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O událostech ve městě Čáslav

Městská nemocnice oslavila
125. výročí své existence

MŠ Masarykova uspořádala
Zahradní výstavu  

Na zámku Žáky budou 
po rekonstrukci vařit pivo 

100 LET ČÁSLAVSKÉHO FOTOKLUBU
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PŘIHLASTE SE na tel. 775 25 48 65
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT, FANDIT, 
BAVIT SE, VYHRÁT!

pořádá 
First English School
ve spolupráci 
s Městem Čáslav 
  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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ZÁBAVA I SOUTĚŽ
O SUD PIVA

13.  
sobota - od 13 hodin
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Z akce bude pořizována fotodokumentace pro účely její prezentace.
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 usnesením č. 264/2019
usnesením č. 265/2019

usnesením č. 266/2019 usnesením č. 274/2019

usnesením č. 267/2019

usnesením č. 268/2019

usnesením č. 275/2019

usnesením č. 269/2019

usnesením č. 270/2019 usnesením č. 276/2019

usnesením č. 277/2019

usnesením č. 271/2019 usnesením č. 278/2019

usnesením č. 272/2019

usnesením č. 279/2019

usnesením č. 273/2019

 schválila program zasedání. tastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společ-
 schválila neposkytnout individuální dotace z rozpočtu nost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

města na eliminaci škodné zvěře, potlačení prašiviny srstnaté zvěře, přikrmo- Žižkov, 130 00 Praha 3, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý 
vání zpěvného ptactva, sběr komunálního odpadu ve výši 15 000 Kč, ve znění započatý běžný metr v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000  
dle důvodové zprávy. Kč + platná sazba DPH.

2 schválila neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu  schválila pacht pozemku p.č. 937/7 o výměře 424 m , 
města na VI. ročník - Den české historie 2019, ve výši 2 000 Kč. nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního 

 schválila neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem 
2města na Mistrovství ČR České Mažoretkové Federace, ve výši 30 000 Kč. zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, na dobu určitou do 30. 11. 2019, 

 schválila přijetí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu pro společnost Starkl - zahradník spol. s r.o., se sídlem Kalabousek 1661, Čáslav.
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením                
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci č. …../2019 souhlasí, aby záměry na prodej a nákup nemovitého majetku byly 
akce Čáslavské slavnosti 2019, ve znění dle důvodové zprávy. schvalovány Radou města Čáslavi a znalecké posudky se nechávaly 

 schválila rozdělení příspěvku na podporu sportovních, vypracovávat až po sejmutí záměrů z úředních desek (v souladu se zákonem o 
kulturních a sociálních aktivit ve Městě Čáslav, pro rok 2019, od společnosti obcích, ve znění pozdějších předpisů) a to až do konce volebního období 2018 - 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., dle důvodové zprávy. 2022.

 schválila pronájem části pozemku st.p.č. 165/3 o  schválila přidělení bytu č. 3 v domě s pečovatelskou 
2výměře 26 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u službou, v ul. Svatopluka Čecha č.p. 441 v Čáslavi, manželům B., na dobu urči-

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za tou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a pronájmu dvou parkova-  schválila převod finančních prostředků z poskytnuté 

2cích míst za cenu 9 Kč/m  + DPH, každoročně navýšenou o inflaci a to na dobu dotace, ve výši 186 993 Kč, do fondu reprodukce investičního majetku 
neurčitou pro společnost Olife Energy Net, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Praha společnosti ANIMA Čáslav, o.p.s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, IČ: 272 
2 - Nové Město, 120 00, dle důvodové zprávy. 26 751, dle důvodové zprávy. 

 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 1, v domě s  schválila 1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše č.p. 1709 v Čáslavi, panu J. F., na zakázku malého rozsahu „Čáslav - oprava komunikace lokality Budín“ formou 
dobu určitou, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
pozemku p.č. 1966/1, zapsaného na LV č. 10176, pro obec a k.ú. Čáslav u veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) aby v rámci zadání této 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, ve veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k po-
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se síd- dání nabídky. 
lem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, pro oprávněného z věcného  schválila 1) jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, rozsahu „Čáslav - oprava chodníků lokality Budín“ uchazeče AVE Kolín s.r.o., IČ: 
Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 5 900 Kč + platná sazba DPH. Investorem je 251 48 117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, která podala nabídku s nejnižší 
město Čáslav. nabídkovou cenou; 2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem      

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
zemcích p.č. 1958/2, st.p.č. 363/2, p.č. 197/2 a p.č. 1995/2,  zapsané na LV č. zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.
10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Ka-

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 15. 5. 2019 | Městská rada

usnesením č. 280/2019 
usnesením č. 281/2019 

schválila program zasedání. vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Městské nemocnice v Čáslavi, 
schválila složení výběrové komise na obsazení Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, ve složení dle důvodové zprávy. 

Usnesení městské rady ze dne 16. 5. 2019 (mimořádné zasedání) | Městská rada

Usnesení městské rady ze dne 29. 5. 2019 | Městská rada

usnesením č. 282/2019
usnesením č. 283/2019

usnesením č. 284/2019

usnesením č. 285/2019 usnesením č. 288/2019

usnesením č. 286/2019 usnesením č. 289/2019 

usnesením č. 287/2019

 schválila program zasedání. snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi“ a dále jejich 
 jmenovala, s účinností od 1. 7. 2019, do vedoucí posouzením a hodnocením komisi ve složení: místostarosta města Čáslavi - 

funkce ředitele Městské nemocnice v Čáslavi Ing. Rudolfa BUBLU. Zároveň Martin Horský, vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav - Bc. Markéta Petrová, 
ukládá starostovi města sjednat s Ing. Rudolfem Bublou 6 měsíční zkušební referenti oddělení investic MěÚ Čáslav - Ing. Šárka Kaválková a Jan Šulc a autor 
lhůtu. zadávací dokumentace - Jiří Tesař; náhradníky jsou: starosta města Čáslavi - 

 vyslovila nesouhlas s vybudováním pergoly ve venkov- JUDr. Vlastislav Málek a vedoucí odboru správy majetku města MěÚ Čáslav - 
ní učebně Základní školy Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora. Ing. Dana Chrenková.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná-
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
…../2019 rozhoduje, - že námitka č. 1 k návrhu změny č. 1 ÚP Čáslav byla schvaluje investiční záměr zpracovaný dle požadavků § 11 Nařízení vlády          
vyhodnocena jako bezpředmětná; - připomínka č. 1 k návrhu změny č. 1 ÚP č. 112/2019 a kapitoly 3.5 Příručky na projekt Stavební úpravy domu č. p. 
Čáslav byla vyhodnocena jako bezpředmětná. 288/9  v Čáslavi se změnou v užívání.
  schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Národním 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
zemědělským muzeem, s.p.o., Praha, provozovatelem dopravního hřiště, dle rozsahu „Čáslav - oprava mostů“ uchazeče Klopfen a.s.; IČ: 282 22 695, 
důvodové zprávy. Schválením tohoto usnesení se zároveň ruší usnesení Rady Pitterova 2855/9, 130 00 Praha 3, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 
města Čáslavi č. 88/2019, ze dne 20. 2. 2019. cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v sou-

, v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřila ladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhoto-
otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Opatření ke vitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.
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usnesením č. 290/2019

usnesením č. 302/2019

usnesením č. 291/2019

usnesením č. 303/2019
usnesením č. 292/2019

usnesením č. 304/2019

usnesením č. 293/2019

usnesením č. 294/2019

usnesením č. 295/2019

usnesením č. 305/2019

usnesením č. 306/2019

usnesením č. 296/2019 

usnesením č. 297/2019

usnesením č. 307/2019

usnesením č. 298/2019

usnesením č. 308/2019

usnesením č. 309/2019

usnesením č. 310/2019
usnesením č. 299/2019

usnesením č. 311/2019

usnesením č. 312/2019

usnesením č. 313/2019
usnesením č. 300/2019

usnesením č. 314/2019

usnesením č. 315/2019

usnesením č. 301/2019

usnesením č. 316/2019

 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo   in f ra s t r u ktura a.s., úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH. Investorem je 
č. 39/2018 mezi Městem Čáslav a firmou Ing. Vladimír Merenus, Nad Rezkov- město Čáslav.
cem 1801, 286 01 Čáslav, IČ: 158 47 608, na akci „Projekční práce pro výstavbu  schválila záměr odkoupit část pozemku p.č. 1194/1 o 

2bytových domů B3, B4, B5 B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“. výměře cca 50 m , zahrada, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
 schvália uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Čáslav a Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

2firmou GOLDBECK Prefabeton, s.r.o., Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, IČ: 498 23 LV č. 175, ve vlastnictví manželů V., za cenu dle znaleckého posudku 270 Kč/m  
329, na akci „Projekční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5 B6             + náklady na realizaci řízení. 
v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“.  schválila záměr odkoupit část pozemku p.č. 1194/8 o 

2 schválila uzavření smlouvy o poskytování realitních výměře cca 42 m , zahrada, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrál-
služeb s realitní společností Olga Hrubá - reality, Klimenta Čermáka 133, 286 01 ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV          

2Čáslav, IČ: 158 49 015, na dobu 3 měsíců od podpisu smlouvy. Smlouva bude č. 13771, ve vlastnictví paní V. H., za cenu dle znaleckého posudku 270 Kč/m  + 
uzavřena za účelem zprostředkování prodeje bytové jednotky č.p. 1617/11       náklady na realizaci řízení. 
v Čáslavi, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 4396/396106 na  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
společných částech bytového domu č.p. 1614 - 1618 a na pozemcích st. 3817, usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením                

23819, 3821, 3822, 3823, 3824 a 3825 v katastrálním území Čáslav, v ulici č. …../2019 schvaluje záměr odkoupit pozemky p.č. 1730/23 o výměře 693 m , 
2 2Pražská. p.č. 1730/25 o výměře 106 m , p.č. 1730/119 o výměře 8 m , p.č. 1732/16 o 

2 2 schválila navýšení počtu kontejnerů ve městě Čáslavi, výměře 16 m , p.č. 1744/3 o výměře 175 m  a část pozemku p.č. 1744/10 o 
2dle důvodové zprávy. výměře cca 353 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního 

 vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi na úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 1253, 
twirlingových a mažoretkových soutěžích pořádaných Českou Twirlingovou Fe- který je ve spoluvlastnictví pana M. S. a O. S., za cenu dle znaleckého posudku 

2derací a Českou  Mažoretkovou Federací, na dobu dvou let (r. 1919 - r. 1920), 270 Kč/m  + náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění osvobozené od daně    
dle předložené žádosti. z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Na- hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
zaret v Čáslavi 1) schválila povolení záboru - umístění zařízení staveniště na  schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 280/2 o vý-

2chodníku v ulici Nazaret (před parc. č. 187/5) pro žadatele INFAK spol. s.r.o.        měře cca 30 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 
z důvodu stavby plotu u pozemku 187/5, a to v období 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019 pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu 
a 2) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a uzavírkou části P.Ř. , za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.
chodníku v ul. Nazaret v Čáslavi z důvodu umístění tohoto zařízení staveniště -  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
taktéž v období 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019 a za podmínek uvedených v důvodové usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením                

2zprávě. č. …../2019 schvaluje odkoupit pozemek p.č. 658/32 o výměře 450 m , ostatní 
jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 

Nazaret v Čáslavi vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
uzavírkou části místní komunikace v ul. Nazaret a částí přilehlých chodníků v ul. LV č. 1768, který je ve spoluvlastnictví pana M. K., a M. L., za cenu dle 
Nazaret a v ul. Pražská v Čáslavi, z důvodu rekonstrukce stávající středotlaké znaleckého posudku 121 500 Kč + náklady na realizaci řízení. Jedná se o plnění 
regulační stanice za podmínek uvedených v důvodové zprávě. osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
pozemcích p.č. 1432, p.č. 2045/1, p.č. 2046/3 a p.č. 2058, zapsaných na LV č.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením               

2Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene č. …../2019 schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 298/21 o výměře 239 m , 
2 2společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ p.č. 298/26 o výměře 123 m , p.č. 298/27 o výměře 9 m , a p.č. 298/28 o 

2400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr výměře 140 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 
délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, 
nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spojené s na-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na bytím pozemku bude hradit město Čáslav.
pozemku p.č. 1730/59,  zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u  schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingo-
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora vém úvěru uzavřené dne 26. 03. 2018, kterým bude prodloužena splatnost 
pro oprávněného z věcného břemene společnost Česká telekomunikační úvěru z 30. 6. 2019 na 28.  2. 2020, dle důvodové zprávy. 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, úplatně  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi v rám-
ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr v budoucích ci výstavy „Život generála Františka Moravce“, dle předložené žádosti. 
služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.  schválila Jednací řád Komise pro zdravotnictví a 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na sociální služby Rady města Čáslavi, s účinností od vydání tohoto usnesení.
pozemcích p.č. 2641, p.č. 2642, p.č. 1968/1, p.č. 1968/10, p.č. 1968/6, p.č.  schvália záměr města podat přihlášku do projektu 
1968/7, p.č. 1968/8, p.č. 322/1, p.č. 324/1, p.č. 324/11, p.č. 324/3, p.č. 324/4 a „Taxík – Maxík“ na rok 2020, dle důvodové zprávy.
st.p.č. 3459 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního  schválila Zásady přidělování bytů v domech s pečova-
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro telskou službou ve městě Čáslavi, včetně žádosti o tyto byty, s účinností od vy-
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem dání tohoto usnesení. Tímto usnesením se zároveň nahrazuje čl. III. - Zásad 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874, 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, schválené radou města dne 27. 11. 
DPH za každý započatý běžný metr v budoucích služebných pozemcích, 2017, usnesením č. 409/2017.
nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.  schválila uzavření Dohody o provedení archeologic-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na kého výzkumu č. 719054 mezi Městem Čáslav a Archeologickým ústavem Aka-
pozemcích p.č. 1193/2 a p.č. 1193/53 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. demie věd České republiky, Praha, v.v.i., na akci „Výstavba bytových domů B3, 
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“.
Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce,  schválila přidělení krizového bytu v Čáslavi, paní M. P., 
a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, úplatně ve výši 100  na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový v budoucích služebných  schválila dohodce pro nákup komodit elektřina a zem-
pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. ní plyn pro rok 2020-2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno společ-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na nost PROSPEKSA, a.s., IČ 26421542 se sídlem Praha 2, Neklanova 152/44,  jako 
pozemcích p.č. 1202/3 a p.č. 1203/2, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. uchazeče, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou za plnění vyjádře-
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná nou v procentech z burzovního obchodu.
Hora, pro oprávněného z věcného břemene společnost Česká telekomunikační  schválila firmu AURA Medical s.r.o., K Verneráku 4, 
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148 00 Praha 4, IČ: 654 12 559, jako dodavatele CT přístroje pro Městskou ne- , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace ve 
mocnici v Čáslavi, včetně dvouletého záručního servisu, deinstalace, ekolo- vnitrobloku v ul. Žitenická v Čáslavi, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou 
gické likvidace a full servisu na 6 let od uvedené firmy, dle důvodové zprávy. provozu a úplnou uzavírkou dané místní komunikace z důvodu opravy místní 

 schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo  k o m  u n i k a ce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
č. 50/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci,  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
s.r.o., Fantova 693/48, 614 00 Brno, IČ: 414 32 037 „Rekonstrukce Dusíkova rozsahu: „Zatrubnění otevřeného koryta - ZS Čáslav“, byly obeslány firmy uve-
divadla“. dené v důvodové zprávě, dle směrnice č. 7/2015. 

usnesením č. 318/2019

usnesením č. 317/2019
usnesením č. 319/2019

Usnesení městské rady ze dne 7. 6. 2019 (mimořádné zasedání) | Městská rada

 usnesením č. 320/2019 usnesením č. 325/2019
usnesením č. 321/2019

usnesením č. 322/2019 usnesením č. 326/2019

usnesením č. 323/2019

usnesením č. 327/2019

usnesením č. 324/2019

 schválila program zasedání.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2019 
schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. auditorské společnosti C.J.Audit s.r.o., se sídlem v Liberci, Senovážná 86/1, 460 
2018. 01 Liberec, IČ: 254 65 542, DIČ: CZ25495542 - auditorka J. Č.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  1) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 
Města Čáslavi k 31. 12. 2018 a svým usnesením č. …../2019 vyjadřuje souhlas    Č áslavi“ firmu AKTÉ PK, s. r. o., IČ: 05284368, nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín, 
s celoročním hospodařením bez výhrad. která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu města 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 ZZVZ, případně postupem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu. veřejných zakázek, v platném znění.
Rekapitulace: upravené příjmy: 287 652,63 tis. Kč, upravené výdaje: 299 , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
178,63 tis. Kč, financování plus: 11 526,00 tis. Kč. Chotusická a Jeníkovská v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s vedením objízdné trasy 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout po místních komunikacích v Čáslavi, přes ulici Pražská, Masarykova a 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 Jeníkovská, z důvodu rekonstrukce mostů na silnici č. I/38 (obchvat) za 
schvaluje, aby poskytovatelem investičního úvěru Městu Čáslavi, do výše  p o d m ínek uvedených v důvodové zprávě; 2) vyslovila souhlas s částečnou 
100 000 000,00 Kč, byla Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, uzavírkou místních komunikací pod každým mostem z důvodu provádění prací 
IČ: 452 44 782. pod těmito mosty, a to v ulici Chotusická a v ulici Chrudimská.

usnesením č. 328/2019
usnesením č. 329/2019 usnesením č. 339/2019

usnesením č. 330/2019
usnesením č. 340/2019

usnesením č. 341/2019

usnesením č. 331/2019

usnesením č. 332/2019

usnesením č. 342/2019
usnesením č. 333/2019

usnesením č. 334/2019

usnesením č. 343/2019 
usnesením č. 335/2019

usnesením č. 336/2019

usnesením č. 337/2019 usnesením č. 344/2019

usnesením č. 338/2019

usnesením č. 345/2019

 schválila program zasedání. zprávě; 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. 
 schválila návrh na ocenění „Posel míru“ v rámci  schválila přidělení bytu č. 17 v č.p. 86, v ul. Přemysla 

mírového běhu PEACE RUN pro Věru Závorkovou. Otakara II v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1) M. Z., 2) I. K., 
 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování 3) N. K. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

sběrného dvora, uzavřené dne 31. 10. 2014, mezi objednatelem - sdružení  schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13       
zadavatelů Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná v č.p. 574, v ul. Filipovská v Čáslavi, paní V. T., do 30. 9. 2019, dle důvodové 
Hora, IČ: 00236195 a Městem Čáslav, se sídlem: Čáslav-Staré město, nám. Jana zprávy. 
Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav, IČ: 00236021 a zhotovitelem MVE PLUS  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 25102214. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 

2 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. …../2019 schvaluje prodat pozemek p.č. 303/2 o výměře 52 m  za cenu dle 
13/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ znaleckého posudku 46 800 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje a část 

2284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav - oprava pozemku p.č. 306/1 o výměře 229 m  za cenu dle znaleckého posudku 61 830 
komunikace ul. Lípová I“. Kč + náklady na realizaci prodeje, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 

 schválila přílohu č. 5/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
zařízení mezi městem Čáslav a společností Čáslavská servisní s.r.o., ze dne 25. LV č. 10001, manželům S.
10. 2001.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 
2města na podporu akce „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2019“, ve výši 25 000 …./2019 schvaluje prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře 6 m , v ka-

