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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 451/2018 
usnesením č. 452/2018

usnesením č. 458/2018

usnesením č. 453/2018

usnesením č. 459/2018

usnesením č. 454/2018

usnesením č. 455/2018
usnesením č. 460/2018

usnesením č. 461/2018
usnesením č. 456/2018

usnesením č. 462/2018

usnesením č. 457/2018

schválila program zasedání. pro rok 2019 zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti VHS 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Vrchlice-Maleč, a.s, se sídlem: Ku Ptáku 387, Kutná Hora, JUDr. Vlastislava 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. Málka.
….../2018 schvaluje rozpočet Města Čáslavi na rok 2019 podle předloženého  doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující 
návrhu. Rekapitulace: příjmy: 236 266,00 tis. Kč, výdaje: 220 015,00 tis. Kč, usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………/2018 deleguje 
financování mínus 16251,00 tis. Kč. pro rok 2019 zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti Vodovody a 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem: Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2018 JUDr. Vlastislava Málka.
schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 5/2018, o místním  doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující 
poplatku ze psů. usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………/2018 souhlasí 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout s uzavřením Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služ-
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2018 by ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a s uza-
schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 6/2018, o místním vřením Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve 
poplatku za užívání veřejného prostranství. veřejné linkové dopravě k zajištění Města Čáslav městskou autobusovou 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout dopravou
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2018  schválila přidělení krizového bytu XXX paní XXX, bytem 
schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 7/2018, o místním XXX na dobu určitou, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.
poplatku z ubytovací kapacity.  navrhla Zastupitelstvu města přijmout následující 

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………./2018 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………/2018 deleguje schvaluje statut sociálního fondu.
pro rok 2019 zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti MVE PLUS,  vyjádřila souhlas s přijetím věcného daru od Nadace 
s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, Čáslav pana Martina Horského. Křižovatka, v předpokládané hodnotě 15 000 Kč, pro novorozenecké oddělení 

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující Městské nemocnice v Čáslavi.
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………/2018 deleguje 

Usnesení městské rady ze dne 21. 11. 2018 | Městská rada

usnesením č. 463/2018
usnesením č. 464/2018

usnesením č. 465/2018
usnesením č. 471/2018

usnesením č. 466/2018

usnesením č. 472/2018

usnesením č. 467/2018

usnesením č. 473/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 474/2018

usnesením č. 468/2018

usnesením č. 469/2018

usnesením č. 470/2018

 schválila program zasedání. zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
 schválila kontrolu plnění usnesení z jednání RM, které Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu XXX, bytem 

se konalo dne 14. 11. 2018. XXX, za cenu dle znaleckého posudku 51 450 Kč + DPH + náklady na realizaci 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- prodeje. 

sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ….../2018  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu. Rekapi- sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………./2018 

2tulace: upravené příjmy: 327 537,69 tis. Kč, upravené výdaje: 343 903,72 tis. schvaluje prodat pozemek p.č. 1762/31 o výměře 108 m  a pozemek p.č. 
2Kč, financování plus 16 366,03 tis. Kč. 1786/38 o výměře 148 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Ka-

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2018 č. 10001, společnosti POSKOČIL, s.r.o., se sídlem Břežany II, 71, Český Brod za 
schvaluje rozdělení výdajů rozpočtu, v části paragrafu 3900 - ostatní příspěvky, cenu dle znaleckého posudku 64 000 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje.
ve schválené výši 3 825 000 Kč na 3 200 000 Kč, určených na sport, a 625 000 Kč  doporučila Zastupitelstvu města přijmout usnesení to-
na ostatní příspěvky. hoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………./2018 schva-

2 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout luje záměr o bezúplatný převod pozemků p.č. 658/63 o výměře 55 m , 658/65 o 
2 2 2následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2018 výměře 809 m , 658/66 o výměře 1 m , 2194/4 o výměře 83 m  a 2444/10 o 

2deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) výměře 26 m  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od  vyslovila souhlas s řízením o zrušení a vypořádání 
posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2018 do konce podílového spoluvlastnictví s paní XXX, bytem XXX.
kalendářních roku 2018, tj. v období od 11. 12. 2018 do 31. 12. 2018 včetně, na  Projektovou dokumentaci týkající se stavebních úprav domu č. 
Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá p. 48, ul. Tyršova v Čáslavi, a neměla k ní námitek. 
Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním  schválila záměr města Čáslav na pacht pozemků p.č. 

