel velitel vzdušných sil generálmajor Jaromír 
Šebesta, kardinál Dominik Duka a generálmajor 
Emil Boček.  Hosté se podrobně seznámili s úkoly 
základny, její infrastrukturou a provozovanou letec-
kou technikou.

Příslušníci základny měli možnost hovořit s kar-
dinálem i druhoválečným veteránem

Vojenským historickým 
ústavem nebo věnovaných 
b ý va l ý m i  p ř í s l u š n í k y  
letectva.

Po prohlídce muzea by-
la naplánována návštěva si-
mulátoru letounu L-159 
ALCA. „Jedná se o plnohod-

„Letecká základna zabezpečuje nepřetržitou notný simulátor, který pra-
ochranu vzdušného prostoru České republiky, což je videlně naši piloti využívají. 
jeden z atributů svobodného státu. Takzvaná ostrá Disponujeme mapovými 
hotovost byla v roce 2017 aktivována v 11 přípa- podklady celé České repub-
dech. Dalším krokem v posilování systému proti- liky a instruktoři mohou pi-
vzdušné a protiraketové obrany je uzavření smlouvy lotům simulovat jakékoliv 
mezi Českou a Slovenskou republikou o spolupráci meteorologické podmínky 
při vzájemné ochraně vzdušného prostoru,“ pronesl nebo i závady na letounu,“ 
v úvodu náčelník Generálního štábu AČR armádní vysvětlil plukovník Petr 
generál Josef Bečvář a poděkoval všem vojákům a Tománek. Simulátor využívají intenzivně také dis-
občanským zaměstnancům za kvalitně odvedenou play piloti k nácviku svých ukázek, mohou se na něm 
práci při plnění úkolů. Po úvodním briefingu velitele létat i mise zaměřené na vzdušný boj. V závěru návštěvy proběhla neformální diskuze, 
základny plukovníka Petra Tománka následovala „V našem hangáru probíhají nejen opravy, ale kdy příslušníci 21. základny měli možnost diskuto-
prohlídka muzea, které je věnované nejen historii také pravidelné plánované prohlídky a kontroly le- vat s arcibiskupem pražským i válečným veteránem 
čáslavské základny, ale také počátkům českosloven- tounů,“ vysvětlil v dalším programu velitel 214. let- a pilotem britské RAF z 2. světové války. „Můj vztah k 
ského letectví a období první i druhé světové války. ky oprav letecké techniky podplukovník Marek Pa- armádě a vzdušným silám je velice pozitivní,“ pro-
Většina exponátů je originálních, zapůjčených žúr. „Vnitřek kokpitu je samozřejmě zcela odlišný od nesl během diskuze kardinál Duka. Jeho otec byl       

kokpitu Spitfiru, na kterém v průběhu 2. světové války také příslušníkem 
jsem létal v Anglii,“ konsta- britského Královského letectva. V Československé 
toval s úsměvem generál- armádě sloužil před i po druhé světové válce, 
major Boček při prohlídce následně byl vězněn komunistickým režimem. 
letounu L-159 ALCA. Nás- „Jsem přesvědčen, že i dnes by se našli hrdinové, 
ledně si nenechal ujít mož- kteří by v případě potřeby neváhali bojovat za naši 
nost usednout také do kok- zemi a za náš národ,“ doplnil Kardinál Duka.
pitu nadzvukového JAS-39 Generál Emil Boček zase vyprávěl příhody z bojů 
Gripen. o Francii v roce 1940 a následně zážitky z Velké Bri-

Delegace pak v odpo- tánie, kde byl nejprve mechanikem u 312. stíhací 
ledních hodinách navštívi- perutě, od roku 1944 pak pilotem 310. stíhací pe-
la plochu odbavení letecké rutě. V legendárním letounu Spitfire se generál Bo-
techniky v rámci letové ak- ček proletěl ještě v roce 2016 ve svých 93 letech, 
ce. Celkem čtyři letouny dvoumístný letoun jednu chvíli i pilotoval. Let byl 
JAS-39 Gripen startovaly realizován z anglického letiště Biggin Hill.
ke cvičným letům, k vidění 
tak byly procedury příprav 
a kontrol před  letem. 

Autor a foto: 
kapitán Tomáš Maruščák, 21. základna 

taktického letectva Čáslav

GENERÁL BEČVÁŘ NAVŠTÍVIL ČÁSLAVSKOU ZÁKLADNU 

V termínu 18. – 29. června 2018 bude probíhat na 
21. základně taktického letectva Čáslav mezinárod-
ní cvičení pod názvem Sky Avenger 2018. Za 
Vzdušné síly Armády ČR se do cvičení zapojí letouny 
JAS-39 Gripen a L-159 ALCA z čáslavské základny, 
dále vrtulníky Mil Mi-24/35 a Mi-171 z 22. základny 
vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou. 
Spojené státy americké do České republiky vyšlou 
stroje F-16 Fighting Falcon, přislíbena je také účast 
tankeru KC-135.

národní gardou. Celkem 6 letounů F-16 se do 
společného výcviku zapojí z čáslavské základny. 
„Kromě manévrových vzdušných bojů a spolu-
práce s předsunutými leteckými návodčími 
bude cvičení zaměřené také na mise s komplex-
ními scénáři,“ prozrazuje zástupce ředitele 
cvičení major Tomáš Merta. Právě tanker KC-135 
využijí stíhači v rámci misí podle komplexního 
scénáře za koordinace všech cvičících (Composi-
te Air Operations – COMAO) k doplňování paliva 

Mezinárodní cvičení se bude konat na základě za letu.
dlouholeté spolupráce s Nebraskou a Texaskou Po prvotní plánovací konferenci, která 

podpory.probíhala ve dnech 
Spolupráce mezi českou armádou a Nebraskou 6. - 7. února 2018, je pro-

a Texaskou národní gardou vznikla v roce 1993, kdy gram cvičení plánován ve 
jejím prvotním cílem bylo pomoci české armádě v dvou blocích. V dopoled-
přípravě ke vstupu do NATO. V rámci letité spolu-ních hodinách se budou 
práce jsou pořádána společná cvičení v České létat mise podle komplex-
republice nebo Texasu. Výměna zkušení probíhá ního scénáře, v odpoled-
také např. v oblasti velení a řízení, kybernetické ních hodinách pak budou 
obrany, likvidace výbušných zařízení nebo ochrany následovat mise zaměře-
proti zbraním hromadného ničení.né na manévrové vzdušné 

boje a úkoly přímé letecké TZ 21. ZTL

ČÁSLAVSKÁ ZÁKLADNA BUDE HOSTIT ČESKO-AMERICKÉ CVIČENÍ
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 Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost 
na pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Jahodová, R. Těsnohlídka, 
Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. Jana Žižky z Trocnova), Husova, 
Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze jednu Mateřskou školu Čáslav, 
proto není určena spádovost. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může 
zákonný zástupce vyzvednout od 9. 4. 2018: 
- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin; - 
stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství; - v podatelně MěÚ, 
Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce v den 
podání Žádosti do mateřské školy 10. 5. 2018 tj. den zápisu do Mateřské školy Čáslav, 
okres Kutná Hora. Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola 
Čáslav, okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 
mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2018/2019 překročí stanovenou kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu 
Čáslav, okres Kutná Hora. 
Kritéria pro přijímání dětí: - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 
31. srpna 2018 pěti let s trvalým pobytem  v Čáslavi 
- povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let 
mimo Čáslav 

v níže uvedených střediscích mateřské školy 
- ul. Jahodová (Čeplov) 

- ul. R. Těsnohlídka (Bašta) 
- ul. Masarykova 

- ul. Bojovníků za svobodu (Ostrý roh) 
- ul. Husova 

 Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav na šk. rok 2018/2019 
se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 

od 9,00 do 12,00 hodin  a od 13,00 do 17,00 hodin 

MŠ ČÁSLAV

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna 

na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.

ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČÁSLAVI 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pátek  6. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota  7. 4. 2018 od 9.00 do 10.00 hodin

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182, Tel. 327312133
Základní škola Čáslav, Masarykova 357, Tel. 327313770

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, Tel. 327315741
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Práci policisty zná většina z nás spíše „zvenku“. 
Příslušníky PČR potkáváme na ulici, obracíme se na 
ně při problémech, obáváme se silničních kontrol... 

ben, ale přímo v tělocvičně školy. 
„Tato akce není přímo náborem budoucích poli-

cistů, ale oslovujeme maturitní ročníky akcí spor-
Studenti posledních ročníků čáslavské střední tovního charakteru. Chceme jim ukázat, že pokud 

průmyslové školy a obchodní akademie měli ale ve by měl někdo zájem u Policie České republiky pra-
čtvrtek 8. února možnost nahlédnout do zákulisí covat, je to jedna z možností, jak se po maturitě 
policejní práce, když jim byly představeny konkrétní uplatnit. Zároveň je ale nutné vědět, že pro přijetí    
požadavky, které musí členové sboru i zájemci o při- k Policii ČR je třeba projít také fyzickými prověrka-
jetí splňovat. Tentokrát šlo o přípravu po fyzické mi. A právě dnes mají maturanti možnost seznámit 
stránce, a proto se setkání zástupců PČR v čele s ře- se s jejich náročností. Je možné, že to někoho 
ditelkou jejího  kutnohorského územního odboru zaujme, ale hlavním cílem je ukázat Policii tak zvaně 
plk. Blankou Matějů neuskutečnilo v žádné z uče- zevnitř, protože fyzické prověrky se netýkají jen 

nově přijímaných zájem- mladými lidmi zvyšu-je. Vše samozřejmě souvisí se 
ců, ale musí jimi projít vším a jako v každém zaměstnání, i zde hraje roli 
každé dva roky také všich- ekonomická stránka hlavní roli. V důsledku částeč-
ni stávající policisté,“ vy- ného zlepšení platových podmínek i možnosti 
světlila důvod setkání poskytnout náborový příspěvek začal zájem mírně 
Blanka Matějů, která do- stoupat,“ doplnila ředitelka Matějů. 
dala, že na Kutnohorsku se Mnozí maturanti prokázali velmi dobrou fyzic-
v současné době počet kou kondici, která by jim v případě zájmu o vstup do 
policistů blíží potřebám řad příslušníků Policie České republiky bez větších 
odboru. „To ale nezname- problémů umožnila projít stanovenými testy. Ačko-
ná, že nemůžeme nové liv fyzická kondice samozřejmě není jediným poža-
zájemce nabírat, protože  davkem, hraje při posuzování žádostí zájemců vel-
v rámci Středočeského kou roli. 
kraje stále chybí přibližně „Věřím, že takováto názorná ukázka je pro stu-
320 lidí. Dnes mohu do- denty mnohem přínosnější, než sebepřesnější po-
konce říct, že se zájem o pis v brožurách nebo na internetu,“ uzavřela plk. 
práci u Policie ČR mezi Blanka Matějů.                                                           zn

NENÍ NAD VLASTNÍ ZKUŠENOST

Přijďte se s námi rozloučit se zimou tradičním vynášením symbolu zimy 
Morany a přivítáním jara. 
S sebou: malé hudební nástroje
Těšíme se na vás, přijďte se na nás podívat. 
Sraz u RC Kopretina, poté průvod k Podměstskému rybníku. 