Kč, ve znění dle důvodové zprávy. tastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
 schválila uzavření Smlouvy o likvidaci nepotřebného kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti ČEZ 

majetku mezi Městem Čáslav a firmou Culka&Sádlík, s.r.o., Svatokřížská 465, Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za 
538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 48153974, na akci „Likvidace nepotřebného cenu ve výši 4 500 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.
majetku“. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona č. pozemcích p.č. 1786/3, p.č. 2088/6 a p.č. 2089 zapsaných na LV č. 10001, pro 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného daru v částce 30 000 Kč, pro pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ 
Městskou nemocnici v Čáslavi od obce Vrdy, dle důvodové zprávy. Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v sou-

 schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím ladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2. 10. 
nájemníkům v domě v ul. Boženy Němcové, č.p. 640 v Čáslavi: a) do 31. 12. 2018, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3194-181/2019 v celkové délce 62 
2019 paní M. K., b) do 30. 9. 2019 panu M. L. a v ul. Filipovská, č.p. 574 v Čáslavi:    bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 
a) do 30. 9. 2019 panu J. P. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. břemene v celkové výši 6 200 Kč + platná sazba DPH.

 neschválila prodloužit nájemní smlouvu stávající  schválila bezúplatnou výpůjčku pozemků p.č. 91/1 o 
2 2 2nájemnici v domě v ul. Filipovská, č.p. 574, v Čáslavi paní M. K., dle důvodové výměře 152 m , st.p.č. 95/1 o výměře 427 m  a st.p.č. 95/2 o výměře 97 m  na 

zprávy. dobu určitou - 3 roky, vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního 
, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 

Lípová v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou pro společnost Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 
uzavírkou části místní komunikace v ul. Lípová v Čáslavi z důvodu opravy Kolín 2. 
povrchu místní komunikace v této ulici, za podmínek uvedených v důvodové  schválila nákup multifunkční pánve FRIMA VCC 211 do 

Usnesení městské rady ze dne 12. 6. 2019 | Městská rada
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školní jídelny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle bod 5, 6, 10 a 11 schválených RM dne 29. 5. 2019, usnesením č. 312/2019, dle 
důvodové zprávy. důvodové zprávy; b) úpravu textu čl. V., Zásad pronajímání bytů, bod 3, dle 

 a) schválila zapojení města do aplikace CityVizor, b) důvodové zprávy; c) úpravu textu Směrnice č. 5/2015, ze dne 2. 2. 2015, v od-
vyslovila souhlas s poskytováním účetních dat města (bez osobních údajů) do díle B - nájem bytů, dle důvodové zprávy.
aplikace CityVizor, c) uložila tajemníkovi městského úřadu, aby zajistil založení  schválila nezúčastnit se dražby ideálního 
profilu města v aplikaci CityVizor, počáteční naplnění účetními daty od roku spoluvlastnického podílu ve výši 486/10000 k pozemku st.p.č. 494/1 o výměře 

22017 (včetně) a následné průběžné plnění rozpočtovými a účetními daty 1087 m  - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 574, 
(včetně faktur) na měsíční bázi. v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

 odložila řešení prominutí části smluvní pokuty za kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 10150, ve vlastnictví paní M. H., 
nedodržení termínu předání řádně provedeného a dokončeného díla dle za stanovenou cenu 121 500 Kč. 
Smlouvy o dílo č. 96/2018 ze dne 30. 5. 2018 na provedení stavebních prací 1) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky 
„Přístavba kolumbária“. „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 

, jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní Čáslavi“ firmu AKTÉ PK, s. r. o., IČ: 05284368, nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín, 
komunikaci v ul Tylova v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 2) pověřuje starostu města 
prostranství u č.p. 93/6 - chodníku na pozemní komunikaci v ul. Tylova v Čás- uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 
lavi, pro žadatelku paní N. S., v období od 1. 7. 2019 do 21. 7. 2019, za podmínek ZZVZ, případně postupem stanoveným v zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
stanovených v důvodové zprávě. veřejných zakázek, v platném znění. Schválením tohoto usnesení se zároveň 

 vyslovila souhlas s vyhlášením výběrového řízení na ruší usnesení č. 326/2019 ze dne 7. 6. 2019 z důvodu formálního pochybení.
dodavatele v rámci projektu „TV Čáslav Aktuality“ na období od 1. 1. 2020 do  rozhodla stanovit plat nově jmenovanému řediteli 
31. 12. 2020. Městské nemocnice v Čáslavi, se sídlem: Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, IČ: 

 schválila: a) úpravu textu čl. III Zásad pronajímání bytů, 00873764, dle předloženého návrhu.

usnesením č. 346/2019

usnesením č. 351/2019

usnesením č. 347/2019

usnesením č. 352/2019 

usnesením č. 348/2019

usnesením č. 349/2019
usnesením č. 353/2019

usnesením č. 350/2019

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
Rada města byla kontaktována Krajským připraveno na kontrolu, pokud Středočeský kraj ce, kterou opouští po 25 letech k 30. 6. 2019. Od 1. 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru  schůzku nesvolá, zahájí kontrolu samo během 7. se ujímá funkce ředitele nový ředitel, Ing. Rudolf 
Středočeského kraje (dále jen KŘ HZS SK) v otázce července 2019 a to za období tří let zpětně. Ve věci Bubla.
řešení dodržení zákona č. 133/1985 Sb. o požární odpadů sdělujeme veřejnosti, že jsme byli informo-
ochraně ve věci vlastní jednotky požární ochrany.   v ání Českou inspekcí životního prostředí o tom, že Rada města na doporučení výběrové komise 
V této záležitosti KŘ HZS Středočeského kraje jim společnost AVE CZ odpadové hospodářství schválila výběr dodavatele, společnosti AKTÉ PK, 
tolerovalo několik let stav, kdy město Čáslav vlastní ohlásilo zahájení odvozu tzv. nadsítného z lagun s.r.o., pro realizaci zakázky na snížení energetické 
jednotku požární ochrany nemá, s ohledem na Ostramo na skládku v Čáslavi. Jde o avizované náročnosti veřejného osvětlení. Cílem uvedené 
nadstandardní součinnost města Čáslavi při množství cca 10 000 tun tohoto materiálu, který by akce je postupně vyměnit a pokud možno i unifiko-
výstavbě nového objektu stanice HZS v Čáslavi. Od měl být navážen v pracovní dny v množství 100 - 150 vat doposud používané světelné zářiče v lampách 
listopadu 2018 vedení města vedlo několik jednání t/den (3 - 5 aut denně). Navážení tohoto materiálu veřejného osvětlení za šetrnější leddiodivá světla. 
s HZS Středočeského kraje, které avizovalo nutnost je namátkově kontrolováno ČIŽP ve spolupráci s na- Možný přechod na tyto úspornější typy svítidel pak 
dodržet zákon. Existovaly tři možnosti, jak věc ším odborem životního prostředí a dle průběžných město do budoucna ověří a zváží i pro další jím 
vyřešit: buď smlouvou s obcí Vrdy, která by za zpráv navážení probíhá bez závad. Na  20. 6. 2019 se provozované objekty, např. pro osvícení sportov-
úplatu od města svou jednotkou JPO II převzala stala Čáslav hostitelem konference, pořádané MAS ních areálů, slavnostní nasvícení městských domi-
závazky města Čáslav nebo smlouvou s HZS Středo- Lípa pro venkov z.s. a DSO Mikroregion Kutnohor- nant i běžné provozní osvětlení interiérů městských 
českého kraje též za finanční úplatu v předpokláda- sko k problematice budoucího řešení odpadového budov.
né výši 500 000 Kč ročně nebo zřízením vlastní hospodářství na Kutnohorsku. Město Čáslav 
jednotky SDH Čáslav v kategorii JPO III. HZS Středo- navázalo v tomto směru spolupráci s RNDr. Marti- V současné době město rovněž disponuje 
českého kraje sdělil, že již nemůže tolerovat nedo- nou Vrbovou a Ing. Vilémem Žákem, kteří jsou členy zpracovaným přehledem stavu veřejného osvětle-
držení zákona v tomto směru s tím, že snahu nalézt pracovní skupiny KÚ Středočeského kraje pro od- ní, ze kterého vyplývá, že je v jeho rámci provozován 
řešení projednávali i s bývalým vedením města bez pady a připravujeme vypracování studie odpadové- poměrně velký počet dílčích okruhů, které jsou 
nalezení řešení k oboustranné spokojenosti. Rada ho hospodářství pro období po roce 2024. osazeny různými typy lamp, z nichž některé jsou již 
města Čáslavi po jednání s obcí Vrdy sdělila KŘ HZS V rámci tohoto úsilí komunikujeme s městem na konci svojí životnosti. V další etapě proto bude 
SK, že by upřednostňovala variantu spolupráce s Kutná Hora o dalším směrování společnosti MVE město usilovat o větší provázanost celého systému 
touto obcí a zřízenou jednotkou JPO II. Na jednání   Plus Čáslav. a sjednocení a doplnění této kategorie městského 
s náměstkem KŘ HZS SK, kterého se zúčastnili sta- mobiliáře.
rosta a místostarosta města, jim bylo sděleno, že po 
konzultacích na generálním ředitelství HZS tato Rada města schválila zapojení města a sdílení 
varianta nebude průchozí z důvodu nemožnosti interních dat v aplikace CityVizor. Jedná se o 
dodržet časové limity předepsané pro včasnost bezplatný portál vyvinutý Ministerstvem financí ČR 
výjezdu a připravenosti k zásahu. Toto stanovisko a provozovaný spolkem Otevřená města, z.s., který 
městu bude sděleno písemně. Zastupitelstvo tak slouží ke zpřístupnění informací o hospodaření 
bude informováno o nutnosti zvolit jednu ze dvou města pro všechny případné zájemce z řad široké 
zbylých variant. veřejnosti. Aplikace, jejíž data jsou průběžně 

aktualizována, umožňuje sledování, jak rozpočtem 
Další oblastí, které se rada dlouhodobě věnuje, plánovaných, tak i výsledných - reálných celkových 

je oblast odpadového hospodářství. Starosta města příjmů a výdajů města, včetně náhledu všech 
se obrátil osobním přípisem na Ing. Miloše Peteru, uzavřených smluv, vystavených objednávek a pro-
náměstka hejtmanky Středočeského kraje se placených faktur a dalších dokumentů z úřední 

Zástupci rady města se zúčastnili 14. 6. 2019 na žádostí o uskutečnění koordinační schůzky ve věci desky obce. Aplikace poskytuje i četné další infor-
zimním stadionu v Čáslavi setkání zaměstnanců odpadového hospodářství. Důvodem je koordinace mace, například přehled smluvních partnerů a do-
Městské nemocnice Čáslav u příležitosti 125 let postupu pro provedení kontroly ukládání odpadů davatelů města, včetně údajů o počtu a výši jimi 
existence nemocnice, které bylo též příležitostí na skládku odpadů Středočeského kraje včetně vysoutěžených a realizovaných veřejných zakázek.
poděkovat řediteli nemocnice MUDr. Martinovi vybírání poplatků za odpady, tak jak jsme informo-
Novákovi za jeho práci ve funkci ředitele nemocni-vali na jednání zastupitelstva města 29. 4. Město je 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., 
tiskový mluvčí města
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Čeplov je část města, která se v posledních desetile-
tích neustále rozšiřuje a rozvíjí. Rostou zde stále 
nové a nové rodinné domy, vznikají nové ulice i celé 
pocitově uzavřené lokality. A právě vzhledem           
k poměrně rychlému vývoji, k němuž na tomto 
rozsáhlém území dochází, bylo před nedávnem       
(i v souvislosti s probíhajícími rekonstrukcemi 
některých ulic) rozhodnuto o změně, respektive 
sjednocení, místní dopravní situace.

 

v platnost nová úprava této 
situace, tedy v průběhu léta, bu-
de stanovena na celém zmiňo-
vaném území přednost zprava. 
Dojde tedy mimo jiné k odstra-
nění současného značení hlav-
ních a vedlejších silnic. Podle Bc. 
Markéty Petrové se tímto kro-
kem provoz na celém Čeplově 

Jak konstatovala vedoucí oddělení investic sjednotí a celá situace se stane 
městského úřadu, paní Bc. Markéta Petrová, k úpra- přehlednější a jednoznačnější. 
vě v dopravním značení dochází prakticky na celé Vzhledem k poměrně malé-
ploše lokality Čeplov, tedy v prostoru, ohraničeném mu provozu na většině zmiňova-
ulicemi Žacká, Za Rybníkem a Travní - viz přiloženou ného území by nemělo docházet 
mapku. k problémům zpomalování pro-

Předmětem úprav dopravního značení a vozu na dříve hlavních silnicích, 
pravidel provozu na Čeplově je hned několik kde nyní budou motoristé dávat 
momentů. Jednou z hlavních změn je osazení přednost vozidlům, přijíždějícím 
dopravních značek „obytná zóna“ i v místech, kde zprava. Vzhledem k úpravě rych-
doposud toto značení nebylo. Spolu s tím dochází   l osti na 30 km/hod a poměrně 
k omezení rychlosti v celé vyznačené lokalitě na 30 dobré přehlednosti komunikací, 
km/hod. by měl být provoz plynulý. 

Další změnou, s níž se motoristé jistě brzy sžijí, 
je sjednocení přednosti v jízdě na celém území Vedení města žádá všechny 
Čeplova. Až doposud byla v různých jeho částech účastníky silničního provozu, 
upravena tato pravidla odlišně - v nově zastavova- aby se s novou situací podrobně 
ných územích platí automaticky přednost vozidel seznámili, pozorně sledovali 
jedoucích zprava bez nutnosti dopravního značení, nové značení,a tím předešli ne-
ve „staré“ části Čeplova jsou potom jednotlivé očekávaným situacím. 
křižovatky řešeny jednotlivě. V okamžiku, kdy vejde                                               

 

zn

ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA ČEPLOVĚ

Českou republiku sužují dlouhodobé problémy        
s opravami dálnic, které trápí veřejnost celé roky. 
Potíže čekají v nejbližší době i nás, Čáslaváky. 
Ředitelství silnic a dálnic jako investor a správce 
komunikace, která vede kolem našeho města, se 
rozhodl na silnici I/38, tedy na obchvatu Čáslavi, 
opravit tři mostní konstrukce, což nám, občanům 
Čáslavi, přinese řadu komplikací. Jedná se o opravy 
tří silničních úseků, v celkové délce necelých 500 m 
opravované komunikace. 

dobu opravy a veškerý provoz by byl odkloněn přes máme možnosti zvýšeným komplikacím čelit, co 
město. proti tomu děláme a zda můžeme více.

Z důvodu výše uvedených oprav mostních Velice si vážíme přístupu všech členů bezpeč-
konstrukcí na obchvatu bude most na ulici Pražská, nostní rady města, která zasedla 13. 6. 2019 a 
který chystal investor, Krajská správa údržby silnic, operativně jsme společně hledali všechna opatření 
původně opravovat v letošním roce, opravován pro zmírnění dopadů akce. Počítáme se zvýšeným 
zřejmě až v roce 2021. Investor též rozhodl, že na zapojením Městské policie do řízení provozu, 
tomto mostě bude v době oprav na obchvatu silnice budeme operativně regulovat semafory provoz aut 
zúžena  z důvodu únosné zátěže mostu na jeden i pohyb pěších.
jízdní pruh s předností vozidel od Kolína. Výkon služby místního obvodního oddělení 

Všechny orgány zainteresované do řešení Chápeme, že žádný občan není ze zvýšeného Policie ČR v Čáslavi ani Hasičského záchranného 
situace vzniklé nezbytnou uzavírkou silnice, hledaly provozu ve městě nadšený, město svými orgány a sboru nebude v důsledku stavebních prací na ob-
usilovně optimální řešení. Nutno přiznat, že s vědo- představiteli může ve spolupráci se všemi dotčený- chvatu omezen. Velice oceňujeme přístup Obvod-
mím, že hledají mezi špatnými řešeními to nejméně mi institucemi jen hledat zmírnění dopadů, dohlížet ního oddělení PČR Čáslav, které přijalo řadu preven-
zatěžující řidiče i občany města. Byla zvolena varian- na průběh stavby a apelovat na všechny ke zvýšené tivních opatření ve směru zvýšeného dohledu nad 
ta,  že na obchvatu bude provoz omezen jen na je- ohleduplnosti a vzájemné toleranci. Již dnes jsme silničním provozem po celé délce trasy v součinnos-
den směr a to od Havlíčkova Brodu na Kolín a opravy vytipovali nejcitlivější místa na trase městem. Jistě ti s DI Kutná Hora a Prvosledovou hlídkou Kutná 
mostních konstrukcí budou realizovány v jednom to bude již u mostu v ulici Pražská, kde bude nutná Hora. Veškeré zásadní informace jsou předány 
jízdním pruhu. Logicky pak druhý směr trasy bude ochota řidičů majících přednost, uvolnit cestu i těm, mediím, do databáze CDI 2 (centrální databáze 
muset být odkloněn a veden od Kolína přes Čáslav kteří by byli v protisměru delší dobu zablokováni. informací, dopravní informace pro celou ČR, ze 
ulicemi Pražská, Masarykova a Jeníkovská. Částeč- Víme, že kruhové objezdy, které jsou zadlážděné, které čerpají media pro svoje dopravní hlášení).       
ná uzavírka potrvá do 30. 11. 2019, kdy bude ná- budou trpět a že bude třeba, aby je Ředitelství silnic K eliminaci zejména nákladní dopravy městem 
sledovat nezbytná technologická odstávka. Po a dálnic následně opravilo, pokud dojde k jejich Čáslav a pro plánování jiných tras byly předány 
skončení zimního období bude oprava na mostních poškození. Krizovým místem bude samozřejmě informace o plánované uzavírce i na UAMK, Raal-
konstrukcích pokračovat v druhém jízdním pruhu   M  asarykova ulice s přechodem u gymnázia s vel- trans a.s., Bezpečné cesty. Informace převzala 
v roce 2020 a potrvá maximálně znovu 5 měsíců. kým pohybem studentů, návštěvníků polikliniky a Zelená vlna, webová stránka nehody - uzavírky.cz.    

Varianta, že by provoz na obchvatu byl kyvadlo- cestujících směřujících k vlakovému nádraží a sa- v rámci celé ČR a webová stránka doprava-info.cz, 
vě řízen semafory, by zcela nepochybně vedl k za- mozřejmě u pošty, kde kromě pohybu chodců též poskytující nejaktuálnější dopravní informace z ce-
stavení provozu na komunikaci, k velkým zácpám a vyjíždějí řidiči od nákupních center. Slušnost, vzá- lé ČR. 
k tomu, že by řidiči hledali řešení v průjezdu měs- jemná tolerance a vstřícnost musí zvítězit nad aro- Je to nepříjemné, ale musíme to společně 
tem a to v obousměrném provozu, což by způsobilo gancí, silou a nevraživostí. Ta se jistě může projevit i vydržet a chovat se tak, aby se minimalizovaly 
enormní zátěž. V podstatě ještě větší komplikace by v diskusích na sociálních sítích, kde již teď zaznívá všechny možné škody.
způsobila i dříve Ředitelstvím silnic a dálnic zvažo- spousta jednoznačných a negativních reakcí.     
vaná varianta, že by se obchvat uzavřel zcela po Věříme, že se každý zkusí zamyslet nad tím, jaké 

 JUDr. Vlastislav Málek, starosta města  
                                                                      Čáslavi

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA OBCHVATU MĚSTA (24. 6. 2019 - 30. 11. 2019)
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OBJÍZDNÁ TRASA PO DOBU ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY OBCHVATU
Další informace o objízdné trase včetně plánu jsou umístěny na webových Žádáme účastníky silničního provozu o pochopení a ohleduplnost při pohybu 
stránkách města. O uzavírce a objížďce informují také další weby, určené k to- po komunikacích ve městě, zvláště pak v místech, kudy dočasně povede 
muto účelu, jako je web www.dopravniinfo.cz a další. objízdná trasa a bude zde tedy zvýšený ruch. Děkujeme.                                    zn
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

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

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

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

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

činí 24 220

29 240

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

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

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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

VYŘIZOVÁNÍ ÚČTŮ DÍKY MĚSTSKÉ POLICII NESKONČILO VÝSTŘELEM 
Dne 7. června byla městské polici nahlášena zpráva, že na náměstí se hádá 

několik osob. Incident mezi  skupinou mladíků byl vyhrocen natolik, že jeden    
z nich na svoji obranu vytáhl plynovou střelnou zbraň. Hlídka byla během čtyř 
minut na místě, kde se již ale také nacházel strážník v civilu, který si ve svém 
osobním volnu problému náhodně všiml v době, kdy jeden z mužů na druhého 
mířil střelnou zbraní a okamžitě zasáhl. Strážník v civilu se celou situaci pokou-
šel uklidnit ,ale především se mu podařilo převzít zbraň. 