2 2zasedání v roce 2019. 815 o výměře 759 m , p.č. 891/1 o výměře 1658 m , p.č. 891/3 o výměře 398 
2 2 2 schválila dohodu o převodu práv a povinností m , p.č. 891/4 o výměře 52 m , p.č. 1978/1 o výměře 2781 m , p.č. 1991/1 o 

2 2 2vyplývajících z Opční smlouvy a nájemní smlouvy k bytu č. XXX v domě č.p. XXX výměře 822 m , p.č. 1996 o výměře 1440 m , p.č. 2026/1 o výměře 2295 m , p.č. 
2 2v ul. XXX, v Čáslavi, mezi paní XXX na paní XXX. 2027 o výměře 2119 m , p.č. 2019/1 o výměře 905 m , p.č. 2057 o výměře 851 

2 2 2, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat- m , p.č. 2064/1 o výměře 1091 m , p.č. 2186/1 o výměře 11696 m , p.č. 2188 o 
2 2 2ném znění: I. zřizuje Komisi pro občanské záležitosti; II. schvaluje 8 členek; III. výměře 412 m , p.č. 602 o výměře 4489 m , p.č. 686/1 o výměře 1913 m , p.č. 

2 2 2jmenuje předsedkyní komise: Mgr. Jarmilu Sejčkovou a členky komise: Danu 687 o výměře 113 m , p.č. 703 o výměře 2254 m , p.č. 704 o výměře 428 m , p.č. 
2 2Loňkovou Andělovou, Mgr. Evu Drábkovou, Hanu Fialovou, Mgr. Ivu Hulejovou, 748/4 o výměře 2139 m , p.č. 777/32 o výměře 13201 m , p.č. 748/13 o výměře 

2 2 2Helenu Pecharovou, Janu Šilhánkovou, Mgr. Ilonu Thaherovou. 248 m , p.č. 777/35 o výměře 11698 m , p.č. 797/5 o výměře 4496 m , p.č. 
2 2 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 924/20 o výměře 69624 m , p.č. 904/16 o výměře 2950 m , p.č. 924/30 o 

2 2 2usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením č. výměře 1733 m , p.č. 904/15 o výměře 1468 m , p.č. 893/2 o výměře 712 m , 
2

2 2………./2018 schvaluje prodat pozemek st.p.č. 2066/3 o výměře 38 m , st.p.č. p.č. 937/31 o výměře 606 m , p.č. 937/33 o výměře 3058 m , p.č. 942/24 o 
2 2

2 22066/4 o výměře 37 m , st.p.č. 2061/2 o výměře 69 m , st.p.č. 2066/5 o výměře výměře 23536 m , p.č. 1065/44 o výměře 1083 m , p.č. 1065/58 o výměře 5460 
2 2 2

2 2 29 m , st.p.č. 2060/2 o výměře 50 m , st.p.č. 2066/6 o výměře 12 m , st.p.č. m , p.č. 1053 o výměře 18318 m , p.č. 1527/35 o výměře 11668 m , p.č. 1985 o 
2 2

2 2 22059/2 o výměře 62 m , st.p.č. 2066/8 o výměře 27 m , st.p.č. 2066/10 o výmě- výměře 2275 m , p.č. 629/3 o výměře 61 m , p.č. 629/10 o výměře 2247 m , p.č. 
2 2ře 11 m  a st.p.č. 2066/11 o výměře 28 m  vše v katastrálním území Čáslav, 

Usnesení městské rady ze dne 28. 11. 2018 | Městská rada
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633/1 o výměře 9 m , p.č. 1988 o výměře 309 m , p.č. 1990 o výměře 388 m ,  doporučila přijmout zastupitelstvu města usnesení 
2 2 tohoto znění: Zastupitelstvo města svým usnesením č. …….../2018 schvaluje p.č. 609/1 o výměře 1729 m , p.č. 1991/3 o výměře 253 m , p.č. 1991/5 o 

2 2 2 výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Čáslavi takto:výměře 1054 m , p.č. 643/34 o výměře 2774 m , p.č. 748/37 o výměře 3763 m , 
2 2 Neuvolnění členové zastupitelstva obce za výkon funkce člena rady 3 000 Kč p.č. 748/25 o výměře 1663 m , p.č. 748/28 o výměře 42 m , p.č. 777/51 o 