Rodinné centrum Kopretina pořádá
- od 16. do 20. 7. a od 13. do 17. 8. 2018 pro děti od 6 do 12 let
TÝDNY PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT - tradiční výlety
od 23. 7. do 27. 7. a od 20. 8. do 24. 8. rukodělné tábory 
pro děti od 8 do 13 let
od 20. 8. do 24. 8. anglický tábor pro děti od 8 do 13 let. 
Přihlášky a informace: RC Kopretina, Kostelní náměstí 186, Čáslav
www.kh.charita.cz, Facebook
tel.: 327 323 327, 733 741 171, 731 604 610

V měsíci březnu 
nabízíme kromě pravidelných aktivit tyto činnosti:
12. 3. od 9:30 hod. přednáška na téma: Vliv rodiny na dítě, 
14. 3. od 16:30 hod. přednáška na téma: Výchova dětí od 7 do 15 let, obě 
přednášky povede Mgr. Pavla Sedláčková - spoluzakladatelka Rodinného 
centra Vilémov a lesní MŠ Dvoreček, nyní pracuje jako pedagog ve Svobodné 
škole Chotěboř.
Od 12. – 16. 3. proběhne jarní bazárek dětského oblečení a 22. 3. vyneseme 
Moranu a přivítáme jaro.
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MĚSTO PLÁNUJE DALŠÍ VÝSTAVBU BYTŮ

Plán celkové konečné podoby 
sídliště v areálu bývalých kasáren 

Prokopa Holého

již dokončená výstavba
zamýšlená výstavba

Jednou z nejdůležitějších věcí je pro nás v životě 
zázemí, kde se cítíme bezpečně a spokojeně. Je to 
rodina - lidé, kteří nás mají rádi, je to pokud možno 
uspokojivé finanční zajištění... Je to ale také jistota 
bydlení. Ideálně vlastního. Někteří z nás se rozhod-
nou pro výstavbu rodinného domku, jiní volí 
nájemní bydlení a další si koupí byt do osobního 
vlastnictví. A právě lidé, kteří by rádi žili „ve svém“, 
ale netouží přitom po domě se zahradou, který 
bezesporu přináší více starostí a nutné péče než 
byt, by měli nyní zpozornět. Město Čáslav plánuje 
další výstavbu v prostorách areálu bývalých kasáren 
Prokopa Holého, kde doposud našlo svoje nové 
bydlení více než sto rodin či jednotlivců. 

etapy výstavby, byly 
vypracovány i  dalš í  
potřebné dokumentace, 
a tak město již mohlo 
čekat jen na samotný 
předpokládaný převod 
majetku. Tento plánova-
ný úkon však nakonec 
musel být téměř o dva 
roky odložen. Důvodem 
bylo uvalení exekuce na 
vojenský majetek (podle 
dostupných informací šlo 
tehdy o několikatisícový 
dluh!), s nímž tedy 

První úvahy o vybudování nového čáslavského nebylo možné manipulo-
sídliště se objevily již v roce 2005, kdy bylo  jisté, že vat. 
dojde ke zrušení posledního vojenského útvaru, Město i jeho občané 
jenž tehdy v Čáslavi působil, a to právě v kasárnách se tak převodu areálu kasáren Prokopa Holého do žena a noví majitelé a nájemníci se mohli stěhovat. 
Prokopa Holého v Jeníkovské ulici. K nim patřil i majetku města dočkali až v první polovině roku Ani potom ale proměna areálu neustala. Jednak 
velmi rozsáhlý areál, skýtající ideální prostranství 2008. V březnu toho roku byly podepsány veškeré pokračovala výstavba dalších objektů dnes již 
pro výstavbu nových moderních bytů. Město proto smlouvy a již o měsíc později došlo ke změně zápisu uzavřeného bloku, ale bylo také třeba ještě dokon-
v době, kdy se rýsovala možnost převodu tohoto v katastru nemovitostí a k faktickému předání čit úpravu okolí domů, dobudovat veškerá parkova-
armádního majetku do vlastnictví města, objednala majetku městu. Bezmála sedmihektarová plocha se cí stání, provést terénní úpravy a doladit konečnou 
urbanistickou studii, která by nastínila reálné tak mohla začít těšit na svoje příští civilní využití - a podobu vnitrobloku včetně zeleně, cest pro pěší i 
možnosti zástavby na ploše takových rozměrů. lidé začali vyhlížet svoje nové domovy. Mnozí také zdobného prvku v podobě drobnější plastiky. 

Již v polovině dalšího roku byla studie (viz sledovali postupnou proměnu části areálu, pozoro- Dnes již tato první dokončená část nového 
ilustraci ve spodní části této stránky) představena vali jeho proměnu ze zanedbané volné plochy s po- sídliště žije svým životem a působí „zabydleně“. 
veřejnosti a město zahájilo také průzkum zájmu o lorozpadlými halami na upravené prostranství s no- Srostla s okolní zástavbou. Jak se zdá, za několik let 
případné nové byty - a to jak k odkupu do soukro- vými bytovými domy. se stejně budou do minulosti ohlížet a vzpomínat na 
mého vlastnictví, tak i k pronájmu. Počet zájemců Nakonec přišel červenec roku 2010, první nové dobu, kdy sledovali výstavbu svých bytů, i další 
se ukázal být jako dostačující pro realizaci první byty byly zkolaudovány, symbolická páska přestři- obyvatelé této lokality...
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Průběh první fáze výstavby nového čáslavského síd-
liště jsme postupně a poměrně podrobně monito-
rovali. Od demolice nepotřebných objektů, které 
stály na prostranství budoucí obytné zóny v roce 
2008 přes postup výstavby až po slavnostní pře-
střižení symbolické pásky a předání prvních bytů do 
užívání jejich majitelům či nájemníkům v červenci 
roku 2010. 

PRVNÍ FÁZE VÝSTAVBY 

 Nové dva (v případě skutečně velkého zájmu až Ačkoliv již běží předběžný průzkum zájmu o 
čtyři) bytové domy mají vyrůst poblíž již realizované novou výstavbu formou internetové ankety, která 
části celého projektu. Jak ale studie, kterou může- potvrdila původní předpoklady, je samozřejmě i 
me vidět na straně 16 jasně ukazuje, počítá plán nyní možné se zajímat o podrobnější informace na 
zástavby s určitou segmentací navenek celistvého odboru správy majetku města, konkrétně u paní 
areálu. Znamená to tedy, že by nové domy byly Ivany Říhové buď na telefonním čísle pevné linky-
umístěny ve větší vzdálenosti od stávající zástavby, 321 613 001 nebo prostřednictvím e-mailové adre-
než je tomu u již obydlené části. Do budoucna by sy: rihova@meucaslav.cz, případně osobně na úse-
zde měl vzniknout i zelený pás, vymezující jednotli- ku správy bytů zmiňovaného odboru zdejší radnice. 
vé zóny a dodávající celému sídlišti klidnou a Je třeba podotknout, že se v tuto chvíli nejde o zá-
příjemnou atmosféru. vazná jednání, avšak zájemci mohou být zařazeni 

Vzhledem ke skutečnosti, že - jak již bylo uve- do seznamu a dále informováni o vývoji a případ-
deno - město před několika lety nechalo zpracovat ných novinkách, týkajících se uvažované výstavby. 
celkovou studii zástavby daného území, je zde Všechny informace tak budou mít  ́ z první ruky´. 
počítáno s výstavbou domů ve stejném stylu, jako „Jsem přesvědčena, že nové byty vyrostou ve 
již můžeme v daném areálu vidět. V jednotlivých velmi zajímavé lokalitě, kde budou mít jejich 
detailech se ale samozřejmě mohou lišit. Z vnějšího budoucí majitelé v dosahu veškerou občanskou 
pohledu se tak může jednat například o barevnost, vybavenost,“ zhodnotila vedoucí odboru správy 
vnitřní podobu objektů potom určí hlavně zájem majetku města, inženýrka Dana Chrenková s odka-
veřejnosti o různé velikosti bytových jednotek - zem na blízkou základní školu, městskou nemocnici 
ostatně tento moment bude mít vliv také na počet nebo i nákupní zónu na samém konci města. V do-
bytů, které se do budov „vejdou“. Při aktualizaci sahu není ale jen toto zázemí, potřebné pro pohodl-
projektové dokumentace bude také kladen velký ný život, ale jsou zde také místa vhodná k odpočin-
důraz na ohlasy obyvatel již stávající zástavby. ku, procházkám a relaxaci. Zkrátka - bývalý vojenský 
Příjemným momentem se také pravděpodobně areál Prokopa Holého může dnes, po své proměně 
stane nabídka přízemních bytů s malou předza- na prostranství ryze civilního využití, nabídnout 
hrádkou. svým budoucím obyvatelům opravdu příjemné 

„Součástí jakékoliv bytové výstavby je v součas- podmínky pro život a má všechny předpoklady pro 
né době nutnost vytvoření odpovídajícího počtu to, stát se skutečným domovem, po němž mnoho z 
parkovacích míst,“ uvedla vedoucí odboru správy nás tolik touží. Nyní se zdá, že doba, kdy se rozšíří 
majetku města, inženýrka Dana Chrenková, která počet obyvatel „Prokopáren“ není tak daleko...                                                                             
potvrdila, že se se zřízením parkoviště počítá také    
v tomto případě. 

                                                                               zn
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...Projevy čes. spisovatelů a Tříkrálové dekla-
race a místního novináře...

Policie vojenská zavedena...

...Předpovědi o konci války...

...Oděvna a správkárna pro ošacení na průkazní 
...Sbírky školní a spolkové pro České srdce... ...Projevy čes. poselstva koupeny... lístky... 

...Pohřby na rozšířeném hřbitově...

...Letní čas...

...Koncert chrámový...

...Požár na rohu nádražní uličky zamezen...

...Schůze o politické situaci...

...Přednáška K. Kálala...

...Přednášky...

...Nález mincí...

...Oslava narození prince...

důvěrná schůze, na níž referováno o politické 
situaci a o programu České státoprávní demokracie. 
Tou dobou naznačovaly tajné zprávy ze hraničí, že 
válečné úspěchy Německa, Rakouska-Uherska a 
spojenců klesly a že se porážky jejich neodvratně 
blíží. Politikové čeští doma i v zahraničí horečně již 
pracovali pro uznání samostatnosti Českého státu    
v předpokladu, že se Rakousko-Uhersko rozpadne. 

 
Místní noviny otevřeně psaly o neústupném 

 trvání na národním programu ve smyslu projevu 
Místní vojenské velitelství zavedlo dnem 15. českých spisovatelů a tříkrálové deklaraci českých 

března toho roku vojenskou policii v Čáslavi. poslanců; vyslovovaly pevnou naději na vítězství 
práva a lidskosti pro zabezpečení naší národní exis-

 tence. Naději tu vyjádřil místní novinář slovy: „Nik-
V celém světě se ozývala touha po konci války a do nemůže poroučet onomu pravému Bohu, aby 

byly často uveřejňovány různé předpovědi. V čás- nedal vítězství právu a spravedlnosti.“ Pozoruhodný 
lavských novinách nápadně o tom napsali: „My Če- byl obrat vídeňské politiky k smířlivějšímu postupu 
chové nehádáme nic, ale trpělivě čekáme na výročí v Čechách, ale slibům z Vídně nechtěl z nás již nikdo 
dne bělohorské bitvy 8. listopadu.“ věřiti.

 

 Učitelské sbory všech čáslavských škol ve sdru- Pro městský archiv byly zakoupeny tyto Aby se dostalo oděvu i pro méně majetné, byla 
žení s čáslavskými spolky uspořádaly sbírky ve pro- historické dokumenty: „Projev Českého poselstva   v Čáslavi zřízena Okresní oděvna, která počala dne 
spěch Českého srdce. Dne 17. března bylo již se- r. 1917“ a „Česká tříkrálová deklarace“ z r. 1918.1. března t. r. prodávati zboží pro lidové ošacení na 
bráno pomocí žactva a jiných sběratelů na hotovosti průkaz, osvědčení potřeby, t.j. na lístky „šatinky“, 

 5 559 K 97 h. Ve sbírkách horlivě pokračováno a jed-vydávané „Zkušebnou potřeb“ tomu, kdo se při-
Na staré části hřbitova nebyla již místa pro hro-notlivci i spolky odváděli v další době ještě mnoho hlásil s určitými potřebnými dokumenty. Při oděvně 

by povoleno pohřbívati na rozšířené části hřbitova. cenných darů. O akci sběratelskou pro České srdce byla zřízena i správkárna obuvi za minimální ceny a 
staralo se též Sdružení agrárního dorostu na Čás-také jen na vystavené poukazy.

 lavsku s bohatým výsledkem finančním i na potra-Obec požádala oděvní společenstvo, aby zřídilo 
V měsíci březnu nařízen i pro tento rok letní čas vinách. správkárnu pro zaměstnávání spustlé mládeže, ško-

na dobu od 15. dubna do 16. září, tj. posunouti le odrostlé. Společenstvo vydalo k tomu záporné 
hodiny o jednu hodinu do předu. Obyvatelstvo  vyjádření. 
venkova, kromě škol, málokde se řídilo tímto Dne 25. března uspořádal ředitel kůru Josef Ma-
zavedením.lý na prospěch dobročinných účelů odpolední kos- 

telní koncert, k němuž prodávány vstupenky. U var-Dne 3. března t. r. počala hořeti střecha domu    
...pokračování v příštím vydání ČN...han A. Ledvinka z Kutné Hory. v Palackého třídě, na pravém rohu Nádražní uličky. 

Při velikém větru v té době bylo veliké nebezpečí 
 požáru celé řady sousedních domů. Požár vznikl od 

Dne 1. dubna se konala v Dusíkově divadle jisker z komína a na štěstí byl v čas uhašen. 

 
Dne 3. března přednášel zde o Slovensku jeho 

nejlepší znalec K. Kálal.

 
Krajinský spolek Sázavan pořádal v měsíci břez-

nu cyklus přednášek v Čtenářské Besedě. Mezi nimi 
byla také přednáška „Literární tradice nynějších 
bolševiků.“ Přednášeli: profesor Dr. Kozák, profesor 
Startl z Kolína, profesor Chabr z Čáslavě. 

 
Ve „Včele“ přednášel F. Skočdopole o nálezu 40 

mincí v Žlebských Chválovicích.

 
Na oslavu narození prince v císařské rodině byly 

dne 11. března slavné bohoslužby; děkan a polní 
kurát promluvili příležitostné proslovy.