Po příjezdu hlídky se situace uklidnila a po legitimaci účastníků byla legálně 
držená zbraň dotyčnému majiteli zabavena. Událost byla pro některé z aktérů u 
konce, ale trojice mladíků z Kutné Hory, která si do Čáslavi dorazila vyřešit nevy-
řízené účty se s hlídkou městské policie setkala zhruba dvacet minut poté ještě 
jednou. 

Strážníci si totiž během řešení incidentu všimli, že jeden z party, pětadvace-
tiletý muž z Kutné Hory, je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a 
pojali podezření, že usedne za volant a bude chtít se svými kumpány odjet         
z města. Městská policie se proto na trojici mužů, která po chvíli usedla do vozu 
a vyrazila z náměstí ulicí Generála Moravce, dále zaměřila. V ulici Pražská již če-
kala hlídka a osobní motorové vozidlo zastavila. 

Podezřelý řidič byl vyzván k podrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu   
v dechu. Muž souhlasil a test skončil výsledkem 0 promile. Podezřelý byl dále 

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

POŠKOZENÍ NÁDRŽE U OSOBNÍHO VOZIDLA

POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI

ZPRONEVĚRA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZRANĚNÉHO ŘIDIČE TRANSPORTOVAL VRTULNÍK DO NEMOCNICE

V době od 9. června 2019 od 19:00 hodin do 10. června 2019 do 15:30 ho-
din v Čáslavi v ulici Prokopa Holého dosud neznámý pachatel  poškodil - navrtal 
nádrž u zaparkovaného vozidla značky Škoda Citigo. Z nádrže vozidla následně 
odcizil 30 litrů pohonných hmot v hodnotě 930 Kč. Tímto jednáním způsobil 
škodu ve výši 13 930 Kč.

Dosud neznámý pachatel zřejmě v noci na 10. června 2019  v Čáslavi na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova, u zaparkovaného osobního  vozidla rozbil skle-
něnou výplň zadních pátých dveří. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 10 
tisíc korun. 

Obviněná žena měla jako zaměstnanec jedné firmy v Čáslavi na starosti 
zaúčtování obchodních operací, odnos finanční hotovosti do banky a měsíční 
vyúčtování. 

Od měsíce března roku 2018 do měsíce prosince roku 2018 v rámci ob-
chodních transakcí společnosti disponovala s finančními firemními prostředky 
a na základě pokynu jednatelky společnosti měla finanční hotovost odnášet do 
banky na účet společnosti, což však v rozporu s dohodou částečně neprováděla 
a do některých jednotlivých měsíčních vyúčtování lživě uváděla příjmy a odno-
sy do banky. Finanční prostředky si svévolně ponechávala bez souhlasu a vědo-
mí jednatelky pro svou potřebu, přičemž do dnešního dne ani z části svěřené 
finanční prostředky nevrátila. Svým jednáním způsobila firmě škodu přesahují-
cí částku 300 tisíc korun.

Kutnohorští kriminalisté zahájili v plynulých dnech  trestní stíhaní třiatřice-
tileté ženy jako osoby obviněné. Obviněné hrozí za takové jednání jeden rok až 
pět let odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Dne 16. června 2019 kolem půl desáté dopoledne došlo na silnici číslo I/38 
v Čáslavi u křižovatky se silnicí číslo I/17 směr na Vrdy k dopravní nehodě. Dle 
prvotních informací třiačtyřicetiletý muž řídil vozidlo značky Fiat Ducato, ve 
směru od obce Havlíčkův Brod na obec Kolín. V uvedené křižovatce mu nedal 
přednost řidič jedoucí po silnici číslo I/38 ve směru od obce Kolín na Havlíčkův 
Brod v zatím neznámém vozidle červené barvy, kdy v křižovatce těsně před ním 
odbočil na silnici číslo I/17 směrem na Vrdy, kde se za křižovatkou zastavil a 
poté z místa odjel.

Řidič vozidla Fiat Ducato, aby nedošlo ke střetu, strhnul vozidlo do 
protisměru, kde levou přední částí vozidla narazil do svodidel a byl vymrštěn 
předním oknem ven z vozidla, na travnatý násep. Vozidlo zůstalo stát napříč 
přes silnici číslo. I/38 a do jeho pravé prostřední části narazilo vozidlo značky 
BMW 530 DP 81 jedoucí po silnici číslo I/38 ve směru od obce Kolín na 
Havlíčkův Brod. Řidič Fiatu Ducato byl letecky transportován do nemocnice. 
Řidič a spolujezdkyně z osobního motorového vozidla BMW byli převezeni do 
nemocnice na ošetření.

Dopravní nehodou vznikla škoda na vozidle BMW ve výši 120 000 Kč a na 
vozidle Fiat Ducato škoda ve výši 100 000 Kč. Na svodidlech škoda ve výši           
5 000 Kč. Příčiny, okolnosti a zavinění této nehody jsou v šetření.

por. Mgr. Vendulka Marečková
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ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU
V uplynulých dnech v obci Čáslav řídil sedmašedesátiletý muž vozidlo znač-

ky Škoda Octavia, když byl krátce před půlnocí v ulici Chotusická stavěn a kont-
rolován hlídkou místních policistů. Následně provedená dechová zkouška uká-
zala pozitivní hodnoty na přítomnost alkoholu v dechu a naměřila 1,18 ‰ alko-
holu v dechu. Policisté řidiče na místě řádně poučili a další jízdu s vozidlem zaká-
zali. Lékařské vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu podezře-
lý muž nepožadoval. 

vyzván k testu na přítomnost omamné a psychotropní látky v těle. Také k tomu-
to testu neměl muž větších námitek. Výsledek ovšem tentokrát dopadl pozitiv-
ně, nikoliv však pro dotyčného řidiče. Test byl pozitivní na metamphetamin a 
THC, s čímž ovšem mladík nesouhlasil a požádal o odběr biologického materiálu 
v nemocnici, kde byl výsledek potvrzen.  

Hlídka městské policie vyrazila okolo půl jedenácté večer k případu, kdy      
v jednom z bytových domů došlo k opakovanému vytopení bytu, za které mohl 
obyvatel bytu nad ním. Strážníci dorazili na místo, kde byla vidět mokrá skvrna 
na zemi způsobená prosakováním vody ze stropu. 

Strážníci navštívili byt výše, kde se nacházel muž, zjevně pod vlivem alkoho-
lu, který sdělil, že si není vědom úniku vody z jeho bytu. Mokrá čerstvě vytřená 
podlaha však toto tvrzení vyvracela. Muž doporučil ženě, aby se obrátila na pro-
najímatele bytu, který s ní vše vyřeší. Dotyčná údajně však tuto situaci s pronají-
matelem řešila již několikrát, ale vždy si nakonec vzniklé škody musela vyřešit a 
uhradit sama. Na místě se nacházela také místopředsedkyně společenství 
vlastníků bytových jednotek, která se s spojila s pronajímatelem. Ten uvedl, že 
se za poškozenou druhý den zastaví a skutečně vše vyřeší.

OPAKOVANÉ VYTOPENÍ BYTU

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



ČÁSLAVSKÉ VÝSLEDKY VOLEB 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Stejně jako v celé republice i v rámci celé Evropské 
Unie, uskutečnily se i v Čáslavi na konci května volby 
do Evropského parlamentu. S ohledem na termín 
jejich konání jsme nemohli jejich výsledky přinést 
hned v následujícím - tedy červnovém - vydání Čás-
lavských novin. Informace o tom, jaké volební stra-
ny uspěly právě v našem městě, proto přinášíme 
alespoň v krátkosti nyní. 

urnám dostavilo celkem 28, 72% oprávněných voli-
čů, zatímco v roce 2014 se jednalo pouze o 18,20%. 
„Polepšili“ se i Čáslaváci, z nichž svého volebního 
práva tentokrát využilo 26,70% (v roce 2014 volilo 
jen 17,33% místních).

Celkově v Čáslavi zvítězilo hnutí ANO 2011, 
které získalo 433 (20,53 %) hlasů. Druhou největší 
podporu má v Čáslavi ODS, kterou volilo 308 (14,60 

Jak je vidět, Čáslav téměř kopírovala celorepub- %) voličů, na pomyslném bronzovém stupni se 
likové výsledky, hlasování místních občanů se tedy umístila Česká pirátská strana - 255 (12,09 %) hlasů. 
příliš neliší od průměru. ANO 2011 zvítězilo i v Čás- Čtvrté místo patřilo Koalici STAN, TOP09 - 243 
lavi, i když s menším procentním ziskem (v Čáslavi (11,52 %) hlasů a pátou stranou s největším počtem 
20,53%, celorepublikově získalo 21,18% odevzda- získaných hlasů, tedy 236 (11,19 %), bylo SPD.   
ných hlasů) Výrazněji odlišný názor od republikové- Pro podrobnější rozbor výsledků voleb nejen     
ho průměru mají Čáslavané také na SPD, která zde v našem městě je možné využít internetové stránky 
získala o 2,05% více než v průměru republiky a nej- Českého statistického úřadu www.volby.cz, kde kro-
většího rozdílu z tradičních stran pak dosáhla ČSSD, mě výsledků a dalších údajů, vztahujících se k ne-
jejíž výsledek byl v Čáslavi o 2,11% nad republiko- dávno proběhnuvším volbám do EP najdete také za-
vým průměrem. jisté velmi zajímavé statistiky všech typů voleb od 

Volební účast byla v tomto roce obecně o mno- roku 1990 v přehledných tabulkách a v řazení podle 
ho vyšší než ve stejných volbách před pěti lety. Ten- území.           
tokrát se v republikovém měřítku k volebním                                                                               zn

PŘÍKLAD 
PRO NÁS VŠECHNY

Také se Vám zdálo (stejně jako 71,28 % voličů v re-
publice), že je cesta do volební místnosti zbytečnou 
ztrátou času a nechali jste o osudu svém i svých 
rodin rozhodovat jiné? O tom, zda je takový přístup 
odpovědný a správný, si musí rozhodnout každý ve 
svém vlastním svědomí. Jasným příkladem nám 
všem ale může být nejstarší občanka našeho města 
a pravděpodobně jedna z nejstarších voliček v re-
publice, paní Růžena Málková, která ve svých 103 
letech přišla do volební místnosti, aby se svým 
hlasem podílela na výsledku letošních voleb. Její 
přístup k právu, které nám umožňuje vstupovat do 
politiky volbou svých zástupců, je pozoruhodný a 
jistě hodný následování - třeba již příště, tedy v roce 
2020, kdy budeme na podzim volit nové krajské 
zastupitelstvo.                                                            zn

Po mnoha letech opouští křeslo ředitele čáslavské 
nemocnice MUDr. Martin Novák, kterému bych 
tímto rád poděkoval za práci a vlastně i část jeho 
života, které zde zanechal. Často jsme společně ře-
šili problémy, které vycházely jak z běžného provo-
zu nemocnice, tak ale vznikaly i zcela nečekaně a 
vždy bylo potřebné je co nejrychleji a nejlépe vy-
řešit. To se naštěstí vždy podařilo, a tak má Čáslav 
na rozdíl od jiných podobně velkých měst stále svoji 
nemocnici s velmi širokou škálou poskytovaných 
služeb. Čáslavská nemocnice měla v posledních de-
setiletích ředitele, na kterého se mohla vždy 
spolehnout. Za to ještě jednou děkuji. 

Dnes se chci ale také věnovat výběru ředitele 
nového, nástupce MUDr. Nováka. Jsou totiž funkce, 
kde jsou případné chyby nebo špatná rozhodnutí    
v dalších letech většinou napravitelné, a funkce, 
kde i jediný špatný krok může zničit celou budouc-
nost. Starostou může být téměř kdokoliv, čtyři roky 
určitého směřování města nejsou tak zásadní a pří-
padné chyby je možné většinou později napravit. 
Ředitel nemocnice ve své funkci ale může jediným 
rozhodnutím zvrátit dosavadní vývoj a stav, změnit 
podobu nebo rozsah poskytované péče, pracovní 
prostředí pro personál. Může dojít k nevratným 
krokům, které není možné vzít zpět a ani v budouc-
nu napravit. 

Proč toto uvádím? Proces, který volbu nového 
ředitele naší nemocnice provázel, mi rozhodně ne-
připadá jako ideální. Můžeme se jen dohadovat, 
proč se do výběrového řízení na jejího ředitele při-
hlásili pouze dva uchazeči, přičemž o tuto funkci bo-
hužel neprojevil zájem žádný ze stávajících zkuše-
ných zaměstnanců, obeznámených s chodem ne-
mocnice. Pokud bych byl ve vedení města nebo  
alespoň členem komise, která o novém řediteli roz-
hodovala, byl bych v takovém případě jednoznačně 
pro zrušení tohoto výběrového řízení, vypsání no-
vého a oslovení více uchazečů, i když by to zname-
nalo jednání s MUDr. Novákem o jeho setrvání ve 
funkci o několik týdnů nebo měsíců déle. Věřím, že 
mu na chodu nemocnice velmi záleží a takovou žá-
dost by jistě vyslyšel. 

Ve výběrovém řízení zvítězil Ing. Bubla, který ve 
své kariéře prošel již mnohá a mnohá pracoviště      
v republice. Ačkoliv jsem se o jeho osobu jako o bu-
doucího ředitele nemocnice zajímal, nedostaly se 
ke mně bohužel žádné podstatné informace, které 
by mě přesvědčily o jeho vhodnosti pro tuto pozici. 

Rádi zdůrazňujeme, a současné vedení města 
se k tomu často připojuje, že je zdejší nemocnice 
„rodinného typu“. To nevyjadřuje jen její velikost, 
ale hlavně přístup k pacientům i personálu. Jsem 
přesvědčen, že k tomu, aby ředitel i nadále vedl ne-
mocnici v tomto duchu, musí s ní být spjatý a pro-
pojený. Člověk, který je zvyklý řídit každých několik 
let jiné zdravotnické zařízení, si může k další nemoc-
nici těžko vybudovat tak osobní vztah, vzít ji oprav-
du za svoji.  Takový je můj názor. V životě se jen vel-
mi nerad mýlím, ale tentokrát upřímně doufám, že 
budoucnost ukáže, že jsou tyto moje velké po-
chybnosti zbytečné. Jde nejen o provoz nemocnice 
a pracovní místa, jde hlavně o zdraví a dostupnost 
zdravotní péče pro obyvatele našeho města i po-
měrně širokého okolí. Proto přeji novému řediteli 
ve funkci mnoho štěstí.                       Jaromír Strnad

NÁZOR ZASTUPITELE
Ing. Jaromíra Strnada

ŘEDITEL NEMOCNICE

V pátek 31. května se ve zdejší porodnici narodilo již 
200. miminko tohoto roku. Je jím Magda Marous-
ková, jejíž rodiče i pětiletý bráška žijí ve Žlebech. 
Maličké přejeme mnoho zdraví a štěstí do života a 
její rodině radost z nového přírůstku.

Malá Magda se narodila jako druhé dítě do ro-
diny a při svém narození vážila 2,970 kg a měřila 49 
centimetrů. Její maminka si v rozhovoru mimo jiné 
pochvalovala péči, které se jí ve zdejší porodnici do-
stalo, zvláště pak její až rodinnou atmosféru. Zmí-
nila také milý přístup personálu, ať již se jednalo o 
primáře oddělení, další lékaře nebo sestry. 

Domů do Žlebů se 200. miminko letošního roku 
prvně podívalo již v pondělí 3. června. 

Právě zmiňovaná atmosféra, která je dosa-
žitelná většinou pouze v nemocnicích typu té naší, 
tedy v nemocnicích menších, přitahuje v poslední 
době maminky i ze širšího okolí. Vedení nemocnice 
se snaží nejen pro rodičky, ale samozřejmě i pro 
jejich miminka a další rodinné příslušníky, kteří tuto 
radost společně sdílejí, vytvářet ty nejlepší pod-
mínky. A jak potvrzuje paní Marousková - záměr se 
daří.                                                                               zn

200. MIMINKO TOHOTO ROKU 
V ČÁSLAVSKÉ PORODNICI
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Cítil jste se po dobu, kdy jste nemocnici řídil, 
více jako lékař nebo manager? 

Přibližně dvacet pět let vedl čáslavskou městskou 
nemocnici doktor Martin Novák, který nyní ze své 

Změnou na postu ředitele nemocnice jedna éra funkce odchází. Při této příležitosti je jistě vhodné 
končí, ale další začíná. Jaká důležitá témata stojí se ohlédnout za uplynulými roky. Co se za tu dobu    
před jejím budoucím vedením? v nemocnici změnilo a jak vše vnímá právě MUDr. 

Novák? 
Pane doktore, vzpomenete si ještě, jak zdejší 

nemocnice vypadala před čtvrtstoletím? 

Které momenty uplynulého období považujete 
za nejdůležitější? 

To ale bylo také velmi náročné po finanční 
stránce.

Mohu Vás ještě požádat o několik osobních slov 
na závěr? 

Zdá se tedy, že posledních dvacet pět let 
přineslo do čáslavské nemocnice velké změny...

Nemocnice - to ale nejsou jen budovy a vybave-
ní. 