2 2 2 předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady 2 400 Kč, člena výboru zastu-výměře 591 m , p.č. 797/9 o výměře 77 m , p.č. 797/11 o výměře 342 m , p.č. 
2 2 pitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2 000 Kč, člena zastupitelstva       748/38 o výměře 491 m , p.č. 777/59 o výměře 947 m , p.č. 748/32 o výměře 

2 2 2 1 000 Kč a stanovila, že odměny budou neuvolněným zastupitelům 58 m , p.č. 777/34 o výměře 842 m , p.č. 797/15 o výměře 439 m , p.č. 2012/1 o 
2 2 2 poskytovány ve stanovené výši s účinností od 1. 1. 2019. V případě souběhu výměře 714 m , p.č. 2012/11 o výměře 785 m , p.č. 2012/12 o výměře 1601 m , 

2 2 nároků z funkcí náleží členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle za-p.č. 2012/20 o výměře 1108 m , p.č. 964/87 o výměře 551 m , p.č. 964/95 o 
2 2 2 stávané funkce. U náhradníků za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či výměře 1644 m , p.č. 964/99 o výměře 800 m , p.č. 1000/38 o výměře 899 m , 

2 2 jinak ukončil mandát, náleží odměna ode dne složení slibu. V případě budou-p.č. 1027/34 o výměře 95 m , p.č. 2024 o výměře 784 m , p.č. 1110/37 o 
2 2 2 cích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne výměře 1527 m , p.č. 1110/45 o výměře 19 m , p.č. 2056 o výměře 1265 m , p.č. 

2 zvolení do příslušné funkce. 2346/66 o výměře 6384 m  vše v k.ú. Čáslav, zapsané na LV č. 10001 u 
 schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvko-Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za 

2 vých organizací města, podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny         účelem zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, každoročně navýšená o 
v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.inflaci a to na dobu neurčitou, pro pana XXX, bytem XXX. V případě více 

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující zájemců proběhne výběr pachtýře formou licitace ceny nájmu. Cena pachtu 
2 usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………./2018 (příhoz) bude v licitaci navyšována o 1 Kč/m /rok.

schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2019 takto:  ukončení nájemních smluv mezi panem XXX, který měl 
2 11. 2., 29. 4., 24. 6., 16. 9., 4. 11., 9. 12. Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi pronajatou část pozemku p.č. 664/2 o výměře 14 m , paní XXX, která měla 

2 budou probíhat vždy v pondělí, od 17:00 hodin, na Nové scéně Dusíkova pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 290 m , panem XXX, který měl 
2 divadla v Čáslavi.pronajatou část pozemku p.č. 238/1 o výměře 63 m  panem XXX, který měl 

2  stanovila místo, den a dobu pro uzavírání manželství pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 295 m  a panem XXX, který měl 
2 dle předloženého návrhu.pronajatou část pozemku p.č. 1757/2 o výměře 14 m , z důvodu jejich úmrtí.

 schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p.č. 2070/2 v k.ú. Čáslav, zapsaného na LV 650 u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, 
mezi Středočeským krajem jako povinným a městem Čáslav jako oprávněným 
ke zřízení služebnosti inženýrských sítí pro stavbu: „Čáslav, Běliště - nekrytá 
ledová plocha na p.č. 1622/1“.

 schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p.č. 92/5 v k.ú. Filipov u Čáslavi, zapsaného na LV 
650 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
Hora, mezi Středočeským krajem, jako povinným a městem Čáslav jako 
oprávněným ke zřízení služebnosti inženýrských sítí pro stavbu: „Filipov - nový 
STL plynovod a přípojky, I. etapa“.

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
164/2018 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. na 
akci „Čáslav - oprava MK garáže V Břízkách a Cemex-Recycling“.

 schválila uzavření smlouvy „Smlouva o uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 18_SOBS01_4121440715“ mezi 
Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., na akci „Výstavba bytových domů B3, B4, 
B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“

 schválila uzavření smlouvy „Smlouva o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
budoucí smlouvě kupní č. 9418002867/2018/4000219428“ mezi Městem 
Čáslav a GasNet, s.r.o., na akci „Výstavba bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu 
Prokopa Holého v Čáslavi“.

, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,           
v platném znění, a) zřídila Sportovní komisi, b) schválila 11 členů a c) jmenovala 
do funkce předsedy komise: Petra Horčičku, za členy komise: MUDr. Jiřího Balá-
še, Mgr. Janu Červenkovou, Annu Daňkovou, Antonína Ďuranu, Zuzanu Franco-
vou, Mgr. Lucii Horákovou, Martina Horského, Ivanu Houfkovou, Ing. Antonína 
Hejzlara, Ing. Viliama Chrenku.

 schválila přidělení bytu č. 2 v DPS, Kostelní náměstí č. p. 
193 v Čáslavi, paní XXX, trvale bytem XXX, na dobu určitou, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.

 vyslovila souhlas, aby příspěvková organizace, 
Městské muzeum a knihovna Čáslav, podala na Ministerstvo kultury ČR žádost 
o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního titulu „Podpora výchovně vzděláva-
cích aktivit v muzejnictví“ na projekt „Tajemství muzejní truhly“ s předpokláda-
nou realizací projektu v roce 2019.

 projekt „Informační LED panely v čekárnách“ v Městské ne-
mocnici v Čáslavi, dle důvodové zprávy.

 schválila změnu odpisového plánu Mateřské školy 
Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2018, dle předloženého návrhu.

 schválila přidělení bytu č. 5 v DPS, Kostelní náměstí č. p. 
193 v Čáslavi, panu XXX, trvale bytem XXX, na dobu určitou, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.

2 2 2 usnesením č. 485/2018

usnesením č. 486/2018

usnesením č. 487/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 488/2018

usnesením č. 475/2018

usnesením č. 476/2018

usnesením č. 477/2018

usnesením č. 478/2018

usnesením č. 479/2018

usnesením č. 480/2018

usnesením č. 481/2018

usnesením č. 482/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 483/2018

usnesením č. 484/2018

N   V   R   ČNÍ 

1. 1. 2019
od 18 hodin

Žižkovo náměstí

Město Čáslav zve všechny občany na slavnostní

   HŇ   STR   J

Dne 10. 12. se uskutečnilo veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Usnesení, která zde byla přijata, však z časových a organizačních důvodů

již nebylo možné zařadit do tohoto vydání Čáslavských novin. 
V tuto chvíli jsou již k dispozici na webu města www.meucaslav.cz

V ČN tato usnesení přineseme v příštím vydání. Děkujeme za pochopení.  

UPOZORNĚNÍ MěÚ
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 není úřední den 

a v pondělí 31. 12. 2018 bude MěÚ uzavřen. 
Děkujeme za pochopení.
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V naší západoevropské, křesťanské tradici byla do-
ba adventu vždy časem zklidnění, zamyšlení a ra- Patrně nejvýraznější změnu přináší pro občany 
dostného očekávání příchodu Spasitele. V praxi města zrušení obecně závazné vyhlášky o místním 
současného světa je tomu žel často právě naopak. poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, 
Hektický závěr roku, spojený s masivním „úklidem“, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komu- Zahájení realizace projektu revitalizace městské 
v podobě projektových a účetních uzávěrek, kont- nálních odpadů, které bylo přijato poté, co se druhá zeleně
rolou vystavených faktur, revizí plnění již uzavře- zvažovaná varianta - dílčí snížení poplatku, ukázala  
ných dohod a přípravou dohod nových, je dnes bo- v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprů-
hužel typický i pro chod většiny městských úřadů, chozí.
ten čáslavský nevyjímaje.

Příprava městského rozpočtu na rok 2019

Zpráva o jednání v Městské ne-
mocnici Čáslav

Změny v městských vyhláškách

(např. reklamních ploch).  uplynutím pololetí, kdy už budou známy aktuální 
potřeby i možnosti MN a města.