Kronika města Čáslavi - 1918,  
www.fotohistorie.cz

100
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československého státu. Právě v tom-
to období se jistě ve všech médiích objeví nespočet 
dokumentů, článků i dalších materiálů, vypovídají-
cích o době, která od základů změnila další směr vý-
voje na našem území. Také my bychom mohli popi-
sovat události tak, jak je zaznamenaly a vnímají u-
čebnice dějepisu, odborné publikace a nejrůznější 
historické ústavy. My máme ale to štěstí, že události 
roku 1918 velmi podrobně a důsledně zaznamenal 
tehdejší pečlivý čáslavský kronikář, pan Emanuel 
Chramosta. Právě jeho slova a záznamy jsou tou 
nejautentičtější výpovědí o tehdejším životě v na-
šem městě, umně zasazenou do kontextu překot-
ného celonárodního dění. Sledujme tedy společně 
s ním podrobně průběh tohoto přelomového roku 
měsíc po měsíci. Vždyť i tehdy lidé žili nejen vzni-
kem státu, ale také svými běžnými starostmi i ra-
dostmi. Žili svoje životy - tolik odlišné a zároveň tak 
podobné těm našim... 

100 JAK SE ŽILO V ČÁSLAVI V ROCE 1918,
V ROCE VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU?

BŘEZEN
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DALŠÍ SEMESTR UNIVERZITY VOLENÉHO ČASU

Další půlrok - chceme-li semestr - opět utekl jako 
voda. Pro účastníky dnes již ukončeného cyklu pod-
zimních a zimních přednášek oblíbené čáslavské 
Univerzity volného času to však rozhodně nebyly 
ztracené měsíce. Vždyť sama jedna z posluchaček 
setkání charakterizovala slovy: „Chodím sem jako 
do lázní, kde se potkám se známými a osvěžím si 
mozek.“ 

rodou. Život a kairéru české operní pěvkyně Emy program neukončila, jen na několik týdnů přerušila, 
Destinové posluchačům Univerzity představila aby se její posluchači mohli vrátit „do lavic“ opět 
doktorka Jan Procházková. Ani to ale ještě není plný plni očekávání...                                                                
výčet všech aktivit Univerzity, která rozhodně svůj 

Abychom si ale nepředstavovali Univerzitu jen 
jako posezení v kavárně, můžeme nastínit některá    
z témat, jimiž se její posluchači (mezi ženami byl 
tentokrát i jeden muž) v uplynulých měsících 
zabývali. Zdravotní tématiku, ale zároveň i mnoho 
osobních vzpomínek s sebou do přednáškové síně 
zdejší městské knihovny přinesl již první host 
podzimního semestru, doktor Jiří Kunášek. 
Následující přednáška, nazvaná Slasti a strasti otce 
vlasti, jak již název napovídá, přenesla posluchače 
do doby vlády Karla IV. a hned ta další pak byla 
věnována cvičení Mekenziho metodou. 

O svých sportovních začátcích, o vrcholu ka-
riéry, doposud nepřekonaném světovém rekordu i 
o svém současném životě čáslavským seniorům vy-
právěla paní Jarmila Kratochvílová, kterou v násle-
dujícím programu za pomyslnou katedrou vystřídali 
manželé Kadlecovi. Ti si připravili přednášku o ži-
votě včel, ale i o včelaření a nezbytném sepjetí s pří-

 zn

SETKÁNÍ SPORTOVCŮ V DUSÍKOVĚ DIVADLE  „KDYŽ NĚCO KONČÍ, JINÉ SE ZAČÍNÁ“
T „Jestli může mít zábavný večer i nějaké 

poslání, tak bych ho spatřoval ve vyjádření 
„Ústřední postavou večera byl tentokrát Jozef respektu k osobám, které ve svém oboru ně-

Golonka, kapitán hokejové reprezentace, který za- co dokázaly a tím zviditelnily svou zemi i 
vzpomínal na ZOH v roce 1968, kde zvítězil náš tým město, v němž se narodily, nebo k němuž ma-
nad reprezentací SSSR a Jozef Golonka se na ví- jí silný vztah,“ zamyslel se hostitel večera,       
tězství podílel významným způsobem. K jeho 80. v jehož rámci byl přítomným představen pro-
narozeninám mu přijel popřát Jiří Šlégr, vítěz z Na- jekt památníku čáslavského rodáka, scéno-
gana. Za Český svaz ledního hokeje mu předal retro grafa Josefa Svobody. O něm mluvila vnučka 
koženou bundu, kterou nosili mistři světa z roku tohoto výtvarníka, paní Hejnová, která s se-
1947, což oslavence dojalo a velice těšilo. bou přivezla i video, v němž hovoří podpo-

Společně s olympijským vítězem Davidem Svo- rovatelé tohoto záměru. 
bodou, který v roce 2017 ukončil svou závodní ka- „Velký obdiv pozvaných sportovců i pub-
riéru všichni hosté hovořili o tom, co pro ně zna- lika si vysloužil ZUŠ Band orchestr pod vede-
mená podpora a respekt národa,“ přiblížil letošní ním Vladimíra Jelínka,“ ocenil přínos vystupujících který si v předvečer akce prohlédl a shlédl i jednu 
´sestavu´na pódiu organizátor večera, pan Vlasti- hudebníků organizátor akce a doplnil, že „Jozef Go- třetinu hokejového utkání mládežnických týmů.“
slav Málek.  lonka vysoce ocenil vybudovaný zimní stadion,                                                                                       

aké v tomto roce se uskutečnilo již tradiční setkání 
známých sportovců s veřejností v Dusíkově divadle. 

zn
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A protože to chtěli zkusit a zažít, pustili se žáci 3.B ze 
ZŠ Sadová pod vedením své třídní učitelky do 
nácviku. Více jak dva měsíce se děti ráno před 
vyučováním scházely ve třídě a vžívaly se do rolí 
pohádkových postav, maminky a babičky šily a 
sháněly ty nej kostýmy, tatínkové a dědečkové 
dělali ranní taxikáře. Vzniklo tak malé „Pohádkové 
pásmo“ složené z pěti klasických českých pohádek.
Ve středu 17. ledna se sborovna školy proměnila v 
malý divadelní sál a naši prvňáci a druháci zhlédli 
pohádky Tři malá kůzlátka, O Smolíčkovi, Tři čuníci, 
O princezně na hrášku a Červená karkulka. Odpo-
lední vystoupení pro rodinné příslušníky pak bylo 
třešničkou na pomyslném dortu. Malí herci si svou 
chvilku slávy opravdu užívali a hráli „jako o život“. 

Děti milují pohádky, to je jasná věc. Ať už je vidí v Odměnou byl nejen zasloužený potlesk, ale také 
televizi, v divadle nebo kině, slyší od maminky, smích rodičů, slzičky v očích babiček, veselé výskání 
babičky či z rádia. Ale zahrát si v pohádce, to je malých sourozenců a pochvala od pana ředitele v 
úplně jiný zážitek! podobě velké čokolády     Mgr. Linda Johanidesová

MALÍ OCHOTNÍCI ZE SADOVÉ



TAK BLÍZKO A PŘECI TAK DALEKO
Chvíle, kdy si člověk lehne na zem a pohlédne na 
noční oblohu, kterou neruší mračna a ani světla 
městského či jiného osvětlení, může spatřit něco 
velkolepého, dechberoucího, fascinujícího. Obloha 
posetá tisíci hvězd se před námi rozprostře tak, že 
se nás najednou mohou zmocnit nepopsatelné po-
city, které nás se zatajeným dechem vybízejí natáh-
nout ruku a dotknout se té nejjasnější hvězdy. Na-
jednou člověk přestane vnímat zem, ke které je při-
kován zemskou přitažlivostí, ztratí pojem o čase a 
starosti všedního života utopí hluboko v noční oblo-
ze. Rázem nám význam vět, které často chybně pře-
cházíme jako bezduché fráze o tom, že jsme pouze 
miniaturní částicí vesmíru a veškeré starosti jsou 
zbytečné, nejsou tolik cizí. Přesto se „tam nahoře” 
nachází prostor se spoustou neznámého a tajupl-
ného. Touha po poznání vesmíru vedla lidstvo k vý-
voji kosmonautiky a přestože jde vývoj kupředu, 
mnozí z nás se budou muset spokojit se sledováním 
nekonečného prostoru ze země, i když je tak blízko 
a přeci tak daleko.   

Téměř sedmnáct let po první cestě člověka do 
vesmíru, na kterou byl v kosmické lodi Vostok 1  vy-
slán Jurij Alexejevič Gagarin, vylétl do kosmu Vladi-
mír Remek. Vesmírná loď s českým kosmonautem 
vylétla 2. března 1978 a přestože se do vesmíru po-
dívali tři američtí astronauti českého původu Jim 
Lovell, Eugene Cernan a John Blaha, je Vladimír Re-
mek, který v letošním roce oslaví sedmdesáté naro-
zeniny, prvním a dosud také jediným českým kos-
monautem vyslaným do vesmíru.

Od jeho vesmírné cesty uplynulo již 40 let. Při-
pomeňme si tedy při této příležitosti příběh hrdiny 
nesmazatelnou stopou zapsaného do  historie svě-
tové kosmonautiky, jehož život je s městem Čáslav 
úzce spjat.

kových. Po přestěhování do Čáslavi 
nastoupil Vladimír Remek v roce 1963 
do matematicko-fyzikální třídy na 
střední všeobecně vzdělávací škole, 
tedy na dnešní Gymnázium a SOŠPg 
Čáslav. 

Nejen čáslavští učitelé a spolužáci 
o Vladimírovi vždy mluvili jako o byť 
tichém a skromném, ale houževna-
tém a cílevědomém člověku. Možná 
nikdo z jeho nejbližšího okolí by ne-
mohl nesouhlasil s tvrzením, že se 
jedná o kamaráda, který neváhá s po-
mocí ostatním a o skvělého studenta 
s nevšedním všeobecným rozhledem 
se zájmem o fyziku, techniku a letec-
tví. Jeho mimoškolní záliby se sou-
střeďovaly na četbu, sport a letecké 
modelářství.

Po maturitě byl přijat do Vyššího 
leteckého učiliště v Košicích, kde 
úspěšně pokračoval v cestě za svým 
snem stát se pilotem. Po čtyřletém 
studiu, již jako stíhací pilot poručík 
Vladimír Remek nastoupil k leteckém 
útvaru s názvem Zvolenský. Po dvou letech byl vy- ním případě velká část sblížení těles prováděla auto-
brán ke studiu na Vojenské akademii J. A. Gagarina maticky a člověk převážně kontroloval techniku, 
ve městě Monino poblíž Moskvy, kde ho čekaly dal- musela být posádka připravena převzít řízení a rea-
ší čtyři roky náročného studia, po jehož absolvování govat na nejrůznější varianty problémů k jejichž 
v roce 1976 se vrátil zpět domů, kde se však dlouho vyřešení vedly složité postupy.
neohřál. Pro let Sojuz 28 byl vybrán po dvouleté inten-

Sovětská vláda nabídla evropským socialistic- zivní přípravě Vladimír Remek a Alexej Gubarev. 
kým zemím, vytvořit v rámci programu Interkosmos Zhruba čtrnáct dní před startem si oba kosmonauti  
posádky s jejich kosmonauty. V mimořádně nároč- museli osvojit také práci s přístrojem, který nebyl 
ném výběrovém řízení z desítek kandidátů byli vy- součástí techniky lodi ani výzkumného programu. 
bráni Vladimír Remek a Oldřich Pelčák, kteří se v Byla to zubní vrtačka. Zmiňovaní 

Vladimír Remek se narodil manželům Jozefovi a ruském městě zvaném Hvězdné městečko od pro-
Blance 26. září 1948 v Českých Budějovicích, kde since 1976 s dalšími kandidáty z Polska a Německa 

prožil své začali připravovat na samotný let do vesmíru.
dětství. Jeho otec byl vojenský pilot a později dlou- Jistě nikoho nepřekvapí, že všichni kandidáti  tedy v posledních dnech prošli také jakýmsi 
holetý velitel letectva Československé lidové armá- museli projít tvrdým tréninkem, který zajistí per- zubařským rychlokurzem. Když se čtveřice astro-
dy, což bylo příčinou častého stěhování rodiny Rem- fektní připravenost kosmonautů jak po fyzické, tak nautů potkala ve vesmíru a došla řeč na ošetření 

psychické stránce. Člověk se ve vesmíru setká s bolavých zubů, vyšlo najevo, že ani jeden z nich není 
nejrůznějšími vlivy, na něž tělo obyčejného smr- profesionální zubař, což Romaněnka a Grečka vydě-
telníka nemůže být připraveno. Působení, které  silo natolik, že si nakonec zuby ošetřit nenechali a 
negativně ovlivňuje lidský organismus, je napří- zubní vrtačka nebyla použita.  
klad kosmické záření, umělé životní prostředí 
nebo emoční a nervové napětí spojené se speci-
fickým životem a prací na kosmické lodi. Zapo-
menout nemůžeme ani na stav beztíže, který 
navozuje pocity tupého tlaku v hlavě, případně 
žaludeční nevolnost. Než si tělo kosmonauta na 
tyto symptomy zvykne, mohou velmi ztěžovat 
práci. Vladimír Remek, stejně jako další adepti 
připravující se na let do kosmu, musel na tuto 
skutečnost trénovat i mimo výcvikovou stanici a 
to doma ve spánku. V rámci tréninku tedy spal 
na posteli, která musela mít podložené nohy tak, 
aby spal hlavou dolů, což díky tomu, že se krev 
soustřeďuje v horní části těla, navozuje stejné 
příznaky, které vyvolává  stav beztíže.  