Děkuji za rozhovor.  

mu, že původní projekt samozřejmě počítal se sta- nemocnice. V dnešních podmínkách rozhodně  
vem a vybavením zdravotnického provozu v podo- není jednoduché toto zajistit. Přesto se nám dařilo 
bě, kterou jsme již o několik let později při zahájení zatím vždy plnit potřeby nemocnice, i když někdy  
využívání tohoto objektu nechtěli a ani nemohli jen s vypětím všech sil. Sehnat nové lidi opravdu 
akceptovat. Bylo proto nutné provést poměrně není jednoduché. Může to být i tím, že je čáslavská 
rozsáhlé a náročné stavební úpravy.   nemocnice poměrně malá a každý lékař tedy ručí za 

Ani pokrok v technologiích, ať již na klinických svoji práci a za svoje rozhodnutí sám. Ve velkých 
pracovištích nebo v laboratořích, rentgenologic- zařízeních je možné zvláště pro mladší lékaře častěji 
kých i dalších pracovištích, se naštěstí nezastavuje a požádat o konzultaci. Mladí lékaři často také chtějí 
snad ani nezastaví. provozovat špičkovou medicínu, provádět vysoce 

specializované výkony, a to není v nemocnici této 
velikosti možné. Mění se také systém práce, nároky 

Určitě jsem lékař a osobně jsem měl tu výhodu, pacientů - zkrátka všechno. Lékaři již nyní neslouží 
že než jsem nastoupil na tuto pozici, prošel jsem tak zvané příslužby z domova, ale jsou přítomni v tu-
několika zdravotnickými pracovišti. Působil jsem  t o  d obu přímo v nemocnici a z toho plynou další 
v Hradci Králové, v Olomouci i Ostravě ve velkých provozní změny včetně finanční náročnosti.  
nemocnicích. Do současné doby jsem získal čtyři a- Budeme-li mluvit o změnách ve zdravotnictví, 
testace včetně řízení zdravotnického provozu, což je musíme mluvit také o změně přístupu zdravotnické-
poměrně vysoká kvalifikace. ho personálu k tomuto zaměstnání. Dnes se více 

Mohu ale také jednoznačně říci, že jsem v po- než dříve klade důraz na vyrovnání plnění pracov-
zici ředitele vždy dělal všechno pro to, aby nemocni- ních povinností a zároveň trávení volného času s ro-
ce fungovala co nejlépe jak z pohledu pacientů, tak i dinou. 
zdravotnického a dalšího personálu. Jsem si také vě-
dom toho, že ne vždy mohou být spokojeni úplně 
všichni a často je potřeba rozhodovat i ve věcech, 
kde není jedno ideální řešení. Přesto jsem se vždy Z postu ředitele nemocnice odcházím po 
snažil hledat cestu, která byla nejlepší. Problémy přibližně dvaceti pěti letech a stále vidím mnoho 
zkrátka byly, jsou a budou. Čáslavská nemocnice je úkolů, které před jejím vedením stojí. Jako prioritu   
malé zařízení, kterému v současné době systém v současné chvíli vnímám nutnost získávání dalších Celá nemocnice byla vlastně docela jiná než 
zdravotnictví nepřeje. To jsou ale všechno momen- kvalitních zaměstnanců na všech úrovních a zajistit dnes. Pokud budeme hovořit o rozsahu tehdy 
ty, se kterými je potřeba bojovat právě z pozice jim takové podmínky, s nimiž budou spokojeni. poskytované péče, pak rozhodně nepokrývala 
vedení nemocnice. Nemocnice může být vybavena moderními a takové spektrum, jako je tomu nyní. Možnosti, 

špičkovými přístroji, ale když je nebudou využívat které jsme měli tehdy a které máme nyní, jsou 
kvalitní lékaři, výsledky zkrátka dobré nebudou. samozřejmě také neporovnatelné. Jde nejen o 

 Za nejpodstatnější považuji, že za těch pětadva- Čáslavská nemocnice je městské zařízení, je vývoj přímo naší nemocnice, ale i zdravotnictví 
cet let prošla rekonstrukcí skutečně všechna tedy třeba vnímat ji tak, že její zřizovatel nemá obecně.  Nemocnice tehdy neměla dostatečné 
oddělení a součásti nemocnice. Začínalo se stravo- takovou „sílu“ jako kraj nebo jiní větší zřizovatelé. přístrojové vybavení, oddělení byla zastaralá... 
vacím provozem a dále se pokračovalo na porodni- Oproti tomu je právě její velikost velkou výhodou    Pamatuji si moment, kdy nemocnice kupovala první 
ci, gynekologii a tak dále, přičemž například zmiňo- v tom, že se jedná o nemocnici, v níž je možné ultrazvuk (v současné době máme k dispozici sedm 
vaná porodnice se nyní připravuje na další úpravy, vytvořit jakési domácké přívětivé prostředí a atmo-takových přístrojů), rentgenové snímky se ručně 
protože péče o nemocnici je nikdy nekončící sféru, která dodává pacientům pocit důvěry. vyvolávaly, neměli jsme endoskopii, místo dnes 
práce... Důležité je také zajištění takové péče pro pacienty   všudypřítomných počítačů byly v ordinacích psací 

z regionu, která by pokryla jejich potřeby doslova stroje a mohl bych jmenovat dále a dále, včetně 
od narození až do konce života. O to jsme se vždy zmínky o nedostatečně a zastarale vybavených 

Velkou pomocí v této oblasti je možnost čerpání snažili a toho se také podařilo dosáhnout. Doufám, operačních sálech. Když si uvědomím, jak nemocni-
různých dotačních titulů jak na rekonstrukci, tak i na že tomu tak bude i nadále. ce tehdy vypadala, zdá se to spíš jako návrat do 
nákup přístrojového vybavení. Pro jejich získání je padesátých let minulého století, než ohlédnutí za 
ale také nutné splnit mnohé požadavky, což se nám posledními pětadvaceti lety. Kdo z nás si nyní 
naštěstí dařilo. Také díky tomu můžeme dnes Jsem velmi rád, že se nám podařilo společně například umí představit, že by v nemocnici ležel na 
konstatovat, že je provoz nemocnice z velké části překonat některá velmi turbulentní období, která sedmilůžkovém pokoji bez sociálního zařízení, které 
elektronizován, snažíme se dokumenty zpracová- mnohé stejně velké nemocnice doslova smetla. je na chodbě? Tehdy to ale byla realita. 
vat počítačově, „papírové“ dokumenty digitalizo- Tyto nemocnice v současné době již buď nejsou 
vat... Jsem přesvědčen, že v tomto směru je čáslav- vůbec nebo se proměnily na zařízení následné péče, 
ská nemocnice nyní na velmi vysoké úrovni, zvláště ale čáslavská nemocnice je zde stále a poskytuje V posledním čtvrtstoletí prošla nemocnice 
v porovnání s jinými zdravotnickými provozy po- velmi široké spektrum služeb. Velký podíl na překo-opravdu velikými změnami, zrekonstruovala se 
dobné velikosti. Přesto je před vedením nemocnice návání zmiňovaných úskalí vždy mělo také vedení všechna oddělení jak z hlediska přístrojového vyba-
i v této oblasti stále velmi dlouhá cesta. Je ale třeba města, které její provoz v této podobě vždy podpo-vení, tak komfortu a hotelových služeb pro pacien-
neustále myslet na to, aby digitalizace práci lidem rovalo a nemocnici pomáhalo. Za pomoci vedení ty. S počátečním stavem to skutečně ani není možné 
nepřidělávala, ale ulehčovala. Musíme uvažovat o města byly realizovány také veškeré finančně ná-srovnávat. 
tom, že se s nástupem nových technologií lidé musí ročné, ale nezbytné, rekonstrukce, na jejichž reali-Svoje nové zázemí během té doby získaly 
neustále učit nové a nové věci, a to při zachování a zaci bylo nutné zajistit dotační peníze. Bez takové například laboratoře, které - v době, kdy jsem 
zajištění plného chodu nemocnice. opory by zdejší pacienti jen těžko mohli využívat tak nastupoval na pozici ředitele - byly ještě v hlavní 

široký rozsah naší nemocnice. Přes všechny problé-budově. Až v roce 1994 byla uvedena do provozu 
my, které jsme museli za mnoho let mého působení přístavba, v níž toto pracoviště sídlí dodnes. Je třeba 

Stejně jako technická stránka je samozřejmě na postu ředitele městské nemocnice řešit, budu na poznamenat, že  výstavba této novější budovy byla 
zásadní také personální zajištění péče o pacienty - tuto dobu rád vzpomínat. zahájena již dříve a práce pak byly na určitou dobu 
tedy kvalitní lékaři, sestry, ostatní zdravotnický zastaveny. Před jejím dokončením pro dané účely 
personál i další zaměstnanci, kteří se starají o chod                                                                                tedy vyvstal poměrně velký problém vzhledem k to- zn

Z FUNKCE ODCHÁZÍ ŘEDITEL MĚSTSKÉ NEMOCNICE

MUDr. Martin Novák
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nutí pověřit ho funkcí ředitele ve významné měst-
ské společnosti. S jakými pocity a odhodláním 
přistupuje k budoucímu zapojení do funkce ředitele 
samotný Ing. Rudolf Bubla, o tom se vyjádřil pro 
web města a Čáslavské noviny takto: 

Rada města Čáslavi rozhodla svým usnesením na 
jednání rady dne 29.5.2019 jmenovat ředitelem 
Městské nemocnice Čáslav Ing. Rudolfa Bublu. 
Jedná se o zkušeného manažera, který ve svých 
předchozích pracovních působištích řídil mimo jiné 
velká lázeňská zařízení. Jeho představa o vedení ne-
mocnice a reference řady osobností, které ho znají 
jako manažera i člověka, vedly radu města k rozhod-

Nemám a ani neexistuje universální recept na rych-
lou nápravu. Dobře cílenými kroky však lze tento 
stav postupně změnit a já věřím, že budeme úspěš-
ní. S nemocnicí nejsem zatížen žádným předchozím 
vztahem, mohu tak přistupovat ke všem zaměst-

„Před několika týdny jsem obdržel rozhodnutí nancům s důvěrou a vytvářet odpovídající podmín-
výběrové komise a Rady města Čáslav o úspěchu ve ky pro týmovou a individuální práci, podmínky pro 
výběrovém řízení na pozici ředitele Městské ne- společný a osobní úspěch. Věřím, že v blízké bu-
mocnice Čáslav. Na jedné straně potěšující sdělení, doucnosti se staneme vyhledávaným a respektova-
na druhé velký závazek naplnit představy, se ným zaměstnavatelem regionu, který poskytuje 
kterými jsem do výběrového řízení vstoupil. Do atraktivní podmínky pro osobní rozvoj a umí svým 
nemocnice přicházím s cílem rozvíjet zařízení zaměstnancům pomoci i při řešení nejedné složi-
poskytující moderní, kvalitní zdravotní péči  to st i.           
v potřebném rozsahu pro obyvatele města Čáslavi a Podstatná je dobře fungující spolupráce s vede-
regionu, dosáhnout personální stability a zavést ním města, této instituci konečně ředitel odpovídá 
efektivní hospodaření. za řízení a chod nemocnice. Velmi se těším, že bu-

Nemocnice si v letošním roce připomíná 125 let deme pracovat na společném díle, budeme společ-
své existence a je možné tak na mnohé dobré ně sdílet vizi, kterou se bude nemocnice v následují-
navázat. Nemocnice má slušné přístrojové vybave- cích letech ubírat. 
ní, byla provedena řada modernizací. Hlásit se k tra- V nemocnici vše začíná a končí pacientem. 
dici je důležité a zavazující, není to však lék na řešení Základní potřebou, poptávkou pacienta na trhu 
současných problémů. Hlavní problémy našeho zdravotnických služeb, je být zdravý. A tak pokud již 
zdravotnictví již znějí jako stokrát omílané klišé, vznikne z nějakého důvodu nutnost navštívit zdra-
jsou ale tvrdou realitou. Nedostatek personálu ve votnické zařízení, budu s budoucími kolegy dělat 
zdravotnických i jiných profesích a velmi omezené vše pro to, aby první přirozenou volbou byla „Naše 
finanční zdroje, to je častý společný jmenovatel. nemocnice" a nebylo třeba pokukovat po jiných." 
Jsou místa, kde musela být uzavřena celá oddělení. Přeji Vám hezké léto.                Ing. Rudolf Bubla 

 NOVÝ ŘEDITEL NEMOCNICE ING. RUDOLF BUBLA SE UJME FUNKCE 1. 7. 2019 

Ing. Rudolf Bubla

Městská nemocnice v tomto roce slaví 125 let od 
svého založení. Při této příležitosti připravilo vedení 
nemocnice společně se svými zaměstnanci           
19. června slavnostní Den otevřených dveří. Hlavní 
bod programu začal v 15:00, kdy byly pro veřejnost 
otevřeny dveře místností nemocnice, které jinak 
nejsou běžně přístupné.  

období, během něhož nemocnice přečkala různé 
události a my se vynasnažíme, aby se nemocnice 
nadále rozvíjela.”    

MUDr. Martin Novák přítomné dále seznámil    
s následujícím programem a poděkoval svému 
personálu: „Představíme vám změny, které nastaly 
v posledních letech, a to nejen špičkové vybavení, 

Odpolední program zahájil úvodním slovem které máme v současné době k dispozici nebo 
ředitel nemocnice MUDr. Martin Novák, během opravené provozy nemocnice. Budete mít možnost 
něhož přivítal všechny přítomné. podívat se do prostorů, které jsou veřejnosti jindy 

Poté v rámci jubilea  pohovořil také starosta nepřístupné. Myslím si, že vidět operační sál a 
města JUDr. Vlastislav Málek: „Dovolte i mně, abych současně, jak vypadá laparoskopická operace, je 
vás tady všechny přivítal. Odborný výklad k jednotli- velmi zajímavé. V závěru prohlídky, ve spojovacím 
vým oddělením nemocnice jistě poskytne pan krčku mezi hlavní budovou a geriatrií, je připravena 
ředitel nebo jednotliví primáři. Rád bych ale výstava, která ukazuje vývoj nemocnice od jejího 
připomněl - co jsem říkal již na zimním stadionu, založení, tedy od roku 1894 až do současnosti. 
kde jsme si toto výročí připomněli se všemi zaměst- Najdete zde také výstavu historických nástrojů a 
nanci nemocnice - že nemocnice je dobrá značka. fotografií osobností, které se o rozvoj nemocnice 
Nám všem jde o to, abychom tuto značku udržovali zasloužily.
a nadále rozvíjeli ke spokojenosti pacientů a Je potřeba zmínit, že špičkové vybavení a 
samozřejmě i všeho personálu. 125 let je dlouhé opravené budovy nemohou dobře fungovat bez 

kvalifikovaného  personálu, bez jeho 
obětavosti a zkušeností. Je na místě, 
abych zde poděkoval všem pracovníkům 
nemocnice, za jejich obětavou práci a 
pomoc při rozvoji nemocnice.”

MUDr. Martin Novák zaměstnan-
cům poděkoval také za program, který 
pro slavnostní den připravili. Zmínil se 
také o probíhající sbírce na pořízení CT 
přístroje, díky níž bylo k aktuálnímu dni 
vybráno téměř 80 000 Kč.         

Pro návštěvníky byla připravena také 
například ukázka kardiopulmonální 
resuscitace, možnost určení krevní 
skupiny, hodnot cholesterolu a změření 
krevního tlaku.                                       

               JN

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV OSLAVILA 125. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ CT PŘÍSTROJE 
KONČÍ 31. ČERVENCE

Ke dni bylo vybráno19. června  téměř 80 000 Kč. 
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Ve čtvrtek 23. května 2019 
pořádala Vyšší odborná 
škola akci „Den sociálních 
s l u že b“.  C í l e m  p á s m a  
přednášek a besed bylo 
seznámit účastníky s obecně 
méně známou problemati-
kou sociálních služeb, a to 
jak ve městě Čáslavi, tak i na 
celostátní úrovni. 

Přednášejícími byli paní Mgr. Eva Medková, 
ředitelka společnosti ANIMA, o.p.s., za město 
Čáslav MUDr. Michaela Mandáková, pan Zdeněk 
Kosour ze společnosti Call centrum Kolibřík Brno a 
senátorka Bc. Emilie Třísková. Společným tématem 
dopoledního programu byla oblast sociálních 
služeb občanům, vícezdrojové financování organi-
zací, zaměstnávání postižených osob z pohledu 
poskytovatelů služeb, zřizovatelů i státu.

Na závěr měli studenti možnost vyzkoušet si 
pod dohledem zkušené pečovatelky paní Václavy 
Perntové a sociální pracovnice paní Kamily Jelínko-
vé, DiS., pracovnic ANIMY Čáslav, o.p.s., pomůcky 
pro zdravotně postižené tzv. zvedáky, pomůcky ke 
stravování i hygieně a řadu dalších. Díky invalidním 
vozíkům bylo možné vyzkoušet i bezbariérovost 
školy.

Všichni účastníci tak odcházeli ze Dne sociál-
ních služeb obohaceni o cenné informace. Zjistili 
např., že stáří se dá prožít velice aktivně díky 
takovýmto službám.

Ing. Milan Frýba   

Vedení města ve spolupráci s odborem správy ma-
jetku města se od minulého roku zabývalo budouc-
ností zdejšího skateparku, který se nacházel ve špat-
ném technickém stavu. Jednou z reálných možnos-
tí, jak vyřešit tento problém, bylo úplné uzavření 
parku. Druhou variantou, ke které se také zástupci 
města přiklonili, bylo opravit jednotlivé prvky parku 
a jeho provoz zachovat.

vyhnuly velké U-rampě, jejíž jakékoliv využití před-
stavuje značné nebezpečí. Rampa tedy bude roze-
brána a zlikvidována. 

O tom, co město se skateparkem zamýšlí v ná-
sledujících letech, pohovořil místostarosta města 
Martin Horský: „Skateparku vzhledem k jeho špat-
nému technickému stavu hrozilo úplné uzavření. 
Možnost postavit zcela nový areál jsme s ohledem 

Minulý rok došlo k vypracování zprávy, hodnotí- na rozpočet města pro tentokrát museli zamítnout. 
cí technický stav skateparku. Revizní technik prove- Rozhodli jsme se tedy opravit stávající prvky tak, 
dl odbornou prohlídku nosných konstrukcí a vzpěr u aby vyhovovaly bezpečnostním normám a k uzavře-
všech prvků. Z této revizní zprávy, která je k nahléd- ní areálu nedošlo. V budoucnu budeme sledovat 
nutí na odboru správy majetku města, vyplynulo, že dotační výzvy, které by nám s výstavbou nového 
ohledně areálu je potřeba intenzivně jednat již  s k at e p a rku mohly pomoci.”   
v tomto roce. Oprava, se kterou byly spojeny náklady ve výši 

V průběhu května byly provedeny opravy sedmi 96 800 Kč včetně DPH, byla realizována firmou PRO-
prvků, u kterých došlo ke kompletní výměně zdefor- KON. 
movaných částí nosné konstrukce za nové, zkorodo- Protože se ve skateparku objevuje značné množ-
vané části byly očištěny následně znovu natřeny a ství odhozených odpadků, žádá odbor správy ma-
obvodové hrany byly opatřeny bezpečnostním prv- jetku města uživatele parku o dodržování pořádku.    
kem, kterým je nátěr žlutou barvou. Práce se však                JN

PRVKY SKATEPARKU PROŠLY OPRAVOU DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE 

Rodinné centrum Kopretina pořádalo 
během tohoto školního roku mnoho 
aktivit a zájmových činností pro rodiny 
s dětmi. Jedná se například o Svato-
martinský průvod, vazbu adventních 
věnců, několik setkání s paní cukrářkou 

(výroba dortíků, koláčků, perníčků), setkání              
s odborníky (zdravá výživa, psycholog, lékaři), 
spolupráce s Dusíkovým divadlem, dětský karneval, 
vystoupení dětí z dramatického kroužku v Klubu 
důchodců, Dětský den na Kostelním náměstí. RC 
navštívilo mnoho dětí, rodičů, prarodičů, kterým 
patří velký dík za podporu. Bez vzájemné spoluprá-
ce a pomoci, by nebylo možné vytvořit tolik akcí a 
setkání.

služeb Rodinného centra Kopretina se 
dozvíte přímo v centru na adrese: 
Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní 
číslo 327 323 327, 733 741 171; 
www.kh.charita.cz. 

Krásné a pohodové prázdniny. 
Těšíme se na vás!               Bc. Terezie Tichá,DiS.

V období prázdnin budou probíhat Týdny 
prázdninových aktivit - výlety a angličtina. Provoz 
volné herny bude omezen. Bližší informace v RC.  