Začátkem prosince přišlo rozhodnutí o přiděle-
ní dotace na obnovu veřejné zeleně. Je to projekt, 
který byl dlouhodobě připravován, veřejně prezen-

Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě tován odborným garantem Ing. Bažantem. Projekt 
ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být naklo- se týká 12 oblastí města a nejvýraznější změny se 
něn. Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí ne- budou týkat Valů u Podměstského rybníka. 
ovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Realizace projektu začne kácením vytipovaných 

Poslední dny a týdny se tak v případě nového Čáslav k zodpovědnému - ekologickému nakládání  stromů, jeho součástí bude i rozsáhlé ošetření stro-
vedení města a všech vedoucích městských organi- s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění mů a následovat bude nová výsadba. Na webu měs-
zací a jednotlivých odborů MěÚ, především pak ve- za účelem jeho snazší recyklace. ta bude znovu připomenut celý projekt, aby veřej-
doucího Odboru financí Ing. Zdeňka Zahradníka, Tento krok současně vnímáme jako jistou formu nost byla informovaná a respektovala i bezpečnost-
nesly zejména v duchu intenzivních jednání ohled- kompenzace občanům města za dosavadní soužití ní opatření nezbytná zejména v první etapě kácení 
ně finální podoby a struktury městského rozpočtu se skládkou, které v poslední době provázel značný stromů, prořezů a ošetření mnoha dalších. Na Va-
na rok 2019. neklid vyvolaný kauzou plánované mezideponie lech bude na projekt obnovy zeleně navazovat 

Cílem výše uvedených schůzek bylo rozklíčovat ostravských kalů v Čáslavi. rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení včetně 
a zodpovědně posoudit relevantnost vznesených fi- Při přípravě uvedené změny pak byla konečně zamýšleného nasvícení hradeb. Tato část již není 
nančních požadavků tak, aby zastupitelstvu města brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl ob- financována za přispění dotace a musí být zcela 
mohl být předložen ke schválení reálný a pokud čanům v posledních komunálních volbách přislíben financována z rozpočtu města.
možno fiskálně vyvážený návrh rozpočtu, který by prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty. 
kromě nezbytných provozních nákladů na chod Vzniklý výpadek v příjmech se bude 
všech městských institucí a orgánů zajistil také po- vedení města v krátkodobém hori-
krytí nákladů již běžících, schválených či připravova- zontu snažit kompenzovat hledá-
ných investičních akcí, zejména pak projektů týkají- ním rezerv a úspor v rámci měst-
cích se modernizace technické infrastruktury měs- ského rozpočtu, v dlouhodobém 
ta, plynulé čerpání prostředků ze získaných dotací, kontextu pak dalším jednáním se 
stejně jako zabezpečené splácení existujících úvěrů stávajícím provozovatelem systé-
a v neposlední řadě disponoval i příslušnou finanční mu sběru o sjednání výhodnějších 
rezervou. V rámci otevřené správy se pak pro obča- podmínek pro občany města.
ny pokusí v dohledné době připravit a zprovoznit 
veřejně přístupnou verzi „rozklikávacího“ rozpočtu, 
která umožní průběžnou kontrolu hospodaření 
města.

5. prosince 2018 se uskutečnilo  
v Městské nemocnici v Čáslavi set-
kání vedení nemocnice za účasti 

S přípravou rozpočtu ruku v ruce souvisely i ná- primářů jednotlivých oddělení         
vrhy na aktualizace některých starších městských s představiteli města. Kromě sta-
vyhlášek, o jejichž kvalitní legislativní přípravu se   ro sty a místostarosty se ho zúčast-
v nemalé míře zasloužil předchozí místostarosta nila též radní pro oblast zdravotnic-
pan Mgr. Daniel Mikš. tví a sociálních služeb MUDr. Mi-

Navrhované změny se týkají například místního chaela Mandáková. Vedení města 
poplatku ze psů, kde by mělo dojít ke změnám dosa- deklarovalo představitelům MN, že 
vadního 30 let starého sazebníku z roku 1990. Zva- dostupná zdravotní péče a udržení 
žované navýšení ze 120 Kč na 200 Kč (ve městě) a ze standardu  v jejím poskytování MN 
60 Kč na 100 Kč (na předměstích) reflektuje přede- je jedním ze základních cílů rady 
vším v posledních letech se zvyšující výdaje města města, tak jak to bylo uvedeno        
na úklid a zajištění převozu a následné péče o zvířa- v programových cílech koaličního 
ta, která jejich majitelé odložili. uskupení Čáslav pro všechny, ODS a 