Během plánované cesty se kosmická loď 
Sojuz 28 měla spojit s orbitální stanicí Saljut 6, 
kde se posádka setkala s Jurijem Romaněnkem a 
Georgijem Grečkem, kteří na Saljut vystartovali 
10. prosince 1977. Dalším z nejdůležitějších úko-
nů, které bylo potřeba precizně nacvičit bylo 
tedy připojení ke stanici. Přestože se v optimál-

Jurij Romaněnko a 
Georgij Grečko si pár dní před plánovaným setká-

 se ním s českým a ruským kosmonautem stěžovali na 
svými dvěma sestrami Jitkou a Danielou bolest zubů. Vladimír Remek s Alexejem Gubare-

vem

Dvoučlenná posádka Sojuz 28 s velitelem 
Alexejem Gubarevem a výzkumníkem Vladimírem 
Remkem vystartovala 2. března 1978 v 16 hodin a 
28 minut středoevropského času ze základny pro 
starty kosmických raket v kazachstánském Bajkonu-
ru. V této misi pracovala na vědeckém výzkumu, 
jenž měl například přiblížit růst řas ve vesmíru, byla 
srovnávána naměřená teplota těla s pocity kosmo-
nautů, byl zkoumán vliv stavu beztíže na zásobová-
ní tkání kyslíkem nebo pomocí dotazníku zjišťován 
psychologický stav kosmonautů před, během a po 
letu. 

Délka letu kosmické lodi trvala 7 dní, 22 hodin a 
16 minut,  loď dosáhla maximální výšky 358 km nad 
povrchem Země a celková uletěná vzdálenost byla 
5 279 898 km. Posádka přistála 10. března 1978 v 
poušti 310 km západně od města Celinograd. Mise 
dopadla úspěšně a Vladimír Remek se stal českoslo-
venským hrdinou, který si splnil svůj největší sen. 
Byl tak blízko a přeci tak daleko.  

             Foto: Karel Kropáček, Bohumil Novotný 
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První internacionální posádka
zleva: Alexej Gubarev, Vladimír Remek

Foto: Bohumil Novotný (zdroj: časopis Zápisník 78)

Vladimír Remek
Foto: Karel Kropáček



DO ČÁSLAVSKÉHO GRANDU SE VRACÍ KAPELA WOHNOUT 
Do společenského sálu hotelu Grandu míří elita fes- akustických kytar? Rád bych se alespoň závěrem dostal také k ces-
tivalové a klubové scény. Na svém kontě mají osm tování. Co pro tebe cestování znamená?
studiových alb a nespočet koncertů. Název skupiny 
vznikl již v době, kdy členové kapely docházeli do 
základní školy. Tehdy založili uskupení, které však 
nemělo dlouhého trvání a po jejím prvním vystou-
pení na kterém odehráli „něco jako” dvě skladby, Jsou koncerty této „unplugged šňůry“ něčím 
byl pokus o založení kapely, tedy alespoň fungující ozvláštněny? 
kapely, uložen na šest let k ledu i spolu s názvem Kde jsi byl naposledy?
Wohnout, na který se i tak trochu zapomnělo. První 
skutečný koncert měla skupina naplánovaný v roce 
1996 v pražském Futuru. Když pořadatelé koncertu, 
v hlavní roli s kapelou Kurtizán z 25. avenue, potře-
bovali jméno začínající skupiny, mladí muzikanti si Vaše hudba a koncerty jsou vždy plné pozitivní a 
vzpomněli na název Wohnout, pod kterým hrají rozverné energie. Řekl bych, že jste skupina čtyř 
dodnes. Skupinu tvoří kytaristé a zpěváci, bratři veselých přátel, která si naplno užívá radost ze živo-
Matěj a Honza Homolovi, baskytarista Jirka Zemá- ta a z hraní muziky. Vzešla ale někdy z vašeho sklá-
nek a bubeník Fenek Steiner. dání nebo jamu pomalá píseň s táhlými melodiemi, 

Protože se jedná o hudební svátek na čáslavské s vážným textem, která byla tak depresivní, že jste si 
půdě, pokusili jsme se spojit s Honzou Homolou, řekli, že ji jako Wohnout nevydáte?
který je také cestovatelem a výtvarníkem, zda by si 
ve svém nabitém programu našel čas a odpověděl 
nám na pár otázek ohledně kapely pro čáslavské 
fanoušky. Odpověď zněla: „Jasně. Sem s tím!”

Honzo, váš poslední koncert a zároveň - dle ar- Wohnouti patří mezi kapely, které skvěle mí-
chivu uplynulých koncertů do roku 2007 na vašem chají nejrůznější žánry jako je metal, punk, rock, 
bandzone - pravděpodobně také jediný koncert popu a další známé i méně známé styly. Píseň 
minimálně za posledních deset let v Čáslavi se usku- Gastrosexuál můžeme slyšet také jako cimbálovou 
tečnil 18. 11. 2016. Utkvělo ti v hlavě něco z tohoto muziku. Skladby přesto drží skvěle pohromadě, 
koncertu? vesměs ve skočném až tanečním rytmu a díky oso-

bitému hlasovému projevu jste téměř vždy rozpo-
znatelní. Jaké kapely ovlivňují vaši tvorbu? 

Tentokrát do Čáslavi zavítáte v učesanější podo-
bě. Věřím, že pod pódiem bude živo i tentokrát, ale 
hrát budete bez elektrických kytar, které vyměníte 
za španělky. Které koncerty si užíváš více? Hlasité 
tvrdší koncerty nebo vystoupení s čistým zvukem 

S Matějem skvěle ovládáte hru na kytaru. Na 
internetu jsou k dohledání tvé lekce, které se hodí 
začínajícím hráčům i pokročilým kytaristům. Jak ses 
naučil hrát na kytaru ty? 

Jsi lepší kytarista ty nebo brácha? Ptám se samo-
zřejmě s jistou dávkou škodolibého humoru.  

Jaké má kapela plány pro následující rok?

V akustickém hraní jsme nováčci. Ještě se v tom 
hledáme, ale už jsme silnější v kramflecích, než to S bráchou a basákem Jirkou Zemanem cestuje-
bylo před pár lety, při našem prvním unplugged me už od devadesátých let. Jezdíme každý rok, ně-
tour. Nedá se to srovnávat. V elektrice jsme kovaní, kdy i vícekrát. Cestování je droga, kterou si člověk 
akustika nám zase dává důležitý pocit změny. nedokáže odepřít. Dnes už je cestování po světě 

naprosto běžnou záležitostí. Doufám, že se svět 
moc nezkazí a bude bezpečné cestovat i dál.

Naučili jsme se hrát na nástroje, na které stan-
dardně nehrajeme. Je to ukulele, harmonika, po- Nedávno jsem se vrátil z Afriky, kde jsme točili 
zoun a kontrabas. Doprovází nás také houslista Voj- klip, který míří na charitativní sbírku pro keňskou 
ta Lavička, za kterým díky jeho virtuozitě tak trochu nemocnici Itibo. Pokud by měl někdo zájem tento 
vlajeme. projekt podpořit, může přispět na stránkách 

www.wohnoutiproitibo.cz, kde se o sbírce dozví 
více. Přispívat mohou také fanoušci na našich akus-
tických koncertech. Z peněz poté bude pořízen dý-
chací přístroj pro zmiňovanou nemocnici Itibo. 

Ano. Takové písně vznikají. Právě akustické tur-
né je dobrým prostorem, kam se takové písně hodí. 
Mluvím tedy o těch pomalých skladbách. Ty depre-
sivní skutečně veřejně neukazujeme.

Musím se přiznat zcela otevřeně, že po více jak 
dvaceti letech pravidelného hraní, mi koncerty splý-
vají. Kdybych onen klub měl teď před očima, možná Za celý život jsme měli hodně oblíbených kapel. 
bych si vzpomněl. S bráchou jsme díky rodičům odkojení Beatles, Kar-

lem Plíhalem, Jarkem Nohavicou nebo Jaroslavem 
Hutkou. Potom přišel punk a my propadli kapelám 
jako Dead Kennedys, Sex Pistols, Toy Dolls, z čes-
kých Šanov, Plexis, Zona A, HNF a jiným zlobivým 
partám. Pak přišla doba metalu, tedy Megadeth, 
Anthrax, Pantera…

Nejvíce nás však ovlivnily kapely Pražský výběr 
a Suicidal Tendencies. Dnes posloucháme všechno 
možné. 

I když jsem několik let chodil do hodin kytary, 
jsem spíše samouk. Obecně preferuji neškolenost, 
protože pak je člověk hudebně více svůj. Začal jsem 
hrát jako malý kluk. Nejvíc jsem ale kytaře propadl 
někdy v pubertě. Od té doby se snažím cvičit každý 
den. Cvičím hrozně rád a vůbec to neberu jako po-
vinnost, kterou dělám, protože musím.

Jsme oba na podobné úrovni a opravdu tohle 
příliš neřešíme. Od kytar v písničkách začínáme 
ustupovat, tedy přesněji řečeno se skladby snažíme 
oprostit od složitostí, sól a předvádění se. 

I když stále cvičím několik hodin denně nejrůz-
nější stupnice a figury, do kapely už je netahám. 
Snažím se spíš už jen doprovodně podkreslovat at-
mosféru.

Na jaře jdeme točit novou desku. Tohle je vždy 
velice vypjatý moment, neb cítíme zodpovědnost 
vůči sobě i našim posluchačům. 

Honza Homola (Wohnout)
Grand 18. 11. 2016

Podrobnosti ohledně koncertu skupiny Wohnout a 
poodhalení dalšího programu v Grandu pro tento 
rok poskytl jeden z pořadatelů Milan Válek.

Koncert skupiny Wohnout se uskuteční 24.3. 
Sál otevřeme v 19:00. Večer zahájí kapela Gin-
gerhead, poskládaná ze zkušených hudebníků, kte-
ré znáte například z kapel Tata bojs, Walk Choc Ice 
nebo Ivan Král band. Svým debutovým singlem Ho-
ly Ground obsazují první příčky několika předních 
českých hitparád. Zklamáni rozhodně nebudou ti 
posluchači, které stylově oslovuje např. P!nk, Para-
more nebo Red Hot Chili Peppers.

Po skončení koncertu bude otevřen bar, na kte-
rém se budete moci potkat s muzikanty při posle-
chu reprodukované hudby.

Lístky lze pořídit v předprodeji již nyní v čáslav-
ském infocentru nebo přímo na baru restaurace 
hotelu Grand. Fanoušci, kteří by chtěli místa v blíz-
kosti podia, by s koupí vstupenek neměli otálet. 
První část parketu je totiž věnována divadelnímu 
uspořádání míst s kapacitou 140 míst. Tato místa 
pomalu mizí. Místa lze samozřejmě pořídit také na 
stání. Pouze sto vstupenek bude k dispozici pro za-
koupení na místě v den akce. Doporučujeme tedy 
lístky raději zakoupit v předprodeji. Ceny vstupe-
nek jsou 380 Kč na sezení a 320 Kč na stání.

Další plánovaná akce v Grandu je hned za ro-
hem. V sobotu 31. 3. se můžete těšit na velikonoční 
zábavu, kde zahraje skupina Lazareth. Akce bude 
startovat od 20:00 a vstupné bude dobrovolné. Na 
baru nebude chybět zelené pivo.

Další hudební akce teprve připravujeme, pro-
gram bude určitě bohatý. Na podzim počítáme s již 
tradičním Grandfestem a v plánu je i mikulášská 
akce a štěpánská zábava. Pokud vše půjde podle 
plánu, chceme uspořádat ještě jeden podzimní 
koncert. Již na něm pracujeme, ale zatím nemůže-
me sdělit bližší informace.