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

V odpoledních hodinách budou probíhat tyto 
kroužky pro děti od 5 do 7 let angličtina, pro děti od 
4 do 6 let dramaťáček, pro děti od 7 let dramatický 
kroužek. Je dobré se předběžně přihlásit již v 
průběhu prázdnin. I nadále budou probíhat převo-
dy dětí na kroužky, hlídání dětí v RC a doučování. 
Všechny další aktuální informace o nabídce akcí a 

INFORMACE Z RC KOPRETINA
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Zahradní výstavu uspořádaly děti ve spolupráci se 
svými učitelkami ze střediska Masarykova MŠ 
Čáslav. Na pořádání výstavy se podílely třídy Sluníč-
ka, Berušky, ale také třída Hvězdičky, která je odlou-
čeným pracovištěm působícím na ZŠ Náměstí.  

doročně pořádat. Tuším, že  v roce 2015 byla tradi-
ce přerušena. V letošním roce jsme výstavu pořá-
dali poprvé po přerušení. Pevně doufám, že v dal-
ších letech budeme v tomto krásném zvyku opět 
pokračovat, protože máme krásnou zahradu a uči-

Více o výstavě pohovořila vedoucí učitelka stře- telky, které s dětmi mají zájem pořádat podobné 
diska Jiřina Procházková: „Na Zahradní výstavě si aktivity,” upřesňuje paní Jiřina Procházková.
rodiče našich dětí, žáci ostatních škol v našem Výstava proběhla od 3. do 7. června. 4. června ji 
městě, ale i zájemci z řad veřejnosti, mohli prohléd- navštívil také starosta města JUDr. Vlastislav Málek.  
nout práce,  které děti vytvářely v průběhu celého 
školního roku. Jedná se tedy o 
jejich tvořivé aktivity spojené 
jak s malbou a kresbou, tak         
s tvořením z nejrůznějších ma-
teriálů.”      

Zahradní výstava, kterou se 
děti ze střediska před prázdni-
nami loučí s uplynulým rokem, 
byla každoroční tradicí již v de-
vadesátých letech. Přerušena 
byla zhruba před čtyřmi roky. 

„Do čáslavské Mateřské 
školy Masarykova jsem přechá-
zela v roce 1996 a již tehdy jsme 
takovou to výstavu začali kaž-

              JN

STŘEDISKO MŠ MASARYKOVA USPOŘÁDALO ZAHRADNÍ VÝSTAVU 
Spolupráce pokračuje tentokrát mezi střediskem 3, 
Masarykova MŠ Čáslav a SOŠPg v Čáslavi. 

Pod vedením Mgr. P. Kratochvílové se studenti 
ze střední školy ve své školní keramické dílně setkali 
s dětmi z mateřské školy, kde společně tvořili na 
téma „Zvířata na naší planetě Zemi“. Všichni prožili 
příjemné chvíle.

Také děkujeme za umožnění této akce panu 
řediteli Mgr. D. Tichému a těšíme se na další tvoření.

 Jiřina Procházková, vedoucí učitelka střediska 
3, Masarykova, MŠ Čáslav

SPOLUPRÁCE POKRAČUJE ... 

Podél smyslového chodníčku vybudovaly děti a 
paní učitelky ze třídy Berušek krásnou skalku. Do 
pěkné akce se zapojili rodiče, kteří s dětmi přinesli 
kameny, babičky sadbu skalniček a různých rostlin.

návka vypěstované zeleniny a využití bylinek pro 
přímou spotřebu.                                                     

S přípravou neosázeného pozemku pomohly 
studentky SOŠPg u příležitosti Dne Země.

Děti mohou tak pozorovat proměny rostlin v da-
ném ročním období a samy se podílet na ošetřování 
skalniček (zalévání, okopávání).

Také děti ze třídy Zajíčků a Veverek nezahálely, a 
tak staré truhlíky dostaly nové využití v podobě 
zvýšených záhonů. Děti si vyzkouší pěstování 
zeleniny a bylinek. Budou tak získávat první 
zahradnické zkušenosti a odměnou bude ochut-

MŠ

JARO NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ STŘEDISKA MŠ R. TĚSNOHLÍDKA

V květnu se šesté třídy ZŠ Masarykova vydaly na 
terénní cvičení. 

V doprovodu vyučujících zeměpisu žáci 
podnikli pěší túru podhůřím Železných hor ze 
Závratce na Lichnici. Během cesty si připomněli 
zásady chování v CHKO, seznámili se se značením 
turistických cest, pracovali s mapou a prohlédli si 
zříceninu hradu Lichnice. Ačkoli počasí akci moc 
nepřálo, zhostily se děti úkolů na výbornou.          ZŠ

TERÉNNÍ CVIČENÍ

V  rámci spolupráce mezi ZŠ Čáslav Náměstí a VOŠ  
a  SPŠ Kutná Hora se žáci naší školy zúčastnili 
projektu Generační spolupráce. 

světlem. Tato akce je pokračováním vzájemné 
spolupráce mezi čáslavskou základní školou a 
kutnohorskou průmyslovkou, která byla navázána   

Dne 6. 6. 2019 uspořádala kutnohorská v letošním školním roce. 
průmyslová škola ve spolupráci s Hospodářskou Žáci strávili příjemné a zajímavé dopoledne, 
komorou pro žáky 8. B DEN ELEKTRONIKY.   Během které přispělo k rozvoji jejich technických 
návštěvy si žáci vyzkoušeli práci se stavebnicemi dovedností.
Merkur Elektronic a sestavili si autíčko řízené Mgr. Iva Třmínková

ŽÁCI ZŠ ČÁSLAV NÁMĚSTÍ NA  VOŠ  A  SPŠ KUTNÁ HORA

V září bude opět otevřen Předškolní klub. Jedná se o 
sociální službu, která je určena dětem ve věku  od 3 
do 7 let, které nenavštěvují standardní MŠ z důvodů 
ekonomických nebo sociálních. Návštěvy v klubu 
jsou zdarma. Naším cílem je připravit děti na před-
školní a školní docházku tak, aby mohly nastoupit 
do standardních vzdělávacích institucí. Klub je otev-
řen pondělí až čtvrtek od 8 do 12 hodin. V současné 
době máme volných ještě 5 míst. V případě zájmu 
nás kontaktujete osobně na adrese Jana Karafiáta 
199, Čáslav, na emailu: domek.charita@kh.cz nebo 
na tel. 703 173 857.                      Za Centrum Domek 
        Mgr. Kateřina Voháňková, sociální pracovnice

VOLNÁ MÍSTA V PŘEDŠKOLNÍM 
KLUBU CENTRA DOMEK
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100 LET ČÁSLAVSKÉHO FOTOKLUBU
Poslední měsíce přímo překypují významnými 

výročími, z nichž většina je spojena s přelomovým 
rokem 1918, tedy se vznikem samostatného 
Československa. Po tomto okamžiku vzniklo, díky 
tehdejšímu nadšení ze získané svébytnosti, nespo-
čet spolků a organizací, které dříve na svoji existenci 
neměly téměř žádnou naději. Konec světové války, 
vytoužený mír, svoboda, samostatný stát a hlavně 
naděje na lepší život dodaly lidem novou energii. Tu 
pak investovali nejen do budování svého vlastního 
„novorozeného“ státu, ale také právě do rozvoje 
spolkové činnosti. Proto si jen několik měsíců po 
oslavách stého výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska připomínáme také století existence 
mnoha klubů, jejichž činnost - i když většinou s ur-
čitými přestávkami - přetrvala až dodnes. Výjimkou 
není ani čáslavský fotoklub, s jehož členy a jejich 
prací se můžeme několikrát do roka seznamovat na 
výstavách, pořádaných ve foyer Dusíkova divadla či 
ve výstavní síni na Žižkově náměstí... 

První otázku bych ráda věnovala fotoklubu 
obecně. Můžete nám prozradit, jak konkrétně v sou-
časné době fotoklub pracuje? 

Jak dlouho jste Vy osobně členem klubu, 
respektive jeho předsedou?

Změnil se klub za tu dobu nějakým podstatným 
způsobem? Mám na mysli způsob jeho fungování, 
počet členů, styl práce... 

Co podle Vašeho názoru obecně lidi táhne k fo-
tografii a čím oslovila konkrétně Vás do té míry, že 

velmi dobře vybaven pot-
řebnou technikou a na fi-
nancování činnosti klubu se 
jeho členové podíleli spo-
lečně - ať již platbou za spo-
třebovanou elektřinu nebo 
příspěvky do společné po-
kladny. 

Aktivita členů klubu 
byla od samých počátků je-
ho existence obdivuhodná, 
a tak trvalo jen několik mě-
síců, než bylo možné uspo-
řádat první výstavu a před-
stavit své práce také ostat-
ním Čáslavákům.  Výstava 
měla velký úspěch a jejímu 
zahájení byli přítomni i 
hosté z pražského fotoklu-
bu. V tisku pak byla kvalita 

První schůzka zakládaného čáslavského klubu prací místních amatérských 
fotografů se uskutečnila 2. března roku 1919 za fotografů hodnocena velmi 
účasti hostů z již fungujícího klubu pražského. Prv- vysoko. 

setkávat častěji. Dokonce v roce 1989, kdy svět slavil ním starostou nově vzniklého spolku byl téhož dne Také v dalších letech - až do začátku druhé svě-
sto padesát let od objevu fotografie, vystavovali zvolen iniciátor jeho založení, pan Rudolf Paďouk. tové války, činnost klubu vzkvétala, jeho členové     
Čáslavští spolu s dalšími fotografy z celé republiky Klub ihned po svém založení zahájil velmi (z velké části díky velké aktivitě starosty klubu, pana 
na obsáhlé výstavě v Praze. aktivní činnost. Poměrně brzy byl mimo jiné Rudolfa Paďouka) pořádali poměrně časté, hojně 

Po zvratu, který přišel v listopadu roku 1989 vybudován fotoateliér s vlastní temnou komorou a navštěvované a i odbornou veřejností velmi kladně 
došlo samozřejmě i k dalším změnám ve fungování klubovnou pro členy. Velkou výhodou ateliéru, pro hodnocené výstavy, rostl počet členů klubu. Náhle 
zdejšího fotokroužku. Z velké části zásluhou pana nějž byly nalezeny prostory v podkroví nynější po- ale přišla okupace, mnozí členové klubu byli pro-
Josefa Starého, který v té době zdejší fotografy vedl, likliniky, byla prosklená střecha. Právě díky ní mohly následování fašisty, někteří dokonce popraveni. 
(když nahradil bývalého předsedu klubu pana Fran-vznikat ateliérové snímky s přirozeným osvětlením, Činnost klubu byla proto z pochopitelných důvodů 
tiška Černíka), byla obnovena činnost předválečné-což bylo pro místní fotografy velkou výhodou.   omezena. 
ho Klubu fotografů amatérů a později došlo k jeho Fotoateliér byl podle dochovaných dokumentů V roce 1945 se lidé konečně dočkali konce války 
přejmenování na Fotoklub Čáslav. Pod tímto ná-a vytouženého míru. Mohli bychom se 
zvem známe skupinu lidí, které můžeme častěji než proto domnívat, že ani obnovení činnosti 
jiné potkat s fotoaparátem v ruce, do dnešních dní.  Klubu fotografů amatérů v Čáslavi by ne-

Jméno pana Josefa Starého dnes již bohužel mělo nic bránit. Jak ale víme, šlo o dobu, 
mezi členy fotoklubu nenajdeme. Odešel navždy  kdy se měnilo mnohé, respektive tehdej-
fotografovat jistě krásnou krajinu, kterou zatím ší změny zasahovaly téměř do všech ob-
nikdo z nás neviděl... Štafetu vedení fotoklubu po lastí lidského života, tedy i do toho spol-
něm převzal součastný předseda pan Igor Sloboda, kového. Ve snaze o co nejširší a nejúčin-
který při této příležitosti také věnoval několik chvil nější kontrolu byly obdobné kluby usta-
krátkému rozhovoru. veny jako součást závodních výborů Re-

volučního odborového hnutí. V případě 
čáslavského fotoklubu šlo o ZV ROH 
OÚNZ v Čáslavi (Okresního ústavu národ-
ního zdraví - pozn. red.) Ani tím ale reor-
ganizace neskončily a později se zdejší 
fotografové sdružovali ve fotokroužku, 
zřizovaném Okresním a poté Městským 
kulturním střediskem v  Čáslavi. 

Ani uvedené změny ale neměly zá-
sadní vliv na touhu místních fotografů za-
znamenávat život kolem sebe, přírodu, 
události. A tak mohly vznikat další snímky 
i celé výstavy, z nichž lze jmenovat na-
příklad velmi úspěšnou prezentaci prací 
členů fotokroužku v roce 1982. Tehdy 
ještě Čáslav neměla současnou prostor-
nou výstavní síň na Žižkově náměstí, ale i 
do tehdejších prostor v ulici Klimenta 
Čermáka (na dnešní pěší zóně) si našlo 
cestu téměř sedm set lidí, aby se potěšili 
výsledky práce místních fotoamatérů. 
Nešlo však samozřejmě o jedinou výsta-
vu, s prací zdejších fotografů se lidé mohli 

Schůzky fotoklubu jsou jednou za měsíc, 
pravidelně se nás setkává 12 až 17 členů.  Na schůz-
kách se řeší organizační věci k výstavám, diskutuje 
se o článcích časopisů a o knihách z oboru fotografie 
a předávají se zkušenosti z focení.

Členem fotoklubu jsem 10 let a jeho předsedou 
přes 5 let.

 Když jsem začal schůzky navštěvovat, tak se nás 
scházelo 5 až 8 členů a potýkali jsme se s malým zá-
jmem o členství. Po založení webových stránek a fa-
cebookového profilu o členství ve fotoklubu na-
rostl zájem do té míry, že dnes jsme na maximu, kdy 
se ještě vejdeme do prostor, kde se scházíme. 

Fotografie od svého počátku byla, je a bude výpovědí o době 
svého vzniku, o životě současných lidí i celé společnosti. 
Snímek z roku 1909 (tedy ještě před vznikem samotného 
fotoklubu) zachycuje opravu kostela sv. Petra a Pavla. 

Zakladatel klubu pan Rudolf Paďouk uměl na svých fotografiích zachytit 
jedinečnou atmosféru okamžiku
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Co pro Vás osobně Činnost fotoklubu je poměrně pestrá. Pořádá i 
tedy fotografie a proces jiné společné akce mimo schůzek a výstav (“výlety” 
jejího pořizování zname- za fotografiemi apod...)? 
ná?

Stejně jako veškerý život ve společnosti, vyvíjí se 
i fotografie, a to jak po stránce technické, kdy jsou 
nyní k dispozici fotoaparáty a počítačové programy, 

F o t o g r a f i e  č a s t o  které umožňují - jak jste již poznamenal - fotografo-
vyjadřuje velmi osobní po- vat v podstatě každému. Mnohým  z nás k tomu sta-
hled na svět. Je nejen za- čí i moderní mobilní telefon. Většinou tak ale vznika-
chycením daného okamži- jí snímky, které nemají výstavní ambice, a určitou 
ku, ale také pohledem do hodnotu či výpovědní schopnost mají pouze pro 
duše fotografa. Proto si  ú zk ý  o kruh lidí. Fotografie, které se snaží pořizovat 

jste se zapojil do činnosti klubu? k některému ze snímků, 
s nímž naše vnímání 
světa nejvíce souzní, 
můžeme vytvořit velmi 
osobní pouto. Máte i Vy 
podobnou fotografii? 

členové klubu mají mít určitý přesah, „Něco“ navíc, 
emoce... Tento druh umění určitě také prochází 
změnami a (řekněme) módními vlnami. Jaké jsou 
nyní trendy ve fotografii - převládá určitý typ sním-
ků? 

Je vidět, že má čáslavský fotoklub nejen svoji 
minulost, ale také velmi dobré vyhlídky do budouc-
nosti. Můžete prozradit alespoň některé z plánů na 
nejbližší měsíce? 

Foto: Rudolf Paďouk st., Rudolf Paďouk ml., 
archiv fotoklubu, Igor Sloboda

pan Petr Vesecký v roce sice hezké, ale fotit v reálu je hezčí. Vypravil jsem se 
2009. Tam jsem zjistil, že ulovit snímek západu slunce přes sopečný prach 
se tam schází parta lidí, Islandské sopky.  První pokus u Podměstského ryb-
pod vedením pana Josefa níka nevyšel. Ostré světlo. Druhý pokus u Homolky 
Starého, s kterými si můžu taky nic. Neseděla mi kompozice. Ze zoufalství jsem 
dobře popovídat o foto- vylezl na střechu naší bytovky a tam to klaplo. Vše 
grafování. podle mých představ. 

 V posledních letech někteří členové pořádají 
Pro mne fotografování společné workshopy pro veřejnost. Jinak fotíme 

znamená: Dokument pro každý individuálně.
další generace = Zastavení 
času. Umění = Relaxaci. 
Práce a sport = Životní styl.  

Dnes fotografujeme skoro všichni. To nám 
umožňují moderní mobilní telefony a sociální sítě, 
které poskytují prostor pro uložení a zveřejnění 
snímků. To je fenomén dneška. Všichni fotí. Bohu-
žel, většina bez základních znalostí o fotografování. 
To fotografii degraduje. Ale v kvantitě se vždy najde Těch fotografií je 
i kvalita, což je pozitivní. víc. Za zmínku snad stojí 

První fotoaparát jsem dostal, když mi bylo 10 fotografie, kterou jsem 
let, značky Pionýr. Ve dvanácti to už byla Směna, a pořídil až na 3. pokus.
poprvé jsem vstoupil do kouzelné místnosti zvané Pamatuji si to foce-
Fotokomora. Tam jsem pod vedením svého strejdy ní velice dobře. Psal se 
Františka poprvé namíchal vývojku a ustalovač, vy- rok 2011.  Byla schůzka 
volal svůj první negativ, udělal první pozitivy na pa- fotoklubu.  Já jsem vstal 
píře. Tak jsem začínal s fotografováním. To se psal a předčasně jsem ode-
letopočet 1976. šel s omluvou, že poví-

Na moji první schůzku fotoklubu mne pozval dat si o fotografování je 

Snad za zmínku stojí trend návratu k černobílé 
fotografii. Ta je podle mého názoru náročnější.        
V barvě se dá hodně schovat. V černobílé to už jde 
hůře.  Možná převládá fotografie přírody, ale to můj 
subjektivní názor.

Na podzim budeme mít letošní třetí klubovou 
výstavu a vyjde nám kniha k 100. výročí, zatím pod 
pracovním názvem Almanach Fotoklubu Čáslav.  
Almanach, který by měl být vydán do konce tohoto 
roku, bude následně poskytnut knihovnám a 
vzdělávacím a historickým institucím tak, aby byl 
dostupný odborníkům i široké veřejnosti, jako zdroj 
informací o naši umělecko-historické tradici.

Děkuji za rozhovor a do dalších let fotoklubu
 i jeho členům přeji 

dobré světlo.                          

Díky fotografii pana Rudolfa Paďouka mladšího můžeme dodnes vnímat 
atmosféru dávno minulé doby, můžeme se alespoň na chvíli zasnít a projít se 
krajinou, kterou často pamatují již jen naši prarodiče či dokonce jejich předci. 
Nenechme se ale mýlit klidem a pohodou, které ze snímků vyzařují. Jen 
málokdo z dnešních lidí by se dokázal a chtěl znovu přizpůsobit tvrdým 
podmínkám, jež tehdejší život provázely.  

Některé snímky pořídí fotograf díky své pohotovosti a náhodě, která jej zavede na správné místo v tu 
nejlepší chvíli, jiné je třeba „najít“ - a někdy je třeba hledat i poměrně dlouho. Takové fotografie jsou 
potom často o to cennější, stejně jako tento snímek pana Igora Slobody. 

Bývalý a současný předseda čáslavského fotoklubu pánové Josef Starý (vlevo) a 
Igor Sloboda, pod jehož vedením klub pracuje v roce svého stého výročí založení.
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Léto se ukázalo v plné síle - teploty stoupají ke 30 
stupňům a my dodržujeme pitný režim a uchyluje-
me se tam, kde je klimatizace. Teplo působí ale také 
na zvířata. Domácím a hospodářským se také 
snažíme zajistit odpovídající pohodu, ale vysoké 
teploty a nedostatek vody pociťují i zvířata volně 
žijící. Místa s nižší teplotou vyhledávají přirozeně – 
k tomu postačí dostatečná zeleň (o rozdílech teplot 
v prostředí s a bez zeleně jsme psali v minulém čísle 
ČN), co je pro ně ale limitující je dostatek vody. 