Nově byl zastupitelstvu předložen a následně Šance pro rodinu. Za tím účelem je 
schválen návrh obecně závazné vyhlášky o místním navrhováno vykrýt nezbytné pot-
poplatku z ubytovací kapacity, který by měl výhle- řeby MN příspěvkem města i na 
dově navýšit prostředky města na investice v oblasti provozní zajištění chodu MN a to 
turistického ruchu, např. na provoz informačního postupně dle doložené potřeby.
centra, vznik a distribuci nových propagačních ma- Setkání bylo využito i k rozsáhlé 
teriálů, průvodců, map apod. Paralelně by naopak diskusi zúčastněných o situaci na 
mělo dojít ke zrušení místního poplatku ze vstupné- jednotlivých odděleních. Bylo do-
ho, jehož výběr byl v posledních letech nerentabil- hodnuto, že vedení města postup-
ní. ně navštíví jednotlivá oddělení, kde 

Drobné korekce jsou pro rok 2019 připraveny bude příležitost k rozhovorům i        
také u stávající obecně závazné vyhlášky o místním s dalšími zaměstnanci MN. Účast-
poplatku za užívání veřejného prostranství, kde se níci setkání se dohodli, že zvolený 
upravují například termíny u ohlašovací povinnosti, formát diskuse je oboustranně pří-
nebo výše poplatků u některých kategorií záborů nosný a bude opakován ještě před 

      Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí města

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
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Ing. Drahomír Blažej, MBA

Mgr. Tomáš Hasík

Ing. Jiří Havlíček, MBA

Bc. Radek Holík

Jiří Honzíček

Martin Horský

Mgr. Martin Jusko

JUDr. Anna Krúpová

JUDr. Vlastislav Málek

MUDr. Michaela Mandáková

Mgr. Daniel Mikš

MUDr. Martin Novák

Jitka Polmanová

MUDr. Jan Spáčil

Ing. Jaromír Strnad

Mgr. David Tichý

MUDr. Lukáš Tichý

MUDr. Miroslava Tvarohová

Ing. Milan Urban

Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Vostrovský

drahomir.b@gmail.com, 724 672 130

tomas.hasik@gmail.com, 604 825 332

havlicek@mpo.cz, 602 622 606

radek.holik1977@gmail.com, 606 822 049

jhonzicek@csas.cz, 602 287 890

horsky@meucaslav.cz, 777 004 442

jusko.martin@seznam.cz, 

judr.a.krupova@seznam.cz, 602 377 870

malek@meucaslav.cz, 602 626 458

mandakova@seznam.cz, 

dan.miks@gmail.com

martin.novak@nemcaslav.cz, 737 239 960

jitkapolmanova@seznam.cz, 723 742 437

drjanspacil@seznam.cz, 737 239 973

strnadcaslav@seznam.cz, 602 204 382

tichyd@gmail.com, 774 848 293

luk.tichy@email.cz

miroslava.tvarohova@nemcaslav.cz

milan@motorismus.eu, 602 287 252

fvelimsky@gmail.com, 603 367 699

vostrovsky@1zscaslav.cz

UVEDENÉ KONTAKTY JSOU ZVEŘEJNĚNY SE 
SOUHLASEM ZASTUPITELŮ A JSOU URČENY PRO 

PŘÍPADNÝ KONTAKT VEŘEJNOSTÍ. 

MĚSTO JE ON-LINE, BUĎTE TAKÉ...

V poslední době se ve městě hodně diskutuje o in- mínech od jejich získání, stejně tak, jako tomu bylo 
formovanosti obyvatel a o dostupnosti zpráv z rad- již i v minulosti. 
nice. V této souvislosti je třeba připomenout, že má 
město již mnoho let pravidelně aktualizované inter-
netové stránky (www.meucaslav.cz) a v posledních 
letech také aktivně využívá oficiální facebookový 
profil (Čáslav - město, které máme rádi). Zvlášť face-
book umožňuje nejen vkládání aktuálních informa-
cí, ale také diskusi nad předkládanými tématy. 
Správci tohoto profilu jsou jednak redaktoři Čás-
lavských novin a od listopadu tohoto roku také nově 
určený tiskový mluvčí vedení města, magistr Filip 
Velímský, Ph.D. Všichni se snaží, aby zprávy byly co 
nejdostupnější a poskytované v co nejkratších ter-

zřejmě přímo prostřednictvím právě městského 
webu, v jehož spodní části (vpravo dole) naleznou 
zájemci jednoduchý formulář, který po jednodu-
chém zadání e-mailové adresy, na níž mají být no-
vinky automaticky zasílány, umožní budoucímu od-
běrateli buď potvrzení zájmu o všechny nově vlože-
né informace nebo výběru z nabízených rubrik na-
příč celým webem. Na výběr je také periodicita, te-
dy zda chceme zasílat novinky denně nebo v delších 
časových intervalech.   