Za celý tým bych Vás rád pozval na koncert sku-
piny Wohnout a další výše zmiňované i nezmiňova-
né akce v Grandu.  O zábavu a skvělou atmosféru 
nebude bezpochyby nouze. Každá vydařená udá-
lost nám vhání do žil novou chuť i nadále připravo-
vat a pořádat další události, koncerty a zábavy. Bu-
deme se na vás těšit.                                              

                                                 
               Milan Válek a Catering Chotěboř s.r.o.
                                                                             JN

Bližší informace o koncertu 
a dalších připravovaných akcích v Grandu
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Pod patronací města Čáslavi se v místní sportovní 
hale BIOS uskutečnil již 27. ročník nejstaršího regio-
nálního futsalového turnaje: „O pohár města Čás-
lavi“. Celkem pět týmů složených z hráčů nad 35 let 
bojovalo o celkové prvenství systémem každého      
s každým. 

V předcházejících letech jasně dominovali hráči 
z týmu Potěhy, kteří dokázali za posledních osm let 
získat šest titulů! Letošní ročník, ale vše změnil. Ob-
hájce prvenství Potěhy skončily mimo medaile na 4. 
místě a z konečného vítězství se radovali hráči druž-
stva Panthers Čáslav. Tým, který loni obsadil až pos-
lední místo překvapil, jako jediný neprohrál ani je-
den zápas a zaslouženě zvítězil. Byl to jeho druhý ti-
tul v historii turnaje, když poprvé se mu to povedlo   
v roce 2011 ve 20. ročníku. 

Samotný turnaj se vyznačoval velkou vyrovna-
ností, o čemž svědčí skutečnost, že bodový odstup 
posledního a prvního družstva činil pouhé 4 body. 
Konečné druhé místo si vybojoval pořádající tým 
Aviatiků, který čekal dlouhých šest let na medailové 
umístění (naposledy 2012). Stupně vítězů pak 
zkompletovaly Hostovlice, které si pojistily bronz    
v úplně posledním zápasu turnaje, kde vysoko po-
razily tým Potěh. Poslední místo obsadil Rebel 
Havlíčkův Brod, který sice získal stejný počet bodů 
jako Potěhy, ale měl horší vzájemnou zápasovou 
bilanci.

Individuální ocenění: Nejlepší hráč turnaje: Ev-
žen Karlík (Hostovlice), nejlepší střelec: Radek Bu-
bák (Hostovlice, 5 branek), nejlepší brankář: Dušan 
Horáček (Aviatici). Cenu pro nejstaršího hráče tur-
naje obdržel František Duda z družstva Aviatiků (54 
let). Celý turnaj řídil rozhodčí Luboš Vala z Kolína.                                                              

 PR

FUTSALOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA ČÁSLAVI“
- PANTHERS PŘERUŠIL NADVLÁDU POTĚH...

Konečná tabulka:         výhra         remíza   prohra skóre              body
1. Panthers Čáslav 2 2 0 11:7   8
2. Aviatici 2 0 2   6:7   6
3. Hostovlice 2 0 2 15:10   6
4. Potěhy 1 1 2   9:13   4
5. Rebel Havlíčkův Brod 1 1 2   5:9   4
Poznámka: O pořadí na 2. - 3. místě a 4. - 5. místě rozhodla vzájemná bilance těchto týmů.

Sestavy jednotlivých týmů turnaje roku 2018:
Panthers Čáslav:
Aviatici:
Hostovlice: 
Potěhy: 
Rebel Havlíčkův Brod:

 Jiří Vejtasa (brankář), Roman Čejka, Pavel Král, Michal Kudláček, Miroslav Šulc, Václav Nykodým, Štefan Kurej, Lubomír Žilka, Pavel Smejkal.
 Dušan Horáček (brankář), Petr Prachovský, Petr Karlík, František Duda, Pavel Pipek, Peter Rackovský, Pavel Kordík, Radek Kruml, Martin Rezler.

Libor Fedorovič (brankář), Evžen Karlík, Radek Bubák, Petr Hamsa, David Hybler, Pavel Piška, Štěpán Němec, Luděk Syrový.
Zdeněk Zahradník (brankář), Jakub Spáčil, Jan Spáčil, Luboš Káňa, Robert Miklian, David Málek, Tomáš Kaprálek, Ondřej Sixta.

 Zdeněk Buchta (brankář), Jakub Hortenský,  Pavel Růžička, Karel Petr, Jaroslav Rokos, Vratislav Junek, Miloš Piskač.

Jedná se o nejstarší futsalový turnaj v regionu. V předchozích 26 ročnících se 
vystřídalo 24 družstev. Od roku 2002 se hraje stávajícím systémem v jedné 
šestičlenné skupině (2016 pětičlenné). Od roku 2008 je soutěž určená pro hráče 
starší 35 let. Nejúspěšnějším týmem historie je AFK Elán Čáslav (dříve jako Junioři 
Čáslav), který se může pochlubit ziskem devíti titulů! 

 Do roku 2002 se jako putovní cena předávala soška slav-
ného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova (dar MěÚ Čáslav). Po odcizení této trofeje z 
fotbalových kabin oddílu Hostovlice,  je putovní cenou současný stříbrný pohár. 

Zajímavost z historie:

Futsal je halová obdoba fotbalu. Vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů. Po fotbalové 
kariéře se přemístili hráči z trávníků do menších ploch, do hal. Název futsal vznikl ze španělských nebo 
portugalských slov FUTbol nebo FUTebol a ze španělského nebo francouzského výrazu pro sál - SALon nebo 
SALa. V češtině se tato hra často nesprávně nazývá sálová kopaná nebo halový fotbal, což jsou však jiné 
sporty. Hrací plocha je obdélníkového tvaru, kde délka musí být větší než šířka. Hraje se s míčem s 
tlumeným odskokem. Hry se zúčastňují dvě družstva. Hraje se 4+1 (4 hráči v poli + 1 brankář) a počet 
střídaní není omezen podobně jako v ledním hokeji. Doba trvání jednoho zápasu je 2×20 min s tím, že 
pokud je míč mimo hru, časomíra se pozastavuje.
Tento druh sportu se k nám do republiky dostal až z dalekého jihoamerického kontinentu. V roce 1974 

oddíl uruguayského týmu sálového fotbalu Peňarol Montevideo v rámci svého 
turné navštívil Československo a sehrál v Praze propagační utkání s výběrem 
pražských ligových fotbalistů.
Po odmítnutí tehdejšího ČSTV se akce uskutečnila pod patronací redakce 
Mladého světa. Díky televiznímu přenosu se o fotbálku s míčem, který je 
přizpůsoben pohybu v hale, dozvěděla široká veřejnost a už druhý den se 
přihlásili házenkáři a fotbalisté Lokomotivy Vršovice se žádostí o zapůjčení 
specifického míče...                                                                                                  ČFSF

CO JE TO FUTSAL?

HISTORIE TURNAJE „O POHÁR MĚSTA ČÁSLAVI“
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BUGINA PAVLA TULACHA NAPĚCHOVANÁ ADRENALINEM

Vzhledem ke skokům a kontaktům na trati jistě 
nejsou nehody a srážky nic výjimečného. Měl jste již 
nějakou vážnější nehodu?

A vy jste dopadl jak?

Co byste v rámci autokrosových závodů Buggy 
1600 označil za to nejdůležitější na cestě k úspě-
chu?

Čáslavského závodníka Pavla Tulacha přivedl k auto-
krosu jeho otec, který také aktivně závodil. Přestože 
měl svůj vzor již od dětství a láska k tomuto sportu 
vzplanula poměrně brzy, začal Pavel Tulach, vzhle-
dem k finanční náročnosti tohoto sportu, závodit až 
po čtyřicítce. Pavel Tulach se však již ve své první 
sezóně v roce 2015 na Mezinárodním mistrovství 
České republiky (MMČR) v Buggy 1600 umístil na Musíte mít okolo sebe určitý okruh lidí. Kolik lidí 
čtvrtém místě, což odstartovalo jeho cestu na stup- čítá Váš tým? 
ně vítězů. Během následujících dvou sezón získal 
dvě medaile. Nyní stojí před otevřením čtvrté sezó-
ny. Pro více informací o autokrosu jsme Pavla Tula-
cha navštívili v jeho automobilové dílně.   

Pane Tulachu, se závoděním jste začal po čtyři-
cítce. Pro mnoho odvětví je pozdě začínat ve třiceti, 
ale i ve dvaceti. Ovlivňuje Vás relativně pozdní začá-
tek ve výkonech v závodění. 

Nejvíce zkušeností máte s tratěmi na MMČR. 
Příkladem jezdce, který začal později a šlape na Kterou z nich máte nejradši a kterou naopak jezdíte 

paty jezdcům mladším a zároveň na dráze zkušeněj- nerad?
ším byste jistě mohl být vy sám, ale k Vašim úspě-
chům se dostaneme později. Jak probíhá trénink a 
příprava na samotné závody?

Můžete si před závodem projít trať?

Na co myslíte těsně před startem?

jisté míry ovlivňují.

Řekněme, že každý závod se najde někdo, kdo 
obrátí vozidlo na střechu. Jedná se opravdu o hodně 
kontaktní sport. Já jsem měl jednu poměrně dost 
ošklivě vypadající nehodu. Byla to moje první sezó-
na na Mezinárodním mistrovství České republiky 
(MMČR). Na trati v Přerově jsem při skoku letěl oko-
lo 30 metrů, přistál jsem přímo na čumák a čtyřikrát 
jsem přelítl přes střechu. Vozidlo bylo na odpis, ale 
do měsíce, kdy se konal další závod, se nám podařilo 
automobil dát dohromady.   

Měl jsem potlučené nohy.

O závodech Buggy 1600 se říká, že jde o těžší 
disciplínu než je Super buggy, které mají silnější mo-
tor. My máme vozidlo s výkonově slabším moto-
rem, takže nemáme prakticky žádný prostor pro 
chybu. Super buggy, na rozdíl od nás, lépe dohání 
ztrátu. Řekl bych, že nejpodstatnější při cestě k úspě-
chu je neudělat žádnou chybu.

ilní počet lidí v týmu ne-
mám, ale na závody semnou jezdí minimálně dva 
mechanici a poté cenní pomocníci z mojí rodiny, 
kteří mi automobil například pomohou umýt a také 
jsou mojí psychickou podporou. Mnohokrát všem 
děkuji. 

Věk, ani doba, kdy s autokrosem začnete, na- Kromě týmu musím také poděkovat našim spon-
štěstí nehraje podstatnou roli. Samozřejmě zkuše- zorům, kterými jsou Město Čáslav
nosti jsou důležité, ale závodníkům, kterým je dnes 
třicet a jezdí od svých 5 let, se často dokáží vyrovnat 
jezdci starší a to i ti, kteří začali v pozdějším věku. 

yž přijedeme na závod, musíme před po-
stavením na start projít technickou kontrolou vozi-
dla, které musí odpovídat předpisům. Poté jdeme 
rovnou na takzvané měřené tréninky, které jsou 
dva. Počítán je nejlepší čas jezdce. Ten udá, z jakého 
místa bude dotyčný startovat v první rozjížďce. 
Podle toho v jakém pořadí dojedeme, odstartujeme 
druhou rozjížďku, podle níž startujeme ve třetí. Po-
té jedeme semifinálové a finálové jízdy.

Ano, je to běžná praxe. Jezdci, většinou zkušení 
závodníci, kteří si věří, trať neprochází. Já si jí projdu 
téměř vždy.

Snažím se koncentrovat na bezchybný start a 
promítám si, jak projedu první zatáčku. Ale vždy je 
to zbytečné, protože scénář startu je pokaždé jiný 
než předpokládáte, protože nikdy nemůžete od-
hadnout, jakým způsobem odstartují a jak pojedou 
ostatní jezdci, kteří celý závod včetně vaší jízdy do 

Od samotného začátku se mnou na závody jezdí 
mechanik Tomáš Balvín. Jsem moc rád, že semnou 
vydržel právě on. Jinak stab

Octavia 1,9TDi,

jezdí vyšší kategorii, dál

Vzhledem k tomu, že nemám tolik času, tak ne-
trénuji. Kd

, STK Unikom míst-
ní firmě Detektor Centrála a nově také společnosti 
Saptech. Velmi si vážím jejich podpory.   

málně nastavit auto.  

Také jsme se v týmu o letošku bavili v tomto du-
chu, ale i když by to bylo krásné, nepočítám s tím 
jako s hotovou věcí. Jezdím se závodníky jako je Petr 
Nikodém, který je mistr Evropy nebo Milan Vaněk, 
který na Mistrovství Evropy dojel třetí. V loni se mi 
sice nějakým zázrakem podařilo dojet před Mila-
nem Vaňkem, ale závodit s těmito nebo i dalšími 
výbornými jezdci je hodně těžké. 

Navíc, o umístění mi ani tolik nejde. Ano, je skvě-
lé, že se mi za krátkou dobu, kterou závodím, poda-
řilo vyhrát dvě medaile a přál bych si další, protože 
je to nádherná odměna za odvedenou práci, ale 
spíše to beru tak, že se chci ještě vyblbnout, než ze-
stárnu a užít si radost z toho, že se vůbec mohu po-
stavit na závodní dráhu mezi ostatní jezdce.