V přírodě jsou vodní plochy dostupnější, ale 
městské prostředí, kam se mnoho druhů za uplynu-
lá desetiletí nastěhovalo, je s dostupnou vodou pro 
zvířata na štíru. Zdárným příkladem je naše Čáslav. 
V centru města je pouze městská kašna, do které 
zvířata bezpečný přístup nemají, pítko u pěší zóny 
také nevytváří stojatou mělkou vodní plochu. Je to 
tedy na nás všech. A přitom stačí tak málo! Nemá-
te-li zahradu, kde je rezervoárem vody jezírko          
s pozvolnými břehy, není nic jednoduššího, než dát 
kamkoli do trávy či na parapet misku či podkvětník  
s vodou. Čím je miska větší, tím více zvířat najednou 
uspokojí, ale pozor na hluboké nádoby, tam dejte 
doprostřed alespoň kámen, aby nehrozilo utopení 
zvířat. Vodu pravidelně doplňujte. Vodní zdroj 
budou využívat nejen ptáci, ale třeba i veverky. Ty 
na zemi položené pak třeba i ježci a v odlehlejších 
lokalitách třeba i lišky, kuny či jezevci.
    Pro Naši Čáslav Vaše skupina „Životní prostředí“

PRACOVNÍ SKUPINA 
„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ 
INFORMUJE - VODA

V letošním roce si 
připomínáme výro-
čí úmrtí slavného 
čáslavského rodáka 
Jiřího Mahena - 
básníka, novináře, 
divadelního kritika, 
dramaturga, režisé-
ra, rybáře a v nepo-
slední řadě knihov-
níka.

J i ř í  M a h e n ,  
vlastním jménem 
Antonín Vančura, se narodil 12. prosince 1882          
v Čáslavi, kde navštěvoval obecnou školu a násled- dě konkurzu jmenován knihovníkem brněnské 
ně gymnázium. Poslední dvě třídy gymnázia do- městské knihovny a od roku 1937 se stal jejím ře-
chodil v Mladé Boleslavi, kde v roce 1902 také ditelem. Právě knihovnictví považoval Mahen za 
maturoval. Během studia na filozofické fakultě  sv ů j  os u d  a i přes lékařův zákaz zde až do posledního 
v Praze začal více přispívat do anarchistického dne svého dobrovolného odchodu pracoval.
časopisu Nový kult. Chudý studentský život se brzy 22. května 1939 byl nalezen mrtev ve svém br-
podepsal na zdravotním stavu a Mahen musel stu- něnském bytě. 
dium přerušit. Rozhodl se Prahu opustit a odešel na Mahen vynikal svou pracovitostí. Kromě literár-
jižní Moravu, kde vyučoval na střední škole. Role ní tvorby dokázal za pouhé čtyři roky, kdy působil     
profesora ho sice neuspokojovala, ale jižní Morava v brněnském divadle jako dramaturg, pozvednout 
Mahena nadchla, a tak přijal místo redaktora v br- činohru na vysokou úroveň a v Brně nebyla oblast 
něnské redakci Lidových novin (1910), psal zde kulturního či společenského života, do které by se 
mimo jiné pravidelné divadelní kritiky. Po roce 1918 za svého života nezapojil. Neboť jak píše ve své Bal-
začal pracovat i jako dramaturg brněnského Národ- ladě 9. : „Pro kouzlo vzpomínek už potřeba je žít!“
ního divadla. Redakci Lidových novin vyměnil za re- Více informací o jeho životě najdete na výstavě 
dakci nově založeného deníku Svoboda, kde vedl Literární toulky Čáslaví, která proběhne od 25. 
zahraniční rubriku. Sérii Mahenových povolání června do 31. října 2019 v budově muzea Čáslav. 
uzavřelo knihovnictví, v listopadu 1920 byl na zákla-                                               Michaela Dvořáková

ČÁSLAVSKÝ RODÁK 
JIŘÍ MAHEN

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Akce Knížka pro prvňáčka, která v Čáslavi proběhla   
v tomto roce poprvé, je součástí projektu, který si 
klade za cíl podporu rozvoje čtenářských dovednos-
tí u dětí již od prvních tříd. Vždyť právě děti, které se 
teprve učí číst, získávají ke knihám svůj vlastní vztah. 

Do projektu 
ních škol veřejná knihovna ve spolupráci s danými 
školami. Děti potom mají možnost zúčastnit se malé 
slavnosti, při které je jim jejich vlastní kniha předá-
na. V tomto roce byla pro tyto účely vydána kniha 
spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny 
Schulz, nazvaná Kde se nosí krky. 

V Čáslavi byly knihy dětem předávány v průbě-
hu posledního květnového týdne a akce se postup-
ně zúčastnily děti ze všech prvních tříd ve městě. 
Kromě knihy, kterou není možné v knihkupectví 
běžně koupit, si domů odnesly také pamětní listy a 
hlavně zajímavé zážitky.                                            

přihlašuje žáky prvních tříd základ-

zn

velikou spontánní vlnu lásky a vděčnosti. Známí i 
neznámí, věřící i nevěřící, mladí, staří i děti, v pár 
dnech se sešlo téměř osm stovek podpisů pro-
sebníků za zvážení změny byrokratického roz-
hodnutí. Těm všem bychom chtěli tímto velmi po-
děkovat!

Bohužel, úřední stanovisko se sice nezměnilo, 
jsme však bohatší o cenné poznání a svědectví víry, 
lásky a vděčnosti přesahující obzory pouze lidské. 
Těžko se hledají slova, kterými bychom našemu 
panu faráři vyjádřili vděčnost za jeho živý a prak-
tický příklad lásky a vstřícnosti ke všem, se kterými 
se kdy setkal. Tak to bývá: až když něco ztrácíme, 
můžeme si uvědomit, jak velmi a nezaslouženě 
jsme byli obdarováni... Nezbývá nám tedy než dě-
kovat za to, že jsme P. Bohuslava zde v Čáslavi 14 let 
mohli mít... Bůh je láska! - připomínal nám nejen 
slovy, ale svědčil o tom celým svým životem, osob-Ta zpráva šokovala nejen nás farníky, ale i 
ním příkladem - i svým úsměvem. DĚKUJEME...mnoho dalších „ne-kostelních“ obyvatel Čáslavi a 

                           okolí, kteří pana faráře znali a setkávali se s ním.
Sloužil totiž nejen denně v našem kostele sv. Petra a 
Pavla (jeho zásluhou kompletně zrestaurovaném, 
stejně jako kostel sv. Alžběty), ale mj. pravidelně 
navštěvoval zdejší Domov důchodců, pacienty        
v nemocnici a LDN, babičky v Domovince 
pečovatelské služby i Alzhaimer centrum ve 
Filipově. Řadu starších a imobilních osob 
navštěvoval v jejich domovech - a všem přinášel 
posilu duchovní, slovo povzbuzení, účasti a naděje. 
Neuvěřitelná zpráva o jeho odchodu vyvolala 

Rozhodnutím biskupa královéhradecké diecéze má 
koncem června být přeložen na jiné místo náš pan 
farář P. Bohuslav Stařík, který v čáslavské farnosti 
léta požehnaně působil.

vděční farníci čáslavští 

DĚKUJEME!

P. Bohuslav Stařík
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ZÁMKU ŽÁKY SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY    
Zámek Žáky byl postaven okolo roku 1803 jako letní 
sídlo rodu Pottingů. Od roku 1830, kdy statek od-
koupila Gabriela Auerspegová, patřil zámek k pan-
ství Žleby a sloužil jako byty úředníků. Již v této do-
bě se začínala projevovat absence péče o stavbu a 
její kvalitní technický stav tak pomalu začínal upa-
dat. V roce 1948 se budova stala majetkem státu a 
pod vedením zemědělské školy nadále sloužila jako 
byty a kanceláře. Po revoluci zámek zůstal bez vyu-
žití a nadále rychle chátral.

V roce 2016  s
 a ihned poté začala s rekon-

strukcí, která ještě nějaký čas potrvá. Již dnes ale 
začínají mít vize společnosti jasnější obrysy. Jaké 
představy to jsou? Nápovědou mohou být nárazové 
akce, které se již v současnosti v areálu pořádají, 
plánovaný pravidelný provoz nebo rozhovor s paní 
Šafránkovou z Žackého pivovaru Auersperg.

Paní Šafránková, co Vás na této lokalitě a zámku 
přitahuje?

Kde můžeme vaše pivo ochutnat? 
Kdy by měla být rekonstrukce u konce? 

Co konkrétně bychom v zámku měli najít po do-
končení rekonstrukce? 

Zastavil bych se u plánu vybudovat minipivovar. 
Zatím v žackém zámku pivo nevaříte, ale takzvaný 
létající pivovar už pod vaším vedením funguje. Má-
te tedy svoji recepturu, ale pivo neprodukujete ve 
svém vlastním pivovaru. Kde pivo tedy vaříte? 

Jde rekonstrukce podle vašich představ? Na Přestože rekonstrukce budovy není zdaleka u 
jaká úskalí jste již narazili? Kolik druhů piv vaříte? konce, chystáte se již v červenci otevřít pravidelný 

provoz ...

Jak si představujete ideální stav po rekonstrukci 
a zavedení všech vašich představ?

koupila objekt od města Čáslav po-
lečnost Droinvest s.r.o.

Rekonstrukce takto zdevastovaného objektu V současné době vaříme světlý spodně kvašený 
vyžaduje obrovské úsilí a nadšení po dobu mnoha ležák - Vincenz 12. V brzké budoucnosti budeme 
let. V současné době máme asi 4-5 měsíční skluz rovněž vařit svrchně kvašené pivo - IPA a pravděpo-

Zámeček Žáky je nejohroženější památkou oproti původním představám, jelikož bylo nutno dobně světlý spodně kvašený ležák 11 a svrchně 
Středních Čech. Budova nás zaujala svým charakte- zajistit dřevo na celou konstrukci krovu, což nebylo kvašený stout.  Pivo  Vincenz bude naší  stálicí. Pro-
rem, má velkou historickou hodnotu. Byla vystavě- jednoduché. Rovněž máme problém, jako asi každý dáváme ho v sudech  i  v malých pětilitrových soud-
na rytířským rodem Pottingů, poté  zámeček patřil  v současné době, se sehnáním kvalitních řemeslní- cích.
rodu Auerspergů. Na zámku našla časté útočiště její ků.  Lidé si pro Vincenze jezdí pravidelně. Jedná se o 
jasnost Marie Gabriela Auerspergová (roz. Lob- Musíme ale vyzdvihnout práci pracovníků Měst- klasický, spodně kvašený ležák (4,9% vol.), nepaste-
kowicz), která patřila k osvíceným a velmi krásným  ského úřadu Čáslav, v čele se starostou JUDr. Vlasti- rizovaný, nefiltrovaný, vařený s použitím plzeňské-
dámám Českého království.  Do dějin se významně slavem Málkem, kteří nám v průběhu vyřizovaní ho a mnichovského sladu a Žateckého poloranehé-
zapsal především její jediný syn hrabě Vincenc Karel stavebních povolení poradili a pomohli. Těší nás ho červeňáku společně s Premiantem. 
z Auerspergu. upřímný zájem, slova podpory i pomoc lidí jak z oko-

lí, tak i přímo z Čáslavi. V tomto je Čáslavsko oprav- Naše pivo můžete ochutnat přímo v prostorách 
Konec rekonstrukce závisí na mnoha faktorech. du skvělé a reakce lidí jsou velmi pozitivní. zámečku při vyhlášených akcích. 

V současné době dokončujeme nový krov nad ce- Rovněž začínáme naše pivo distribuovat do hos-
lým objektem. Toto byl náš prvotní úkol, aby se ob- pod a restaurací v Kolíně, Pardubicích, Praze a dal-
jekt nezřítil, jelikož do něj mnoho let zatékalo. Bohu- Na zámečku bude komunitní centrum, kde se ších, ale samozřejmě také v Čáslavi. V červnu jsme 
žel veškeré trámy původního krovu byly natolik po- budou moci lidé setkávat, lokální minipivovar s ven- Vincenze točili v restauraci Pod Radnicí a o dalších 
škozené, že muselo dojít ke kompletní výměně kro- kovním grilem a agropenzion. Budeme rovněž nabí- budeme informovat na našich webových stránkách 
vu. Ta by měla být dokončena koncem června toho- zet toto krásné místo pro pořádání společenských a sociálních sítích.   
to roku. akcí a svateb. Současně hledáme výdejnu pro pětilitrové soud-

Poté budou následovat rozvody vody v objektu, ky přímo v Čáslavi, aby bylo  pivo lokálně dostupněj-
část rozvodu elektrické energie a příprava části ob- ší. V Kutné Hoře máme výdejní místo již sjednané v 
jektu na stavbu minipivovaru. Toto bychom chtěli bezobalové prodejně U Čtyřlístku. 
dokončit do jara 2020. Pak přijdou na řadu další 
vnitřní práce, včetně výměny všech oken, dveří, pod- oudky můžete najít také u kaž-
lah, omítek a další. Nesmíme také zapomenout na Ano, pivo vaříme dle našich receptur v pivovaru dého ze 120 Scukařů po celé ČR. SCUK je v součas-
nutné  venkovní úpravy. Tam, kde 15 let rostly kopři- Kutná Hora, kde nám vyšli vstříc. Moc si jejich spolu- nosti nejrychleji rostoucí platforma pro prodej lo-
vy budujeme park.  práce ceníme. Po stavebních úpravách začneme kálních potravin. 

vařit  naše receptury  v zámečku.

Naše představa je, že budeme mít v provozu 
venkovní gril, který je v současné době největším 
venkovním grilem v České republice. Zde budeme 
připravovat nejen maso, ale i vegetariánská jídla. To 
bude samozřejmě spojeno s ochutnávkou našeho 
piva. Otevřeno bude každý pátek od 17:00 hodin.  
Soboty máme vyhrazené na nárazové akce, které 
budeme také uveřejňovat na webových stránkách a 

Obec Žáky leží kousek od Čáslavi a v minulosti 
byly obě obce propojeny krásnou procházkovou 
cestou. Věříme, že se tato tradice obnoví a zámeček 
s pivovarem a komunitním centrem se stane oblíbe-
ným cílem turistů, cyklistů, maminek s dětmi i aktiv-
ních důchodců. 

Naší politikou je 
nulová produkce odpadů z obalů, soudky tedy lze 
opakovaně naplnit. S

facebookovém profilu pivovaru Auersperg.

                             JN, foto: archiv Droinvest s.r.o.
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Čáslavská hudební skupina Supersonic, hrající ve 
složení Ivo Mojžíš, Jan Potoček, Jan Urban, Jan Šor-
čík, Michal Vacek, se vydala do Kina Miloše Forma-
na, kde začátkem června natáčela svůj první video-
klip, o kterém nám více informací poskytl zpěvák 
Ivo Mojžíš.

K jaké písni jste klip natáčeli?
Kdo se ujal režie a scénáře?

Kdy a kde budeme klip moci vidět?

K natáčení jste si vybrali 
čáslavské kino ... 

Videoklip jsme natáčeli k první studiové na-  zmiňovaných stínů. Příležitost 
hrávce s názvem Chelsea, kterou napsal zesnulý natáčet v kině jsme bez debat viděli jako jasnou šan-
Honza Pešout. Píseň je o dívce Chelsea, kterou  c i  d o cí li t  naší vize. Za to vděčíme Vojtovi Nezbedovi, 
v podstatě nikdo kromě autora neznal. S tímto ná- který nejen, že dojednal natáčení s vedením kina, 
mětem jsme se snažili vizuálně pracovat a tuto sku- ale navíc s námi strávil podstatnou část prosluněné 
tečnost promítnout do jednotlivých záběrů. Během neděle v prostorách potemnělého kina. Vojtovi i 
natáčení jsme tedy pracovali s výrazným stínem, vedení kina patří velké poděkování. 

který nám poskytnul spoustu 
možností jak Chelsea před- Samotný nápad pro nás ve spolupráci s Micha-
stavit divákovi, ale zároveň ji lem Vackem připravil bratranec kytaristy Honzy Po-
do posledních chvil pro jeho točka Matouš Roskovec, který byl režisérem, scéna-
oko utajit. Neznámou dívku ristou i kameramanem. Na celkovém ztvárnění a 
Chelsea pro nás ztvárnila úžas- jednotlivých záběrech měli tedy největší zásluhu 
ná tanečnice Péťa Schönbe- Matouš s Michalem, ale zapojili se i ostatní členové 
ková, která byla před kame- kapely.
rou dle našeho očekávání he-
recky i tanečně skvělá, profe- Materiál z natáčení je v tuto chvíli ve střižně. 
sionální a my jí tímto děkuje- Hotový videoklip plánujeme vydat někdy během 
me. letních prázdnin. Rádi bychom jeho premiéru pro-

pojili s akcí, o které bych v tuto chvíli nerad mluvil, 
protože je ve fázi příprav, ale určitě o ní budeme 

Ano, celé natáčení probí- informovat prostřednictvím našich facebookových 
halo v Kině Miloše Formana stránek.
už kvůli 

interiér a docílit tak

možnosti zatemnit                                      JN, foto: Vojtěch Nezbeda
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SUPERSONIC V LÉTĚ VYDAJÍ SVŮJ PRVNÍ VIDEOKLIP

Během letních prázdnin na nás v Čáslavi čekají dvě Kterého interpreta se snažíte pozvat každý rok, 
hudební akce s názvy Rockový festival Čáslav, o kte- a stále se Vám to z nějakého důvodu nedaří?
rém nám více informací poskytl pořadatel Bohumil 
Bartuněk, a Čáslavský hudební festival, jehož letoš-
ní podobu nám za evangelickou mládež, která je 
organizátorem festivalu, přiblížil Jakub Trusina. Obě Na jakou kapelu z programu se Vy osobně těšíte 
akce se uskuteční v zahradě Diakonie. nejvíce?

Kdybyste měli neomezený rozpočet, nafukovací 
6. 7. 2019 - ROCKOVÝ FESTIVAL ČÁSLAV areál zahrady Diakonie a na Čáslavský hudební fes-
Kdo se nám na pátém ročníku představí? tival byste mohli pozvat kohokoliv, kdo by to byl?

Pozvánka přímo od organizátora ...

10. 8. 2019 - ČÁSLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Kdo na třináctém ročníku festivalu vystoupí?

Na jakého interpreta se vy osobně těšíte nejví-
ce?

Každý rok se v rámci doprovodného programu 
koná výstava. Jak tomu bude letos?

Znamená to tedy, že se festival počínaje tímto 
ročníkem přestává specializovat výhradně na 
čáslavskou a okolní scénu a v příštích letech může-
me očekávat skupiny z celé ČR?

scéna, kterou budu doplňovat profesionálnějšími 
kapelami, bude mít i nadále jednoznačně přednost. 

Časem ale určitě dojde i na opakování kapel, Několik let zpátky jsme se snažili pozvat Blabo-
které na akci dříve vystupovaly, abychom měli mož- vy stromy z Litomyšle. První rok byla kapela v době 
nost sledovat jejich vývoj. festivalu v zahraničí, další rok její členové očekávali 

přírůstky do rodin a následující rok se rozpadli. To je 
naše „nejvtipnější“ historka s domlouváním kapely.

Přiznám se, že na všechny. Každá má něco do 
sebe - jak syrovost místní temnější garážovky, tak 
metalovou dravost, kterou disponuje další kapela. 