Věříme, že se tato nabídka setká se zájmem 
místních obyvatel a okruh odběratelů nejnovějších 
zpráv a přehledů stále poroste. V dnešní době, kdy 
má většina lidí možnost přístupu k internetu, to ne-
ní nijak složité. Stačí kliknout a informace k nám pu-

Novinkou, která některé uživatele internetu  t uj í d o s lova samy. 
v létě roku 2018 překvapila, byla změna podoby ofi-
ciálních webových stránek města. Lidé, kteří byli 
zvyklí využívat možnosti automatického zasílání in-
formací o nově vložených dokumentech, se na re-
dakci Čáslavských novin obraceli se stížností, že jim 
tato služba přestala být poskytována. V souvislosti   
s nově zavedenými pravidly ochrany osobních úda-
jů (GDPR) však nebylo možné převést seznam zare-
gistrovaných odběratelů do databáze nového we-
bu. Není ale žádným problémem se k odběru novi-
nek přihlásit podle nového zákona, a to samo-

zn

Jedním z cílů nového vedení města je posílit za-
pojení veřejnosti do aktivit, které vedení zvažuje, 
připravuje nebo realizuje, a to nejen průběžnými in-
formacemi, ale i poskytnutím prostoru k tomu, aby 
obyvatelé města mohli sami přispět svými nápady, 
zkušenostmi, energií a prací v oblasti, která je jim 
blízká, a zapojit se tím do rozvoje města.

Způsobem, jak takový prostor vytvořit, je sesta-
vení týmu lidí pro každou oblast zájmu, který bude 
průběžně pracovat na tématech/projektech z této 
oblasti a posouvat je tím k realizaci. Výstupy tako-
vých týmů mohou nabývat různých podob, od rych-
lého poskytnutí názoru, přes detailní analýzu téma-
tu s návrhy dalších kroků, zapojení do příprav až po 
spolupráci na samotné realizaci. Příjemcem výstu-
pů těchto týmů by pak byla rada města nebo měst-
ský úřad, v závislosti na konkrétní situaci.

Týmy, které by se věnovaly klíčovým oblastem, 
v nichž je třeba dlouhodobá soustavná práce, by 
měly formální statut komise rady města. V případě Na závěr to nejdůležitější - bez Vás to nepůjde! 
ostatních týmů by se jednalo o pracovní skupiny bez Týmy nemohou fungovat bez lidí, kteří v nich budou 
formálního statutu. Práce členů komisí i pracovních aktivně pracovat ve prospěch města. Vyzýváme 
skupin z řad veřejnosti by byla činností dobrovol- proto všechny zájemce o zapojení do některého       
nou, za kterou by jim nenáležela odměna. z týmů, aby na uvedenou e-mailovou adresu 

Oblasti, pro které vedení města zamýšlí vytvo- komise@meucaslav.cz do 13. 1. 2019 poslali infor-
ření komisí či pracovních skupin, jsou uvedeny v ta- maci o tom, do kterého týmu by se chtěli zapojit, 
bulce. V případě komisí jde často o přímé pokračo- spolu s motivačním dopisem a pokud možno také 
vatele těch z předchozího volebního období. strukturovaným životopisem. Uvítáme i zájemce z 

Mezi komisemi nenajdete dosavadní komisi pro řad dosavadních členů komisí, budou-li mít nadále 
nakládání s odpady, jejíž činnost, spočívající hlavně zájem a chuť pokračovat ve společné práci pro měs-
ve zprostředkování informací od provozovatele to. Všechny zájemce pak budeme kontaktovat s in-
místní skládky směrem k veřejnosti, by měl převzít formací o dalším postupu. 
přímo městský úřad a jeho Odbor životního prost- Tato výzva se nevztahuje na sportovní komisi, 
ředí. Také není uvedena komise pro projednávání která je specifická tím, že je složena ze zástupců no-
přestupků, protože tuto činnost na odborné úrovni minovaných místními sportovními oddíly.
pokryje městský úřad. Mgr. Martin Jusko