Pokud vše půjde dobře, rád bych stihl také  mis-
trovství zvané Zóna Střední Evropy a v případě, že 
nám vozidlo projde veškerou homologací, chtěl 
bych se zúčastnit také Mistrovství Evropy. 

V současnosti stavíme vozidlo s náhonem na 
všechna čtyři kola, které nabídne 238 koní, 20,7 Nm 
točivý (kroutící) moment, což je poměrně velká síla 
a hmotnost by měla činit 520 kg, což je zároveň nej-
nižší limit, který můžeme mít. Když takový vůz po-
rovnáme s běžným osobním automobilem, jako 
například  tak byste do takového 
automobilu musel dát šestkrát silnější motor, aby 
jelo stejně jako zmiňovaná bugina. Třeba na dráze v 
Přerově máme průměrnou rychlost 96 km/h, což je 
na hlíně opravdu vysoká rychlost. Maximální rych-
lost, která se dá v určitých úsecích dosáhnout téměř 
na všech okruzích MMČR je okolo 170 Km/h. Vozy 
buggy jsou obecně skutečně silné stroje. 

V loňském roce byly testovány automobily Su-
per buggy, které tedy jsou silnější než Buggy 1600 a 

Přestože na ni mám ohromnou smůlu, tak mám e Formule 1 a závodní WRC 
rád dráhu v Poříčí nad Sázavou a také trať v Nové automobil. Ve zrychlení na 100 km vyhrála mezi tě-
Pace, která je technicky velmi zajímavá a rychlá. mito třemi vozy právě bugina, která zmiňované rych-

Naopak závod, na který se vždy těším nejméně, losti dosáhla v nejkratším čase. 
je v Dolním Bousově, kde mají trať pomalejší, i když 
tam máme rychlostní průměr 75 km/h, ale přede-
vším je tak specifická, že se nám pro ni nedaří opti-

Vaši první sezónu na MMČR jste skončil na pěk-
ném čtvrtém místě, další rok jste již obsadil třetí mís-
to a v loni jste si dojel pro stříbro. Letos tedy bude 
zlato?

Chtěl byste stihnout ještě nějaké závody mimo 
MMČR?

Jaké parametry má automobil Buggy 1600?

Děkujeme za rozhovor
                                           JN

foto: Tomáš Němec
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,

dostává se k Vám další vydání Nemocničních listů. Uběhlo již několik měsíců nového roku, ale my se krátce vrá-
tíme do roku minulého. Jen několika číselnými údaji a informacemi Vás seznámíme s provozem nemocnice     
v roce 2017. Také Vám prostřednictvím NL velmi děkujeme za všechna Vaše slova ocenění zdravotnických 
týmů, která jste během celého roku odeslali a tím vyjádřili pozitivní zkušenost s péčí i přístupem během hospi-
talizace či ambulantního ošetření. 

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník XI. Číslo XVIII. Březen 2018
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Část textu z dopisu, kterého si velmi 
Předpokládám správně, že dokončení postgra-vážíme 

duálního studia Vás posunulo profesně dál?

Závěrem našeho rozhovoru, Vás pane doktore, 
požádám o vyslovení pozitiv i negativ zdravotnictví 
obou zemí.

Takže jste úspěšně vykročil na cestu lékaře orto-
peda?

Cesta lékaře MUDr. Viktora Vorobiova
...do čáslavské nemocnice je osobním i profesním 
příběhem lékaře z Ukrajiny, který nám sdělí on sám.

Pane doktore, ohlédněme se zpět, konkrétně  
do dob Vašich studií. Tam začíná první kapitola ži- Odchod do ČR byl složitý?
votní dráhy budoucího lékaře Viktora Vorobiova.

Děkuji za rozhovor.

Byl jste čerstvým absolventem medicíny, bylo 
těžké získat pracovní umístění a naplnit své předsta-
vy o profesi lékaře?

Uběhly tři roky, jak hodnotíte nyní své rozhod-
nutí z hlediska osobního i profesního?

národní medicínské univerzity. Vaší a naší kultury mi velmi usnadnila bezproblémo-
vé zařazení se do české společnosti. Na chirurgic-
kém pracovišti jsem v rámci vztahů i kvalitní kolegi-

„…tímto bych chtěl poděkovat nemocnici Čáslav za ální spolupráce spokojený. V roce 2016 jsem dokon-Určitě, jako lékař ortoped a odborný asistent 
vyřešení mého zdravotního problému. 15.12.2017 čil úplnou aprobaci lékařského diplomu a pokračo-jsem se zabýval vyšetřením a léčbou nemocných      
jsem byl nucen využít služeb chirurgické ambulance. val v postgraduálním vzdělávání v oboru obecná s onemocněním pohybového aparátu a to i násled-
Během léčby a kontrol jsem postupně prošel přes chirurgie. kem úrazu, řešil jsem rehabilitaci pacientů po úra-
MUDr. Baláše, Vorobiova, Petrikoviče…“ nás rovněž 

zech míchy, s amputačními defekty končetin a dět-
inspirovala vrátit se opět na chirurgické oddělení, 

skou obrnou. Byl jsem členem operačního týmu na 
kde jsme v závěru roku hovořili s MUDr. Ondřejem 

ortopedickém oddělení Ukrajinského výzkumného 
Šroňkem, který prezentoval léčbu úrazů, ale také 

ústavu protetiky od roku 2011. Každý pacient by měl být pro lékaře osobnost     
připomněl prevenci, kterou je v nadcházejících jar-

s emocemi, individuálními potřebami. Na Ukrajině 
ních a slunečných dnech, kdy se zvyšují sportovní, 

se na pacienta nahlíží z hlediska výše platby lékaři za 
kutilské a jiné aktivity, důležité nepodceňovat.

operaci, léky, za každý zdravotní úkon. Naopak ukra-Ano, ale již v této době jsem reagoval na nesta-Milí čtenáři, přejeme Vám krásné a pohodové jinský lékař v případě nutnosti rekonstrukce svého bilní ekonomickou a politickou situaci na Ukrajině. jaro. Nyní už pojďme na chirurgické oddělení, tento- oddělení veškeré náklady hradí sám. K českému Zde byl počátek mých úvah o odchodu do zahraničí. krát za MUDr. Viktorem Vorobiovem. zdravotnictví se vyjádřím z pohledu své praxe, kdy Začal jsem intenzívně studovat český jazyk, své úsilí 
vnímám stoupající tendenci nedostatku lékařů. Ře-jsem směřoval k získání zaměstnání v ČR. Důvodem 
šení tohoto problému vidím právě v příchodu lékařů byly společné slovanské a jazykové kořeny, podobná 
z ciziny, především ze slovanských zemí. Z vlastní mentalita, vstřícnost českého obyvatelstva k slovan-
zkušenosti vím, že vstup zahraničních lékařů je kom-ským sousedům a samozřejmě kvalita českého zdra-
plikován vízovou politikou i neobjektivními kriterii votnictví. 
aprobační zkoušky pro odborníky, vystudované mi-
mo země EU.  

Vcelku ano, prioritou bylo vyřízení víza, asi je-
V  roce 2003 jsem byl přijat na Lékařskou fakultu den rok jsem cestoval na polské turistické vízum do 

Charkovské národní univerzity V. N. Karazina.  Stu- Čech. Během tohoto roku jsem vykonal písemnou 
dia jsem ukončil  v roce 2009. část aprobační zkoušky na IPVZ, konkrétně v říjnu 

2014. Na jaře 2015 jsem získal místo lékaře na chi-
rurgickém oddělení MN Čáslav. Trvalo půl roku než 
se mi podařilo obstarat všechny potřebné doklady 
díky složité vízové politice a  spolupráci ministerstev Ne, od ukončení studií jsem pracoval do roku 
zahraničí ČR a Ukrajiny. Termíny v Kyjevě, kam jsem 2011 v Charkovské oblastní nemocnici na ortope-
odjel vyřídit své pracovní vízum, jsou velmi kapacit-dickém oddělení na pozici sekundárního lékaře. Pra-
ně omezené. xi jsem získal na operačním sále i v ambulanci při 

léčbě nemocí pohybového aparátu. Během této 
doby jsem také dokončil postgraduální vzdělávání 
na katedře ortopedie a traumatologie Charkovské Jak jsem uvedl již v předchozí odpovědi, blízkost 

tel.: 327 305 170

MUDr. Viktor Vorobiov
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Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz tel.: 327 305 170

Cizinci v českých nemocnicích Jídlo a zase jídlo

Velmi děkujeme našim sponzorům, 

Poděkování není nikdy dostNovinka pro tatínky v čáslavské 
nemocnici aneb císařský řez a 

přítomnost otce u porodu

Pyramida výživy pro děti 
Senioři rozdávali radost aneb „Pod 

hladinou šupina“

Ohlédnutí za rokem 2017

Významnou akcí v roce 2017 

skryto, ale všechny tyto renovace představují velký 
přínos z hlediska ekonomického i provozního.

Pacienti se stále více setkávají v nemocnicích s lékaři Tímto tématem jsme se již v různých souvislostech  
cizinci, nejčastěji ze Slovenska a Ukrajiny. Statistické zabývali. Jídlo je pro život nezbytné a přiznejme si, je 
údaje uvádějí, že každý devátý lékař je cizinec. Důvo- častým námětem rozhovorů, mnohdy i myšlenek 
dy jsou různé, ekonomické, úroveň zdravotnictví       nás všech. Dnes se zaměříme na výživu dětí. Proč? jejichž finanční dary jsme využili na nákupy zařízení 
v ČR a další. V každém případě se v současné době Odpověď je jasná. Správná výživa je důležitá pro za účelem zlepšení prostředí či obměnu stávajícího 
nemocnice bez lékařů z cizích zemí již neobejdou a všechny, ale pro děti je rozhodující v mnoha ohle-vybavení na odděleních. Jedná se o jídelní stolky, 
tento trend jste zaznamenali i v naší nemocnici, kde dech. Je jedním ze základních stavebních kamenů kartotéky, drobný nábytek, myčky, ledničky a počíta-
jste i Vy byli ošetřeni na interním i chirurgickém od- pro kvalitní život v dospělosti s omezením rizika vzni-če. Další položku tvoří zdravotnické přístroje, např. 
dělení lékaři ze zahraničí. ku  tzv. civilizačních chorob. Obezita, cukrovka a kar-oxymetry, odsávačky, lékařské nástroje a monitory 

diovaskulární choroby jsou onemocnění, kterým lze Babysense pro kontrolu dechu kojenců.
předcházet prevencí, představující vhodné složení , my ještě další posí-
stravy a dostatek pohybových aktivit už od dětství. láme studentkám z čáslavské Střední odborné peda-
Nezapomínejme tedy na pestrost potravin, pitný gogické školy. V předvánočním čase svoji návštěvou 
režim s důležitým podílem vody, nepreferujme tuč-naplněnou hudbou a zpěvem přenesly pacienty geri-
ná, přeslazená a přesolená jídla. Stravovací návyky V současné době je již běžné, že tatínkové jsou sou- atrie do sváteční atmosféry. Setkání na oddělení se 
jsou stejně důležité jako skladba jídelníčku, buďme částí porodního děje a především přínosnou oporou stalo již milou tradicí, takže se těšíme na další, jarní. 
dětem příkladem a dbejme na pravidelné rozložení z psychologického hlediska nejen rodičce, ale i per- Určitě  proběhne opět v příjemné náladě, navozené 
stravy. sonálu. Dosud to bylo možné jen u spontánního po- společností studentek a jejich hudebního předsta-

rodu. Nyní je i  tatínkům, jejichž miminko se narodí vení připraveného pro radost seniorů. 
plánovaným císařským řezem umožněna přítom-
nost na operačním sále, ev. předsálí. Služba není hra- Porce nejsou vyjádřeny čísly, které nikomu nic ne-
zena, pouze za použití jednorázového ochranného řeknou, ale pěstí a dlaní. Vlastní pěst i dlaň máme 
oděvu, nutného pro vstup do prostoru sálového vždy u sebe (a každý je máme jinak velké, stejně jako 

Muzeum Chotěboř oslovilo širokou veřejnost, zda komplexu, bude účtována částka 100,-Kč. postavu či žaludek) a můžeme se hned zorientovat, 
by se chtěla zapojit  do vánoční výstavy na téma 

zda máme naloženo málo či moc. To, co do každo-
„kapřík“.  Paní Hana Vrhelová, sociální pracovnice, 

denního jídelníčku nepatří, je znázorněno v zákeřné 
výzvu přijala.  Nápad na tzv. „Rybolov“ následoval 

kostce. Každé hlavní jídlo, které se objeví na Vašem Předkládáme základní číselné údaje, které Vám 
hned poté. S pacienty geriatrie a klienty sociálních 

talíři, by se mělo skládat ze všech pater potravinové přiblíží činnost nemocnice za uplynulé období z hle-
lůžek vytvořila z  plastových lahví, provázků a 

pyramidy. Grafickou podobu Pyramidy výživy pro diska hospitalizační i ambulantní péče.
barevných pásek skvělé dílko na výstavu pro radost i 

děti lze dohledat na       
zábavu nejen dětí.