Zahrají Zapomenout ale nemohu ani na melodickou skoč- Kdybych se měl rozhodovat sám podle sebe, 
nost stále více populární čáslavské bandy, ani na  rád bych pozval na festival třeba Esperanzu Spal-
profesionální aranže závěrečné severomoravské ding, nebo Snarky Puppy. Festival ale neděláme pro 
čtyřky. sebe, ale pro veřejnost, a proto bychom spíše po-

zvali v Česku populárnější kapely jako například Brat-
Na akci zvu všechny zájemce o rock. Přijďte strá- ry Ebenovi.

vit do velmi pěkného areálu večer plný muziky. Ob-
čerstvení je zajištěno, vstupné je lidové 100 Kč.  Veš-
keré informace k této akci najdete jak na faceboo-
ku, tak na webu www.rockfest-caslav.cz a to včetně 
hudebních i video-ukázek vystupujících.

Dolls In The Factory jsou sice až z Frýdku-
Místku, ale s Čáslaví je pojí jejich manažer, který  
mne oslovil s jejich nabídkou na vystoupení. Zdejší 
rockové podhoubí se na akci v předchozích roční- Vystoupí skupiny Abakuk, Arcane Legacy, Cer-
cích přeci jen už prezentovalo dosti široce a další maque, Corpulent Provocateur, Hlasy Středozemě a 
projekty v představitelné míře nevznikají. I proto Memory Band.
tak raději představím obecenstvu něco nového, než 
abych kapely opakoval. 

Tvorbu skupiny Dolls In The Factory považuji za Těším se samozřejmě na všechny. Jsem ale nej-
kvalitní pop-rock, vždyť jejich spoluzakladatelem více zvědavý na kapely, které uslyším poprvé naži-
byl i dnes samostatně známý Mirai se svou stejno- vo, a to jsou Arcane Legacy a Hlasy Středozemě.
jmennou kapelou.

Letos budou vystavovat sourozenci K. O. (Kája 
Kučerová a Olda Holinka)

Jinak co se týká doprovodného programu, tak 
letos po několikaleté pauze na festival přijede diva-
dlo. 

Ano, je to tak, vystříleli jsme zdejší střelný prach 
a já postupně sahám dále od Čáslavi. Jinak místní 

Amfóra Strachu, Torrax, Big S, Dolls in 
the Factory.

Tato žánrová pestrost snad dostatečně zaujme 
místní zájemce a je tak alternativou ke komerčněj-
ším akcím, které potřebují vsadit na osvědčené tahá-
ky.  

Jinak v jednání byly i tři další kutnohorské a ko-
línské kapely, ale ty nakonec termínově neklaply. 

Konkrétně půjde o představení Divadla DNO, 
které je známé především svým představením Svět 
podle Fagi.

Kapela Dolls In The Factory je z Frýdku Místku, 
což je až u Ostravy. Čáslavský rockový festival se 
však vždy nesl výhradně ve znamení kapel z Čáslavi 
a blízkého okolí. Co Vás vedlo k zařazení této kape-
ly?

                                                                  
               JN

ANI LETOS NEMOHOU V ZAHRADĚ DIAKONIE CHYBĚT TRADIČNÍ FESTIVALY
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Junák - český skaut, středisko Čáslav, si v sobotu 
18. května připomněl 50 let od budování druhého 
skautského domu. Setkání pamětníků - oldskautů - 
probíhalo od 13 hodin. 

Přítomné uvítal vedoucí střediska Ladislav Šiná-
gl a organizátoři akce František Krauer a Vladimír 
Procházka.  Setkání probíhalo ve velmi přátelském 
duchu, pro zúčastněné bylo připraveno malé občer-
stvení. Velkému zájmu se těšila prohlídka areálu, 
kluboven, starých kronik, vlajek jednotlivých družin 
i fotografií z táborů. Vyvrcholením bylo promítání 
filmu z tábora v Údolí blesku na Pařížově v roce 
1968 (natočil Josef Starý). Vzpomínalo se na památ-
ný 1. máj 1969, kdy se začaly kopat základy skaut-
ského domu, který byl s nadšením a svépomocí 
skautů podle návrhu ing. arch Zdeňka Jirouta budo- padesátkou a pamětní placky s motivem nového díl měl ve znaku červený blesk na modrém poli 
ván. Vánoční besídky v tomto roce již slavily jednot- skautského domova. (podle článku J. Žantovského, in: Pamětní almanach 
livé oddíly v nových klubovnách. Nezapomnělo se Během více než stoleté historie (od založení  k   s la v nostnímu otevření Junáckého domova, vydá-
ani na znovuobnovení střediska po roce 1989 a také v roce 1912) český skauting musel překonat mnoho no 28. září 1947).  První skautský domov v Čáslavi 
na 80. výročí čáslavského skautingu v roce 1994. Na překážek: Poprvé byl zrušen za 2. světové války, po- stál poblíž současného, v místech dnešní stavební 
oslavě byl tehdy i prof. Zdeněk V. Špinar, paleonto- druhé byl rozpuštěn v roce 1950, potřetí v roce firmy ATOS. Byla to dřevěná stavba, postavená v le-
log a především nadšený skaut.  Toto výročí připo- 1970. Totalitní režimy nedovolovaly činnost hnutí, tech 1946 - 47, zabavená v roce 1950. Budovu po-
míná pamětní lípa u Penny. které stojí na demokratických principech. Sameto- tom využíval Slavoj jako turistickou ubytovnu; v ro-

Letošního květnového vzpomínkového odpo- vá revoluce dala nový impuls a již v prosinci 1989 je ce 1975 shořela.
ledne se zúčastnily přibližně čtyři desítky bývalých opět obnovena činnost skautské organizace. Letos slaví čáslavské skautské středisko nejen 
skautů. Nejstarší účastnice Eva Nováková (manžel- Historie čáslavského skautského střediska kore- půlstoletí výročí stavby druhého skautského domu, 
ka bývalého vedoucího střediska Františka Nováka) sponduje s historií českého skautingu a ukazuje je- ale i třicet let od obnovení činnosti českého skautin-
výrazně překročila již devadesátku. Přítomna byla ho životaschopnost. V Čáslavi se vznik hnutí datuje gu.  Prožíváme teď nejdelší období souvislého trvá-
také bývalá skautka, dnes členka městského zastu- do roku 1914, kdy byla ustavena skupina Junák - ní v historii českého skautingu! A my, pamětníci, se 
pitelstva, JUDr. Anna Krúpová. Účastníci si odnášeli český skaut, která uspořádala v tomto roce skaut- těšíme na další setkání opět za rok. 
jako připomínku akce skautskou lilii se symbolickou ský den na louce ve Vodrantech pod Rusalkou. Od-  Mgr. Jana Andrejsková
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 50 LET DRUHÉHO ČÁSLAVSKÉHO SKAUTSKÉHO DOMU

Do nově složeného týmu    
v Domově důchodců Čáslav 

hledáme novou posilu
Profese: všeobecná zdravotní sestra  

bez odborného dohledu

Nabízíme:

Možný nástup: ihned 

Úvazek - plný, nepřetržitý provoz
Pracovní doba: 

denní 6:00 - 18:00, 
noční 18:00 - 6:00

        
· velmi dobré platové podmínky 
· možnost mimořádných odměn

· příspěvek k penzijnímu připojištění a 
stravování

· zaměstnanecké benefity z fondu
· možnost průběžného vzdělávání v režii 

domova
· příjemné zmodernizované pracovní 

prostředí
· práce v nově se tvořícím příjemném 

kolektivu
                    

            

    V případě zájmu nás kontaktujte:
telefonicky na číslech: 327 31 42 21,  

327 31 20 51
e-mailem na adrese: 

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

Ve dnech 26. 8. až 29. 8. se při Městské muzeu a knihovně Čáslav uskuteční již 

kde se setkávají amatérští i profesionální výtvarníci se vztahem k našemu krásnému městu.
Organizační výbor letos plánuje i výjezd mimo Čáslav, 

a to do oblasti Lanškrouna, Kameniček a Hlinska, 
kde má zajištěn pobyt v Petrovicích u Lanškrouna 

v době od 26 - 28. 8. 2019 (max.15 osob).
Přihlášky na tuto akci přijímá a na všechny účastníky plenéru se těší Ing. Jaroslav Burda-BuJar, 

Čáslav, Koželuhy 79, tel.č. 606 592676, e-mail bujarova@seznam.cz

XVII. ročník Malířského plenéru, 



V uplynulých dvou měsících dosáhli naši žáci 
mnohých úspěchů ve sportovních soutěžích. 

Vítězná série začala již 2. dubna okresním tur-
najem v odbíjené chlapců. Sjely se týmy 5 škol - naši 
chlapci porazili Čáslav Sadovou 2:0, Zruč n/Sáz. 2:1, 
Žehušice 2:1 a prohráli s Potěhy 0:2 - tím pádem zís-
kali skvělé 2. místo.  Stříbrné družstvo hrálo ve slo-
žení: Březina, Gonda, Klemák, Konečný, Zdichynec, 
Kubín, Votýpka, Černý, Tekverk a Charwot.

10. května se v čáslavských Vodrantech sešli 
nejmladší fotbalisté na Mc Donalds Cupu. Naši po-
stupně porazili Uhlířské Janovice 6:4, Malešov 4:2 a 
v nervy drásajícím finále Čáslav Sadovou 6:4. Pohár 
za 1. místo a zlaté medaile dostali Adam Hybler, Ma-
těj Mészároš, Pavel Rokos, Robin Stiburek, Ruth Cun-
ningham, Filip Mráz, Petr Mužátko, Matyáš Klapal, 
Jan Pisch, Tomáš Pekhart, Ondřej Rek a Petr Zelený.

14. května si v Kutné Hoře vybojovalo družstvo 
dívek v  Poháru rozhlasu 3. místo. Bronzové medaile 
měly na krku atletky Dočekalová, Stehnová, Vaňko-
vá, Babáková, Bělohlávková, Kopecká, Bruthansová 

dilo skvělé 3. místo.
a Kunášková.

Všem výše jmenovaným patří poděkování za 
16. května proběhla tradiční dopravní soutěž 

skvělou reprezentaci školy.
cyklistů - družstvo starších  - Vojtěch Vavřina, Lukáš 
Březina, Adéla Závůrková  a Adéla Kopecká – obsa-

Milan Valtr, vyučující Tv

ÚSPĚŠNÉ JARO NA ZŠ ČÁSLAV, MASARYKOVA UL.

Dva Sokolové z věrné gardy basketbalu - Láďa Krupička "16" a Petr Horčička "18" 
- získali mistrovský titul v Maxi basketbalu v katogorii 70+. Obhájili tak loňský 
titul a celkový počet vítězství v různých katogoriích navýšili na devět. 

Vzkazují: " Není to konec. Budeme (pokud nám zdraví dovolí) pokračovat."

„ŽELEZNÍ“ SOKOLOVÉ

Dětský den

Školy v přírodě a 
sportovní soustředění

Úspěchy na olympiádách

Výměnný pobyt v Londýně

Chessington World of 
Adventure se ZOO a pod-
mořským akváriem, 
Stamford Bridge (stadi-
on Chelsea) – to byla jen 
část zájezdu. Neméně 
důležitá byla komunika-
ce v angličtině v rodi-
nách, poznání jiných 
kultur a částečné posta-
rání se sama o sebe. 
Neméně zajímavá byla i 
zpáteční cesta na trajek-
tu plném fanoušků Li-
verpoolu, kteří mířili na 
finále ligy mistrů do 

Madridu.Osmáci ze ZŠ Sadová připravili dětský den pro 
žáky prvních a druhých tříd a pro mateřské školy. 
Více než stopadesát dětí zaplnilo hřiště „Pod Hrád-

V květnu vyrazili kem“ v čáslavských Vodrantech. Na různých stano-
druháci (2.A a 2.C pod vištích si děti mohly zahrát fotbal, přetahovat se la-
vedením Lenky Syrové a nem, skákat v pytlích, překonat opičí dráhu nebo 
Pavlíny Prchalové) a nakreslit obrázek. Spokojenost dokreslovaly 
čtvrťáci (4. B a 4. C Lindy úsměvy na dětských tvářích.
Johanidesové a Renáty 
Vysloužilové) na školu    Velmi výrazných úspěchů dosáhli žáci ZŠ Sadová 
v přírodě. Pobyt v Jinoli-na olympiádách. Ve fyzikální se přes školní a okresní 
cích, resp. v Trhové Ka-kolo probojoval Antonín Vaňha až do kola krajského. 
menici, se velmi vydařil. Tam patřil mezi úspěšné řešitele a po zásluze dostal 
Děti si přivezly spoustu „pochvalné uznání“.
zážitků.Druhé místo v matematické Pythagoriádě vybo-

Začátkem června joval v okresním kole Petr Odvárko. Získal stejně bo-
také proběhlo soustře-dů jako vítěz, na druhé místo ho odsunula pomocná 
dění sportovní třídy. kritéria.
Tentokrát vyrazila 6. B a 
na Horním Bradle pod Týden v Londýně strávila třicítka žáků ZŠ Sadová 
vedení Lucie Horákové pod vedením Jany Kuklíkové a Kateřiny Muchové.  
a Vojtěcha Vondry do-Cestování autobusem, trajektem přes La Manche, 
stala pořádně do těla.projížďka klasickým Doubledeckrem po městě, lodí 

po Temži, návštěva Stonehenge, Tower Bridge,  

             
                ZŠ Sadová

INFORMACE ZE ZŠ SADOVÁ

Ve dnech 15. a 16. června 2019 proběhla na 
atletickém stadionu Olympia v Kutné Hoře Krajská 
soutěž v požárním sportu profesionálních a 
dobrovolných hasičů.

Během slavnostního nástupu předal ředitel 
územního odboru plk. Ing. Jiří Pokorný u příležitosti 
50. výročí založení profesionálních hasičů v Kutné 
Hoře pamětní plakety bývalým příslušníkům, kteří 
zde odsloužili více než 25 let. 

Hlavní tribunu stadionu obsadilo početné 
publikum, které po celý víkend vidělo vynikající 
sportovní výkony, s nimiž se ti nejlepší sportovci ze 
všech kategorií kvalifikovali do závodů mistrovství 
republiky. Soutěž sledovaly též významné 
osobnosti, mezi kterými nechyběl například 
senátor Parlamentu České republiky Ing. Jaromír 
Strnad, starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora nebo 
náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní 
generál Ing. František Zadina.

K samotnému sportování se na Olympii sešlo 
devět družstev profesionálních hasičů z jednotli-
vých územních odborů kraje a vítězové okresních 
kol hasičů dobrovolných, tedy po dvanácti druž-
stvech žen a mužů. V sobotu soutěžili v disciplínách 
100 metrů s překážkami a štafeta na 4x100 metrů    
s překážkami, v neděli pak v požárním útoku. 
Konečné pořadí družstev je dle pravidel soutěže 
dáno nejnižším součtem umístění v jednotlivých 
disciplínách. Družstvu HZS Kutná Hora se již podru-
hé podařilo zvítězit s nejnižším možným součtem 
umístění 4, což znamená, že Kutnohorští profesio-
nálové zvítězili ve všech čtyřech jednotlivých discip-
línách. Jejich snažení bylo dále ozdobeno opětov-
ným ziskem putovního poháru krajského ředitele 
HZS, který je v trvalém držení domácího týmu již od 
roku 2016.

 
Celkové pořadí krajské soutěže družstva HZS:

1.místo družstvo ÚO HZS Kutná Hora
2.místo družstvo ÚO HZS Mladá Boleslav 
3.místo družstvo ÚO HZS Kolín  
                                                                                 HZS

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM SPORTU
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V květnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 31 dětí,        
z toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 7 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

Dne 19. srpna vzpomeneme
6. smutné výročí dne, 

kdy navždy odešla 
paní

Marie Kozáková
S úctou, láskou a bolestí v srdci 

nikdy nezapomenou  manžel Přemysl 
a synové Roman a Petr s rodinami.

Kdo zemřel, neodešel navždy, zůstává v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi... Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel,
ten žije v našich srdcích dál...

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 17. 7. 2019 uplyne 19 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Štěpánka Prchalová

17. 6. 2019 uplyne 1. rok od úmrtí 
paní

Heleny Šircové
(Rajmové) 

S láskou vzpomínají děti s rodinami

Dne 6. 6. 2019 uplynulo 13 let ode dne
kdy nás opustila

milovaná manželka a maminka
paní

Eva Kučerová
Vzpomínají manžel a syn Jiří

Čas rychle plyne, vzpomínka zůstane

Dne 14. července 2019 
uplynou dva roky od náhlého úmrtí 

milovaného tatínka, manžela a dědečka,
 

Jiřího Vojáčka 
z Vrdů. 

S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka, 
dcera s rodinou a syn.

manželé 

Stanislav a Marie Němcovi
by se letos dožili 85 let.

Stále vzpomíná syn Stanislav s rodinou, vnuk Martin a pravnuk Matěj.

Dne 7. 7. uplyne rok ode dne,
co nám odešla 

paní

Helena Šafářová

Vzpomínají manžel a dcera s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem lékařům a zdravotním sestrám 

interního oddělení městské nemocnice v Čáslavi 
za profesionální a lidský přístup

při léčení mých dlouhodobých zdravotních potíží.

Dne 29. 8. 2019 uplynulo už 
dlouhých 30 let, co nás opustil milovaný

manžel, táta a dědeček,
pan

Štefan Ďuračka

Stále na Tebe s láskou vzpomínáme. 
Za celou rodinu dcera. 

Osud nevrací, co jednou vzal,
jen to se vrací - vzpomínka, bolest a žal

17. 8. 2019 uplyne 20 let
od úmrtí 

pana

Zdeňka Morávka

Stále vzpomínají
manželka Božena, syn a dcera s rodinami.

Dne 31. července uplyne 5 let ode dne,
kdy zemřela milovaná 

manželka, maminka a babička

Marie Slavíková
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

S láskou na ni vzpomíná 
dcera Alena s rodinou a vnoučata. 

Dne 14. 7. 2019 tomu bude 14 let, 
kdy nás tragicky opustil náš milovaný syn, pan

Milan Polanský
Nikdy nezapomenou rodiče, bratr s rodinou, 

dcera Michalka a manželka Šárka
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DIVADELNÍ SEZÓNA - PODZIM 2019
     
DVA NAHATÝ CHLAPI / JT Promotion - JAK ZABÍT KOMIKA / Divadlo Ungelt

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE / Divadlo Scéna Zlín

Čtyři vraždy stačí drahoušku / DIK Chotěboř

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA / Divadelní agentura Harlekýn Praha 

Bylo to na váš účet /Ad hoc

KOŠTOVÁNÍ 2019 / Nová scéna

Rákosníček a jeho rybník / Jen tak, Chvaletice

DOPISY OLZE 
LADY OSCAR / Divadlo Kalich Praha

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO BRATŘI EBENOVÉ – vánoční koncert

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW  

PLNOU PAROU / Divadlo Palace Praha

SEJDEME SE S CIBULKOU

VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY S JOSEFEM OPLTEM A IVANOU BROŽOVOUPRINCEZNA ZE MLEJNA / Divadlo Pegas 

     
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU/ Divadlo A. Dvořáka Příbram

VÁNOČNÍ LOUTKOVÁ REVUE / Loutkoherecká skupina Loudadlo - ČT

     
VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA/ Divadlo Za2

VÁNOČNÍ SEŠLOST

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE

VZKŘÍŠENÍ / Daniel Doubt / Dejvické divadlo

TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA MORAVU!

KAREL PLÍHAL

Čtvrtek 12. září v 19.00 - náhradní termín za neodehrané představení 24. 4. 