... byla náhrada zastaralých hlavních rozvodů teplé a 
studené vody z nové kotelny do budovy přístavby. 
Stejně tak oprava výtahů v hlavní budově, konkrétně 
výměna strojovny.  Před zraky návštěvníků nemoc-
nice zůstává sice technické a energetické zázemí 

www.khspce.cz

                Zdroj: www.khspce.cz

Časté dotazy 
vážení čtenáři, směřujete na možnost ošetření ve večerních či nočních hodinách.
LSSP najdete v Kutné Hoře či Kolíně, ale v případě akutních zdravotních potížích 

se samozřejmě můžete obrátit na interní či chirurgickou ambulanci v Městské nemocnici Čáslav. V těchto ordinacích je zajištěn nepřetržitý provoz, právě 
pro akutní ošetření, např. v důsledku úrazu, popálenin, bolestí břicha a dalších náhlých změn zdravotního stavu.

Statistické údaje roku 2017 
Počet  

událostí 

Počet hospitalizovaných 6280 

Počet vyšetření v ambulancích 66222 

Počet operací 1945 

Počet porodů 481 

Počet laboratorních vyšetření 89090 

Počet rdg vyšetření 14606 

Počet CT vyšetření 3060 

Počet ultrazvukových vyšetření 5503 

Počet endoskopických vyšetření 1335 

Počet echokardiografických vyšetření 1431 

Holterovská monitorace  993 

Vodoléčba 3935 

Elektroléčba 8296 

Fyzioterapie 10705 

Počet odběrů – dárci krve 2885 

Počet převezených pacientů DZS 12220 
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V lednu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 36 dětí,           
z toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BŘEZEN

Dne 17. 3. 2018 tomu bude 20 let
od úmrtí 

pana 

Karla Nováka

"Navždy ztuhly ruce, které pro nás tolik pracovaly, 
navždy ztichlo srdce, které nás tolik milovalo."

Dne 10. března uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan

Jiří Pátek

Stále vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinou.

Stále vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 1. března uplyne 7 let ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 

Stále vzpomínají manžel, synové, 
otec, bratr s rodinou, 

tchýně a ostatní příbuzní. 

Dne 29. března oslaví krásné 

96. narozeniny 
paní 

z Čáslavi

Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu 
do dalších let přejí dcery Vlasta, Jára s manželem,
vnoučata Martin s manželkou, Ilona s manželem

a Dana s přítelem. 
Velikou pusu posílají také pravnoučata Štěpánek, Ondrášek, 

Matýsek a Vojtíšek.

Vlasta Meszárošová

Dne 27. března 2018 uplyne 14 let ode dne,
kdy nás navždy opustil

pan

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Dne 23. 2. 2018 uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustila 

paní

Lenka Karpíšková

S láskou stále vzpomíná rodina.

K 90. narozeninám přejeme 
tetě 

Vlastě Pelhřimovské 
z Čáslavi 

hodně štěstí, zdraví 
a životního elánu. 

                              Martina Hermannová s rodinou

Dne 14. 3. oslaví 

Anna 
a 

Milan 
Večeřovi

krásných 

50 let 
společného 

života.

Blahopřejí 
a do dalších let hodně 

zdraví a štěstí přejí rodina a přátelé. 

Dne 11. února uplynulo 
5 let, 

co nás navždy opustila
naše milá maminka

Jarmila Dušánková

S láskou stále vzpomínají děti. 

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

Dne 1. února tohoto roku
oslavili krásnou

manželé

Zdeňka a Josef Lacmanovi

DIAMANTOVOU 
SVATBU

K tomuto nádhernému jubileu manželům přišli pogratulovat 
místostarosta města, magistr Daniel Mikš a zástupkyně komise 

pro záležitosti občanů, magistra Eva Drábková.
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Dne 1.března oslaví významné životní jubileum 
80. narozeniny 

naše maminka, babička a prababička 
paní 

Dcery Alena a Monika s rodinami a pravnouček Matyášek.

Přejeme jí do dalších let vše nejlepší, 
hodně zdraví a životního elánu. 

Fanuška Radkovská



DRUHÝ VELKÝ PLES ADAČNÍHO 
FONDU 

N

V sobotu 10. března proběhne v kutnohorském Lorci 2. velký ples Nahoře Dole, 
který je letošní hlavní akcí Nadačního fondu pro zachování a rozvoj kulturního 
dědictví regionů Čáslavska a Kutnohorska. 

Jedním z iniciátorů celé akce je i dr. Vladimír Finsterle, který řekl: "Potěšilo nás, 
že loňský první ples vyvolal velmi silnou kladnou odezvu, a to jak jak v médiích, 
tak mezi účastníky; proto jsme se rozhodli vytvořit novou tradici. Rádi bychom 
tak pozvali všechny, kteří ocení kvalitní zábavu a chtějí se setkat se zajímavými 
lidmi.“ 

Hlavním hudebním tělesem plesu bude legendární orchestr Václava Hybše, 
který zejména svojí klasickou sekcí nemá mezi obdobnými českými hudebními 
tělesy konkurenci. Moderátorem celého večera, během něhož vystoupí jako 
zvláštní host i Monika Absolonová, bude Aleš Háma. Při plesu se bude podávat 
občerstvení formou food festivalu vybraných regionálních restaurací. 

Výtěžek z 2. velkého plesu Nahoře Dole v Kutné Hoře bude věnován vybrané 
neziskové organizacI působící v regionu. 
Vstupenku na ples si zájemci mohou zakoupit mimo jiné v informačních 
střediscích v Čáslavi, Kutné Hoře a GASKu. 

Dr. Vladimír Finsterle 
předseda Nadačního fondu pro zachování a rozvoj kulturního dědictví 

regionů Čáslavska a Kutnohorska

Dne 4. března 2018 si připomeneme již
jedenácté smutné výročí,

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
otec a dědeček

pan

S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Irena a syn Jaroslav s rodinou.

Jaroslav Ciner

6. 3. 2018 uplyne 
10 let 

co nás opustil pan

Jiří 
Rejthárek

20. 7. 2018 uplyne 10 let 
co nás opustila paní

Marie Rejthárková

Vzpomínky nám zůstanou. Květa, Jiří, Jitka a Luboš
Děti s rodinami.

Dne 1. března 2018 uplyne 1 rok
ode dne, kdy nás navždy opustil 

pan

Pavel Král
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
manželka Libuše, dcera Ivana s rodinou 

a syn Pavel s rodinou.

Dne 9. března by se dožila 87 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 28. února by se dožil
100 let

 pan

Josef Kropáček
z Čáslavi 

Stále vzpomíná syn a dcera s rodinami. 

V těchto měsících vzpomínáme 45 let od úmrtí mého tatínka 

Bedřicha Tondra 
a 28 let od úmrtí moji maminky 

Františky Tondrové.
z Čáslavi 

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 12. března uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás opustila naše milovaná 

manželka, maminka, babička a prababička,
paní

Margita Fojtíková

S láskou a vděčností vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 26. února uplynuly 
5 let od úmrtí 

pana 

Václava Duška 
z Drobovic

Stále vzpomíná družka Marie.
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Děkujeme všem za květinové dary, vyjádření soustrasti a účast
na rozloučení s panem 

Františkem Janákem

Soňa Janáková
manželka s rodinou



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

BŘEZEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 5. 3. do 25. 3. 2018 - VÝSTAVA
 

 ZUZANA HAVELKOVÁ -  „ POHLEDY DO KRAJINY“

BESEDA SE SPISOVATELKOU DANKOU ŠÁRKOVOU

27.3. 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

PROF. ONDŘEJE FELCMANA  - „ PRAŽSKÉ JARO A PARLAMENT“ 
vstupné dobrovolné

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197)

Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
Vernisáž výstavy: 5. 3.  2018 v 17 hod.

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí

Autorka společenských románů (a také cestovatelka) tvrdí, že život je velká 
inspirace, a tak studnice možností o čem psát, je opravdu veliká. Všechny její 
knihy pojednávají o vztazích v rodinách, na pracovišti a některé jsou i 
kriminální zápletkou.   

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku

Po celý měsíc jsou pro čtenáře a ostatní návštěvníky v knihovně připraveny 
zajímavé akce jako burza knih, beseda, literární pásmo, odpoledne s Ander-
senem, výstavka a jiné. Veškeré informace na plakátech, webu a Facebooku.

19. 3. 2018 od 17 hodin - BESEDA

Pátek 9. 3. 2018 - 
- účastnický poplatek 280 Kč - přihlášky k vyzvednutí od 5. 3. 2018 od 8 hodin     
v kanceláři DDM Čáslav

- od 8,30 hodin - účastnický poplatek 280 Kč - přihlášky k vyzvednutí od 5. 3. 
2018 od 8 hodin v kanceláři DDM Čáslav

Sobota - neděle 10. - 11. 3. 2018  
- pro dívky z taneční skupiny - od 14  hodinv sobotu do 11 hodin v neděli -účast-
nický poplatek 100 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 5. 3. 2018     
v kanceláři DDM Čáslav

Pátek 16. 3. 2018  
- pro děti od 1. tříd - od 15 do 16:30 hodin - účastnický poplatek 40 Kč - přihláš-
ku spolu s poplatkem odevzdejte do 9.3.2018  v kanceláři DDM Čáslav

Sobota - neděle 17. - 18. 3. 2018   
- pro děti od 1. třídy - od 15 hodin v sobotu do 10 hodin v neděli - účastnický 
poplatek 200 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 5.3.2018  v kance-
láři DDM Čáslav

neděle 18. 3. 2018 
- pro děti od 1. tříd - od 15 do 16:30 hodin - účastnický poplatek 40 Kč - přihlášku 
spolu s poplatkem odevzdejte do 9.3.2018  v kanceláři DDM Čáslav

Pátek 23. 3. 2018  
- pro děti od 1. tříd - od 14:30 hodin do 16 hodin - účastnický poplatek 50 Kč         
- přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 14.3.2018  v kanceláři DDM Čáslav

Čtvrtek 29. 3. 2018 
- celodenní program - pro děti od 1. tříd - od 8 hodin do 15 hodin - svačina, 
oběd, pitný režim zajištěn - velikonoční tvoření, hry, velikonoční poklad - účast-
nický poplatek 150 Kč/osoba - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 22. 3. 
2018  v kanceláři DDM Čáslav

Čtvrtek 29. 3. 2018 
- pro plavce od 3. tříd- sraz na vlakovém nádraží Čáslav v 8:30 hodin, návrat v 
17:10 hodin - účastnický poplatek 320 Kč/osoba - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 22. 3. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM
Bližší informace o připravených akcích

v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,
nebo na tel. č. 731449131 (pevná linka zrušena)

www.ddmcaslav.cz

KLUB INSPIRACE – velikonoční tvoření 1

KLUB INSPIRACE – velikonoční tvoření 2

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS LIMITED EDITION

VELIKONOČNÍ OVEČKY -  výroba oveček z popcornu

POHÁDKOVÁ DÍVČÍ PYŽAMOVÁ NOC

VELIKONOČNÍ OVEČKY – výroba oveček z popcornu

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DDM 

CELODENNÍ VÝLET DO AQUAPARKU V PARDUBICÍCH

Sobota 10. 3. 2018 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Foyer divadla 12. 3. - 26. 5. 2018

Výstava fotografií z dílny členů Fotoklubu Čáslav, který v příštím roce oslaví 
úctyhodných 100 let od svého založení.

Úterý 6. 3. v 19 hodin

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří 
spolu dožívají v domě seniorů. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 380, 
350, 300 Kč

Neděle 11. 3. v 15 hodin

Muzikálová pohádka. Vysoko nad jedním strašidelným údolím na jednom 
strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete 
představit! Divadelní abonmá pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Úterý 13. 3. v 17 hodin  - Nová scéna 

Beseda s českou externí novinářkou New York Times  Hanou de Goeij, která se 
podílela na sérii dvanácti článků tohoto amerického deníku s názvem 
„Russia's Dark Arts“ za něž získali novináři Pulitzerovu cenu.