     Úterý 17. září v 19.00

      Pátek 20. září v 19.00 / Nová scéna

     Neděle 22. září v 15.00

     Pondělí 23. září v 19.00

     Pondělí 7. října v 19.00 / Nová scéna

     Pondělí 14. října v 19.00

     Čtvrtek 17. října v 19.00

     Neděle 20. října v 15.00

Pondělí 21. října v 19.00

Neděle 3. listopadu v 15.00

     Pondělí 4. listopadu v 19.00

     Středa 13. listopadu v 19.00

Abonentní představení pro dospělého diváka - platnost abonentní karty pro Divadelní komedie Owena McCaffertyho dává obrovskou hereckou příležitost 
období JARO 2019. Marku Danielovi. Divadelní představení není součástí divadelního abonmá.

     Neděle 17. listopadu v 15.00  

Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti.
Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Představení vzniklo na motivy filmové komedie z roku 1970, natočené podle      Čtvrtek 21. listopadu v 19.00
scénáře Miloše Macourka a Oldřicha Lipského, kteří se inspirovali detektivní 
knihou Mrtvým vstup zakázán chorvatského autora Nenada Brixyho. Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umělecké tvorby 

předvádí všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po brutální 
rvačku. Abonentní představení pro dospělého diváka.

Divadelní adaptace původní rozhlasové hry Ludvíka Aškenazyho v podání      Sobota 23. listopadu od 14.00
členů, pro tento účel vzniklého, souboru Ad hoc. 

Koštování pořádáme ve spolupráci s Leteckou základnou v Čáslavi 
prostřednictvím Cimbálové muziky Vojenského uměleckého souboru Ondráš, 

Pohádky pro děti od 3 let a jejich hodné rodiče, které na motivy knihy Jaromíra hudební bloky cimbálové muziky jsou sestaveny z českých, moravských, 
Kincla a Zdeňka Smetany Rákosníček a rybník napsala Janka Ryšánek slovenských, ale i maďarských nebo rumunských lidových písní.
Schmiedtová.      Pondělí 25. listopadu v 19.00 / Nová scéna

Projektem s názvem Dopisy Olze s úctou připomeneme 30. výročí sametové 
 Abonentní představení pro dospělého diváka. revoluce. 

     Čtvrtek 5. prosince v 19.00

Koncert MKT a křest knihy 150 let Dusíkova divadla v Čáslavi. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena dostali klasické 
hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a 
rockové muziky...

Dynamická taneční show nadchne milovníky tance poutavým příběhem,      Úterý 10. prosince v 19.00
taneční virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou výpravou. 

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná 
schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní 
ingredience pro brilantní komedii plnou záměn a zmatků, která ale končí Zábavný pořad populárního televizního a rozhlasového moderátora, publicisty 
laskavy ́m smířením. Abonentní představení pro dospělého diváka.a baviče Aleše CIBULKY, jehož hosty budou Hana Křížková a Ivanka Andrlová.
     Sobota 14. prosince v 17.00

Tradiční vánoční podvečer s oblíbenou čáslavskou kapelou pod vedením pana Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce.
Ing.Václava Musílka. Přijďte podpořit Věnovanku, českou lidovou hudbu a Abonentní představení pro rodiče s dětmi.
kulturu, jako nedílnou součást našeho dědictví.

     Neděle 15. prosince v 15.00

Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie dostane - také pro řadu 
Přesto, že jsou Vánoce svátky především rodinné, určitě si všichni považujeme i diváckých žádostí - příležitost znovu vás pobavit i dojmout. Abonentní 
očekávané hosty a proto se již na vás osobně těší známé postavičky z televizní představení pro dospělého diváka.
obrazovky – Jů a Hele, Muf a další.
Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

     Středa 18. prosince v 19.00Střevlík Pepa na cestě za štěstím zažije mnohá podivuhodná setkání a 
dobrodružství - výpravná pohádka s krásnými písničkami. Abonentní 

Orchestr Jaroslava Ježka Vás zve na jedinečný vánoční koncert, který připravil představení pro rodiče s dětmi.
ve spolupráci s pěveckým sborem SOŠPg vedeného Mgr. Janou Vrňákovou.

LEDEN 2020
     20. ledna v 19.00Nový zábavný program, ve kterém se diváci opět budou moci setkat s 

jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. To vše obohacené 
Předprodej vstupenek zahájíme v listopadu 2019.nejrůznějšími bohatými kostýmy, převleky, technickými efekty a video-

projekcemi.

     Čtvrtek 7. listopadu v 18.00 / Nová scéna
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. 
Tentokrát vyrazil s  

     Úterý 12. listopadu v 19.00

Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní 
atmosféra a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále 
sebeironických textů. A zároveň famózní kytarové umění.

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

Vstupenky zakoupíte:

Oficiální webové stránky: www.kulturacaslav.cz
tel: 327 312 139, e-mail:predprodej@kulturacaslav.cz
Po: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, St: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

tel: 327 300 265, e-mail: info@meucaslav.cz
Po - Pá: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 16.30, So: 9.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00

1. Předprodej Dusíkovo divadlo v Čáslavi, Masarykova 194, Čáslav

2. Předprodej Informační centrum v Čáslavi, Náměstí Jana Žižky 197, Čáslav

3. V pokladně divadla vždy 30 minut před konáním akce.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ČERVENEC - SRPEN

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

KULTURA VE MĚSTĚ

od 25. 6. do 21.7. 2019 - VÝSTAVA

od 25. 6. do 31. 10. 2019 -VÝSTAVA

Změna programu vyhrazena 
     Další informace na  a Facebooku

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

 muzeum (Husova 291) 

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

galerie (Jeníkovská 222)

Vernisáž výstavy: 23. 7. 2019 v 11hodin 
Otevřeno: út - so 10 - 12, 14 - 17 hodin
Záštitu nad výstavou převzala 601. skupina speciálních sil generála Moravce.

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

VÝSTAVA KE 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SPOLKU V ČÁSLAVI
Vernisáž výstavy: 5. 8. 2019 v 17 hodin 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Milan Krajíček - „SKLO“

„LITERÁRNÍ TOULKY ČÁSLAVÍ“ 

od 23. 7. do 25. 8. 2019 - VÝSTAVA

ŽIVOT GENERÁLA FRANTIŠKA MORAVCE

od 5. 8. do 1. 9. 2019 - VÝSTAVA 

 „HOŘÍ, MÁ PANENKO!“

http://muzeumcaslav.cz/
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2.- 3. PODFUKÁŘKY 19. DIEGO MARADONA (Vary v našem kině)

4. - 5. SRÁŽKA S LÁSKOU
20. BOHEMIAN RHAPSODY

6. - 7. SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D 21. SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

9. - 10. MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 23. SPOLUJÍZDA

11. JOHN WICK 3

24. PAVAROTTI

12. ANNABELLE 3

25. BÍLÝ BÍLÝ DEN (Vary v našem kině)

13. - 14. MRTVÍ NEUMÍRAJÍ 

26. - 27. DĚTSKÁ HRA

16.- 17. LATE NIGHT

27. - 28. WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

18. - 20. LVÍ KRÁL
28. ŽENY V BĚHU 

18. DEVADESÁTKY (Vary v našem kině) 30. - 31. IBIZA 

Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů A přesně takové milují Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. 
hrdinky komedie Podfukářky. Okouzlující Angličance Josephine a trošku Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů 
neohrabané Američance Penny  totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze... fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel potřeboval bodyguarda, se 
hodně peněz. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let Diego stává Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou 
nevhodné. lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony. Zničující spirála se roztáčí... 

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

Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a 
schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která má všechno pod Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian 
kontrolou. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista, který se Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie 
nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného - Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 
kromě toho, že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou 1985. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let 
láskou... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 15 let nepřístupno. nevhodné.

 
Peter Parker se vrací a vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na Peter Parker se vrací a vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na 
prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si 
vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury... Vstupné: vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury... Vstupné: 
150 Kč, mládež 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. 120 Kč, mládež 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

O návratu frajerů, kteří chrání Zemi před šmejdem z vesmíru a za každých okol- Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení od svých 
ností vypadají dobře, se mluvilo dlouho. Teď na něj však došlo. I když s úplně zákazníků a tak se snaží udělat vše pro jejich maximální pohodlí a naprostou 
novými tvářemi. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. spokojenost. Ale když mu do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap jménem Vic, 

zjistí, že úsměv a trpělivost na něj zrovna nezabírají. Z nerudného pasažéra se 
vyklube tajný policajt... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 

Super zabiják John Wick má v patách celou armádu lovců odměn usilujících o 15 let nepřístupno.
získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a 
zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table se z 
Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy 
světě. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Luciana Pavarottiho přinese do kin dokument s jednoduchým názvem 

Pavarotti. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě 
připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše. 

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku za Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
posvěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt 
zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v 
blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil. Vstupné: 120 Kč. Promítáme V islandském městečku se bývalý policista vyrovnává s tragickým úmrtím své 
od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla ještě jiný, tajný život. 

Obrysy její minulosti vystupují z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu nevěrná? 
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války s hordami zombie 
vylézajících z hrobů. Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, 
uspořádal největší zombie sešlost v historii... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od Na plátna kin se vrací maniakální vraždící panenka Chucky, ikonická postava, 
20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. filmová legenda a člen popkulturní Ligy mistrů, kterou s ním hraje Terminátor, 

Rambo, Jason, Freddy Kruger, Darth Vader a jen pár dalších... Vstupné: 120 Kč. 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let 
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu, která 
nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly, která je tak Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné 
jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí Molly možná přišlo pozdě... kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého 
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. parťáka - robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…  

Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na 
svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho 
Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví poslední přání - zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v 
skálu po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím... Vstupné: 130 Kč, tom nevidí žádný problém... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 
děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. přístupno.

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské komedie Co jsme komu 
hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie udělali, je ideálním taťkou na pořádnou párty a díky němu dostává filmový žánr 
nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek... Vstupné: “zpackané prázdniny” úplně nový rozměr... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 
100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

KINO MILOŠE FORMANA ČERVENEC
Tel.:  e-mail: kino@kulturacaslav.cz 327 312 215 - 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

PROGRAM KINA NA SRPEN BUDE UMÍSTĚN NA WEBU KINA A NA PLAKÁTECH
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Ljunghӓll s.r.o. je jedním ze čtyř závodů Ljunghӓll Group patřícím do italské Burza práce v Kutné Hoře pod záštitou úřadu práce v rámci GASK, 3. ročník 
globální skupiny Gnutti Carlo Group. Firma Ljunghӓll oslavila v roce 2017 veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí MAP v čáslavském Grandu, 
kulatých 100 let své historie. Společnost je zaměřena výhradně na výrobu Den otevřených dveří na letišti v Čáslavi apod. Informace o volných pracovních 
tlakově litých dílů ze slitin hliníku, jejich následné obrábění, povrchovou pozicích jsou k dispozici i v čáslavském informačním středisku na náměstí, v 
úpravu a montáže. Vzhledem k nedávno dokončené integraci rakouské společ- třemošnické kabelové televizi, v regionálním tisku, na distribuovaných letácích 
nosti TCG Unitech má nyní skupina celosvětově více než 90 tlakových licích a samozřejmě také na stránkách FB i webu naší společnosti. Veškeré informace 
strojů s uzavírací silou od 400 do 3.700 tun a může se hrdě hlásit mezi TOP 5 k náboru nových zaměstnanců rádi poskytneme na telefonu 327 300 090 nebo 
největších sléváren hliníkových slitin globálně. Na celém světě pracuje pro osobně – přímo na personálním oddělení. Profesní životopis je možné zaslat na 
skupinu Gnutti Carlo téměř 4.000 zaměstnanců. V Evropě, Severní Americe a personalni@ljunghall.com. 
Asii najdeme sedmnáct výrobních podniků. V roce 2019 se bude obrat koncer-
nu pohybovat kolem 710 milionů €. Kromě pečlivého výběru nových zaměstnanců se též zaměřujeme na 

maximální využití všech výhod globální společnosti, a to zejména na možnost 
cestovat a poznávat ostatní závody v rámci zaškolení a dalšího vzdělávání. 

Společnost je samozřejmě certifikována dle nejvyšších standardů IATF 
16949:2016, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 

Jelikož všichni naši zákazníci jsou globální, je právě nadnárodnost společ-
nosti v rámci Ljunghӓll Group velmi ceněným atributem. V případě nominace 
nových projektů je pro zákazníka mnohem jednodušší komunikovat své 
požadavky s pobočkou, která je nejblíže jeho vlastnímu vývojovému či výrobní-
mu závodu s tím, že tyto informace jsou pak již dále interně předávány v rámci 

Česká pobočka se sídlem v Čáslavi byla založena v roce 1994 jako Drop- skupiny Ljunghӓll.
Press s.r.o. V roce 2007 se stala součástí Ljunghӓll Group a nastal první krok 
rozvoje, spojený s investicí do nové haly slévárny a licích strojů. Následně se v Společnost myslí na budoucnost, a proto jsme se zapojili již do rané fáze 
roce 2014 stala společnost také součástí globální skupiny Gnutti Carlo Group, mnoha projektů souvisejících s e.mobilitou, ať již v oblasti hybridních pohonů, 
což odstartovalo již opravdu raketový růst tohoto závodu. V roce 2018 byla či plně elektrických vozidel. Na stoupající požadavky výrobců automobilů v 
dokončena nová hala slévárny pro stroje až do velikosti 4.000 tun uzavírací síly, této oblasti jsme tedy dobře připraveni. Můžeme konstatovat, že většina 
zároveň byly instalovány první stroje 1.900 a 2.700 tun. V souvislosti s tím také nových projektů, na kterých v současné době pracujeme, a to jak ve fázi 
začala výstavba další haly obrábění s plánem dokončení v roce 2019 a rekon- nabídek, tak již vlastní realizace, je právě z této oblasti. Navíc u již běžících 
strukce ostatních obráběcích hal. Můžeme tedy hrdě prohlásit, že Ljunghӓll projektů nyní vidíme značné navýšení požadavků, což nás jen utvrzuje ve 
s.r.o. je nyní nejdynamičtěji se rozvíjející slévárnou hliníku s největšími tlakově správnosti této cesty. Jsme hrdí, že dodáváme díly na nové elektromobily AUDI 
licími stroji v ČR. e-tron nebo DAIMLER EQC!

Ljunghӓll však není ani zdaleka jen slévárnou. 95% našich dílů je dodáváno 
včetně přesného obrábění a velká část také s montáží komponentů. Mezi naše 
zákazníky ze skupiny výrobců osobních automobilů patří zejména Volvo Cars, 
AUDI, BMW, Mercedes, ze skupiny výrobců nákladních vozidel nemůžeme 
zapomenout na Scania, Volvo, Daimler. Ve všech případech jsou naše výrobky  
součástí luxusních osobních vozidel nebo nejlepších 
nákladních vozů, což samozřejmě klade vysoké nároky 
na strojní vybavení. Každý nový projekt je tedy spojen s 
velkými investicemi do strojového parku. Licí centra 
jsou vždy plně robotizovaná. V případě obrábění je vždy 
zvolen typ CNC strojů nejlépe odpovídající danému typu 
výrobku, 5-ti osé, dvouvřetenné stroje a vždy se snaží-
me o maximální automatizaci daného pracoviště.

Hi-Tech vybavení však samozřejmě klade značné 
nároky na kvalitu zaměstnanců. Jako zřejmě každá 
společnost v dnešní době v oblasti lidských zdrojů čelí 
také Ljunghӓll nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
technických profesí. Probíhá intenzivní spolupráce jak 
se středními, tak s vysokými školami a odbornými 
sdruženími. V souvislosti s rozšiřováním firmy však 
obsazujeme nejen pozice technické, ale i operátorské, 
THP a manažerské. Zájemci o práci v naší společnosti 
mohou kdykoliv přijít či zavolat. Již několik měsíců 
probíhá intenzivní náborová kampaň, která zahrnuje 
například náborové spoty v čáslavském Kině Miloše 
Formana, billboardy, účast našich personalistů na řadě 
veletrhů, dnech otevřených dveří jako byly dubnová 

Kontakt / autor článku:
Ljunghӓll s. r. o

Vrchovská 1813, Čáslav 286 01, 
www.ljunghall.com

Čáslavská slévárna Ljunghӓll sleduje nový trend 
v automobilovém průmyslu 

- cestu k elektromobilitě -  staví další výrobní haly 
a rozšiřuje řady svých zaměstnanců



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

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

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

Dne 26. 7. slaví svátek Aničky.
Hodně štěstí a zdraví dlouholetým kamarádkám

Alena

www.caslavskachata.cz

Stále hledáte příjemnou 
dovolenou? 

Čáslavská chata ve Velké Úpě 
nabízí volná místa na letní měsíce. 

Více informací na 
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Program na červenec - srpen 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

V měsících červenec a srpen jsou turistické prázdniny. 
Všem přátelům turistiky přejeme krásné léto.  

AHOJ v září!

Dorostencům cinkla medaile!

Přehled umístění:

Do rakouského Bregenzu na Bodensee Pokal a německého Karlsfeldu na 
Bavaria Cup mířily fotbalové výpravy z Čáslavi. Více jak sedmdesát mladých fot-
balistů zamířilo na dva zahraniční turnaje. Čáslav reprezentovalo šest týmů       
v pěti kategoriích (U9, U15 a U17 na Bavarii, U13 „A“, U13 „B“ a U11 v Bre-
genzu). Početné byly i skupiny rodičů, které jely kluky podpořit po vlastní ose. 
Všechny týmy úspěšně reprezentovaly čáslavský fotbal a přivezly i pěkná 
umístění. Mladší dorostenci skončili na třetím místě, když za celý turnaj ani jed-
nou neprohráli, neinkasovali ani gól, bohužel v semifinále vypadli na penalty     
s Górnikem Zabrze (PL).

Podobně si vedla i starší přípravka, která za celý turnaj jedinkrát remizovala 
(s pozdějším vítězem turnaje). Bohužel tak nevhodně, že ji tato jediná ztráta 
poslala až na sedmé místo.

Pátí na turnaji v Bregenzu skončili zástupci kategorie U13. I jim se nepovedl 
jediný zápas, přesto končili těsně pod stupni vítězů. 

U 9 Bavaria Cup   6. místo z 10 týmů bilance 2 - 0 - 2 
U 11 Bodensee Pokal   7. místo z 24 týmů bilance 5 - 1 - 0
U 13 „A“ Bodensee Pokal   5. místo z 32 týmů bilance 4 - 0 - 1
U 13 „B“ Bodensee Pokal 15. místo z 32 týmů bilance 1 - 0 - 4
U 15 Bavaria Cup   6. místo z 16 týmů bilance 4 - 1 - 1
U 17 Bavaria Cup   3. místo z 12 týmů bilance 4 - 1 - 0 

              FK Čáslav

FK Čáslav uzavřela sezónu divize skupiny C 2018/2019 
zápasem s FK Kolín, který čáslavský tým prohrál 1:4. 

Čáslavští fotbalisté uzavřeli letošní fotbalový rok na 5. pozici 

ŠEST ČÁSLAVSKÝCH FOTBALOVÝCH TÝMŮ V ZAHRANIČÍ

NÁBORY DĚTÍ  

první rok ZDARMA
TÝDEN HOKEJE 

Více informací na: 
- 

Tradiční celorepubliková akce s názvem proběhne 
od 23. do 29. září

nabor@hc-caslav.cz; +420 733 782 009 (Ing. Grobelný)

Petra Janu
Janek Ledecký David Deyl o

7. 9. Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova

Prvních 100 porcí grilované šunky Le&Co  a prvních 100 piv Ferdinand grátis!