Neděle 25. 3. v 15 hodin

Středa 14. 3. v 18 hodin - Nová scéna
Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se 
Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Divadelní abonmá pro rodiče Vydejte se s námi do zemí, kde vás okouzlí všudypřítomný pohled na 
s dětmi. Vstupné: 90 Kčposvátnou horu Ararat. Vstupné: 30 Kč

Úterý 27. 3. v 19 hodinČtvrtek 22. 3, pátek 23. 3. a sobota 24. 3.  v 18 hodin - Nová scéna 

Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich ve spolupráci s tanečně-modelingovou skupinou Performance Petry Smutné 
si je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost?představí kolekci pro jaro a léto 2018. Vstupné: 200 Kč

VÝSTAVA FOTOKLUBU

ŘEDITELSKÁ LÓŽE / FDA Praha

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA! / Metropolitní divadlo Praha

BESEDA s externí novinářkou New York Times Hanou de Goeij

MALÁ ČARODĚJNICE / Divadlo Scéna Zlín

ARMÉNIE, GRUZIE / Hana Kátrová, Jarmila Sejčková

4 000 DNŮ / Divadlo Ungelt PrahaJUBILEJNÍ 10. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA EDITY DLOUHÉ 
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KINO MILOŠE FORMANA BŘEZEN

1. - 2. RUDÁ VOLAVKA 17. - 18. PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

3. - 4. TRIKY S TRPASLÍKY
20. - 21. JÁ, TONYA

3. - 4. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
22. - 23. TOMB RAIDER

6. - 7. LADY BIRD

24. - 25. KRÁLÍČEK PETR

24. - 25. PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

8. TŘI BILBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

27. MÁŘÍ MAGDALÉNA9. - 11. TÁTOVA VOLHA

28. PREZIDENT BLANÍK10. - 11. VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

13. - 14. PŘÁNÍ SMRTI

29. - 30. VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO

31. SHERLOCK KOUMES 3D15. - 16. NOČNÍ HRA

31. READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D
17. - 18. CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Dominika Jegorovová má mnoho tváří. Je oddanou dcerou odhodlanou ochrá- Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veš-
nit svou matku za každou cenu. Také primabalerínou, kterou dovedla její dra- kerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, ne-
vost až na absolutní hranici sil. A především je mistryní ve svádění a manipulaci. můžete se víc mýlit. Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť 

když je díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic limito- Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.
vat... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve 
Divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. 
z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se 
skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, který se ji 
krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení s neustále snaží oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, že se v domě dějí 
šokujícím útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan. Vstupné: 110 Kč. Promí-divné věci... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. 
táme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí 
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, vás to hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší 
šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard Croft, zmizel beze stopy před sedmi hrdinky Olgy na svět, ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou 
lety, když byla ještě dítě. Od té doby se marně snaží najít nějaký smysl svého lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá...
života. Když si přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. 
Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravdy 
stalo... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.

Christine není nijak zvlášť hezká a obličej plný akné maskuje růžovými vlasy. 
Není nijak zvlášť chytrá a tenhle deficit vyrovnává tvrzením, že má umělecké 

Rebelský králíček Petr žije veselý život spolu s ostatními zvířátky na farmě. sklony. Asi nejzajímavější je na ní to, že coby symbol vzdoru odmítá své křestní 
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se jméno, říká si Lady Bird a chce, aby ji tak oslovovali i ostatní. Když se s ní 
zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.  setkáme poprvé, absolvujeme její hádku s matkou, po které naštvaně vystoupí 
Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.z auta. Jedoucího. A přitom je tahle věčně nabručená holka se zlomenou rukou 

citlivá duše, která by se jen chtěla správně zamilovat a najít smysl života...  
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Hvězda Star Wars a z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na 
přežití planety. Členy tohoto týmu jsou piloti ovládající Jaegery, obří roboty, 
kteří jsou svou velikostí a vybavením schopní konkurovat stejně vybaveným Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se neúspěšně táh-
Kaiju. Všichni doufají, že si tréninkové schopnosti nikdy nebudou muset ne a Mildred se rozhodne jednat. Před vjezd do města, kde žije, umístí tři bil-
vyzkoušet v reálné válce. Jenže ta přichází...Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 lboardy s velmi kontroverzními vzkazy určenými pro šéfa místní policie. 
hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. 

Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy hledající nový způsob života. Máří Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s 
natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému tím, že kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. 
společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je 
stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede do rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní 
Jeruzaléma... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne... Vstupné: 130 
nevhodné.Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. 

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel 
slíbil korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně 
na Hrad však nakonec nepodal, protože se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo pozvánku na Velké medové hry? Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. 
včas doručit podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník Mládeži přístupno.
pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít 
líp.  Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Lékař Paul Kersey má všechno, co si jen člověk může přát - zajímavou práci, 
krásnou rodinu a nádherný domov. S násilím se setkává pouze na operačním 

Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a sále pohotovosti, kde pracuje jako chirurg. Jednoho dne se však všechno 
obrátí naruby život všech okolo. A samozřejmě ten svůj. Jakmile si oba řeknou změní. Po brutálním napadáním v jeho vlastním domě, manželka umírá a dcera 
své ano, následuje jedna šílená situace za druhou... Vstupné: 110 Kč. zůstane v nemocnici ležet v kómatu... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.Mládeži do 15 let nepřístupno.

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud Pravidelné společenské herní večery Maxa a Annie s dalšími páry naberou 
ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o obrátky ve chvíli, kdy Maxův bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou 
kejhák... Vstupné: 140, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. Takže když je Brooks 
přístupno.unesen, je to pořád ještě součást hry... nebo není? Vstupné: 110 Kč. Promítáme 

od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Li-
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako  otlou- dé však nalezli spásu v OASIS, světě virtuální reality, který vytvořil geniální a ex-
kánka, a jeho jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udržovat v kamnech centrický James Halliday. Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství 
oheň, aby nevyhasl. A je asi jen náhodou, že právě on v lese potkal princeznu prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS... 
Kristin.. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
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Provazník

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní 
místo na pozici:

PRACOVNÍK PŘÍMÉ 
OBSLUŽNÉ PÉČE 

- PÉČE O SENIORY
Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V případě zájmu nás kontaktujte:
·telefonicky na čísle 327 31 20 51

e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
·osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

Nástup možný ihned.

Inzerci do ČN je možné podat 

285 63 Tupadly 50

Přijme nové zaměstance

na pozice obráběč kovů, svářeč

a dělník v kovovýrobě

Tel. kontakt: 327 371 495

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
 

ve všech barvách 
a slepičky GREEN SHELL - typu ARAKANUA 

Stáří 15- 20 týdnů. Cena 159 -195 Kč/ks

Čáslav - u vlakového nádraží 

Informace: Po - Pá  9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601576270, 728605840

TETRA  HNĚDÁ A DOMINANT 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Prodej:  20. března 2018 - 16 hod. 

PRODEJ   SLEPIČEK

Kopupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

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

buď  v redakci (budova 
MěÚ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 1)

: 
noviny@meucaslav.cz,

Čáslavské noviny, nám. J. Žižky z Trocnvoa 1, 
Čáslav, 286 01

osobně

nebo prostřednictvím e-mailu

případně písemně: 
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PRAŽSKÁ 1081 (areál bývalé gumárny) 
TEL: 720 626 114

PRAŽSKÁ 1081 (areál bývalé gumárny) 
TEL: 720 626 114

NÁŠ PNEUSERVIS VÁM NOVĚ NABÍZÍ:NÁŠ PNEUSERVIS VÁM NOVĚ NABÍZÍ:

PRODEJ OLEJŮ A MAZIV 

PRODEJ AUTODÍLŮ, VČ. AUTOBATERIÍ

PRODEJ AUTOKOSMETIKY 

(Ve velkém i malém množství)PRODEJ OLEJŮ A MAZIV 

PRODEJ AUTODÍLŮ, VČ. AUTOBATERIÍ

PRODEJ AUTOKOSMETIKY 

(Ve velkém i malém množství)

 

BEZKONKURENČNÍ 

CENY!

 

BEZKONKURENČNÍ 

CENY!
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REZERVUJTE SI 
JIŽ NYNÍ

LETNÍ POBYT NA 
ČÁSLAVSKÉ CHATĚ

VE VELKÉ ÚPĚ
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Program na březen 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

3. března - sobota - BEROUNSKO

17. března - sobota - KOLÍNSKO

24. března - sobota - PÍSEČNÝ PŘESYP U PÍST

31. března - sobota - ZA BLEDULEMI

!!!INFO PRO ČLENY TURISTICKÉHO ODDÍLU!!!

Trasa: Beroun - rozhledna Děd - Brdatka - Talichovo údolí - Beroun.  14 km. Od-
jezd v 7:50 hod. návrat v 17:04 hod., 19:04 hod. Vedoucí je Zuzana Vohnická. 

Trasa: Rozsochatec - Ronovec - Havlíčkův Brod. 12 km. Odjezd v 9:06 hod. 
Návrat v 16:49 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Kolín - Včelín - Tři Dvory - Kolín. 13,5 km. Odjezd v 7:49 hod, návrat            
v 15:03 hod. Vedoucí je Zdena Šrámková.

Trasa: Sadská - PP Písečný přesyp - Písty - Nymburk. 10 km. Odjezd 8:50, návrat 
v 15:03. Vedoucími jsou paní Štěpinová a Krupičková.

Trasa: Ždírec - Sajfertův buk - Staré Ransko - Ždírec. 12 km. Odjezd v 9:06, 
návrat v 16:49. Vedoucí je Ing. Zbyněk Němec

Dne 8. 4. pořádáme zájezd Říp - Mělník. 
Cena zájezdu je 200 Kč, částka se platí v autobuse,

Kontaktní osoba: Štěpinová M.

10. března - sobota - ZŘÍCENINA RONOVEC

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

16. kolo 11. 03. 2018  Pardubice B - FK Čáslav

FK Čáslav - Kratonohy18. 03. 201817. kolo

25. 03. 2018  Živanice - FK Čáslav18. kolo

 FK Čáslav se v tabulce v polovině sezony nachází na 10. pozici 

PRVNÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V JARNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2017/2018

Čáslavští hokejisté, kteří jsou nováčky v krajské lize, odvedli opět skvělou práci a 
postoupili do play-off. První zápas sehráli doma na čáslavském stadionu s Vel-
kými Popovicemi 21. února, tedy již po uzávěrce březnového vydání Čás-
lavských novin.

Základní tabulka soutěže s šestnácti týmy byla rozdělena na skupiny Vý-
chod (8 týmů) a Západ (8 týmů). Do play-off postoupili čtyři nejlepší týmy z kaž-
dé skupiny. HC Čáslav v celkové tabulce skončil na 5. místě a v rámci skupiny 
Východ, do které byl zařazen, postoupil z 2. pozice. Vzhledem k hernímu systé-
mu první vs. čtvrtý a druhý vs. třetí, sehráli čáslavští hokejisté první zápas čtvrt-
finále play-off s Velkými Popovicemi, které skončily na třetím místě východní 
tabulky. V případě úspěchu se utkají dva postupující týmy z ,východu’ se dvěma 
týmy ze ,západu’. Po tomto kole zbylé 2 týmy sehrají finále. Vítěz poté postu-
puje do boje o postup do 2. české hokejové ligy. 

Těžko říci jak si v play-off čáslavský tým povede, v každém případě je ale 
nutno připomenout, že hokejová Čáslav je na scéně teprve druhou sezonu.        
V loňském roce se jí podařilo postoupit do krajské ligy. Již samotný postup do 
play-off krajské ligy, kde je tedy HC Čáslav nováčkem, je velkým úspěchem.

Nesmíme zapomenout zmínit také nejmenší hokejisty, kterých je - díky akci 
Týden hokeje - stále více. „Gripeňata” skvěle reprezentují Čáslav ve svých ka-
tegoriích a jsou více než důstojným soupeřem ostatním týmům, které mají na-
trénováno podstatně více.

O aktivitě klubu svědčí také organizace mezistátního utkání juniorů do 16 
let mezi ČR a Ruskem, které se uskutečnilo 21. prosince 2017 mimo jiné také dí-
ky skvělé organizační práci sportovního ředitele Vladimíra Murase a 

Viliama Chrenky. Důkazem skvěle odvedené práce je i přípravný 
kemp reprezentace U16 v Čáslavi začátkem letošního roku. 

předsedy 
správní rady 

04. 02. 2018 HC Čáslav - SK Černošice 20. kolo

11. 02. 2018 HC Čáslav - HC Lev Benešov21. kolo

28. 01. 2018 HK Lev Slaný - HC Čáslav

VÝSLEDKY POSLEDNÍCH ZÁPASŮ V ZÁKL. SKUPINĚ SEZONY 2017/2018

19. kolo

17. 02. 2018 BK Ml. Bol. B -  HC Čáslav22. kolo

2:3

1:4

2:3

5:6

so. 24. 02. 2018 v 18:00 Velké Popovice - HC Čáslav 

ne. 25. 02. 2018 v 17:00 HC Čáslav - Velké Popovice

st. 21. 02. 2018 v 18:00 HC Čáslav - Velké Popovice

ZÁPASY HC ČÁSLAV VE ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF SEZONY 2017/2018

Play-off je hráno na dva vítězné zápasy 