KONTAKTY 
NA ZASTUPITELE

KOMISE RADY MĚSTA A PRACOVNÍ SKUPINY 
– VÝZVA K ZAPOJENÍ

KOMISE

PRACOVNÍ SKUPINY

Kultura, cestovní ruch, spolková činnost

Regenerace kulturních památek

Sportovní komise (již nominována)

Nakládání s nemovitým majetkem města

Záležitosti občanů

Školství

Zdravotnictví, sociální služby

Volnočasové aktivity, veřejný prostor

Bytová výstavba

Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel

Doprava, parkování 

Životní prostředí

Spolupráce s armádou ČR
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Zastupitelstvo města v prosinci rozhodlo hlasy 
svých koaličních členů o zrušení poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. I 
když jsem si vědom toho, že tento krok mnozí místní 
občané vítají, já osobně jsem pro něj nehlasoval. 
Proč?  

mnoha budov, ale naší snahou vždy bylo, abychom 
režii města zatěžovali co nejméně. Musíme si uvě-
domit, že desetitisícová Čáslav je poměrně malé 
město a málo takto malých měst má svoji nemoc-
nici, domov důchodců a další organizace. To jsou 
všechno subjekty, které vyžadují určité náklady. 
Měli bychom být tedy maximálně obezřetní a tyto 

Až do současné doby město dotovalo likvidaci mandatorní výdaje nezvyšovat. 
komunálního odpadu částkou přesahující 5 milionů I když to tedy může na první pohled vypadat, že 
korun. Celkové náklady jsou kolem 11 milionů ko- můj nesouhlas se zrušením diskutovaného poplat-
run a z toho část zhruba do jednoho milionu korun ku je proti zájmu zdejších obyvatel, jsem z dlouho-
byla získávána prodejem recyklovatelného plastu a dobého hlediska skutečně přesvědčen, že se jedná 
čtyři a půl milionu z poplatků od občanů. Jestliže ny- o špatný krok, který se negativně promítne do hos-
ní byly poplatky zrušeny, znamená to, že město v té- podaření města a výrazně omezí další investice a 
to době bude doplácet zhruba deset milionů korun. tím i jeho rozvoj.    
Ani to ale ještě není tak tragické, protože město zís- Obdobným příkladem, který se již v praxi pro-
ká ročně přibližně třináct milionů za uložené množ- jevil jako negativní, bylo zrušení poplatků za pobyt   
ství odpadu na skládce. Při každé změně zákona o v nemocnici. Tento krok připravil zdejší nemocnici 
odpadech je ale snaha, aby tyto poplatky městům, přibližně o čtyři miliony korun ročně, které bylo 
na jejichž katastrálním území se skládky nacházejí, možné použít na její rozvoj nebo na tolik diskutova-
byly buď menší, nebo se postupně zrušily úplně. Ty- né platy zdravotnického personálu. 
to prostředky se pak mají místo obcím odvádět na                                                   Ing. Jaromír Strnad
kraj, aby se z nich tvořily zdroje pro výstavbu spa-
loven. Do budoucna se tedy rozhodně s uvedenými 
třinácti miliony počítat nedá. 

Pokud tedy město tuto úlevu pro občany zaved-
lo, musí si jeho vedení dobře uvědomit, že v bu-
doucnu bude nezbytné veškeré tyto náklady hradit 
z vlastních zdrojů. Prozatím máme tu (v tomto ohle-
du) výhodu, že je skládka v blízkosti města, ale jak-
mile se začne odpad vozit do vzdálenější spalovny, 
budou náklady ještě daleko vyšší. A já si neumím 
představit rozhořčení veřejnosti, až se za několik let 
budou muset tyto poplatky zase zavádět. 

Zrušení poplatků za svoz odpadu vede k zatížení 
mandatorních výdajů města, tedy výdajů, které 
zkrátka nelze zrušit ani odložit. Udivuje mě, že k to-
muto kroku dochází v době, kdy si na jednu stranu 
nové vedení města stěžuje, že nemůže plánovat 
žádné velké investice, protože musí splácet úvěry a 
provoz nových nebo zrekonstruovaných objektů. 
Minulé vedení bylo ve stejné situaci, kdy bylo 
nezbytné splácet úvěry a také jsme platili provoz 

NÁZOR ZASTUPITELE Ing. Jaromíra Strnada
- ZRUŠENÍ POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU

Současný tajemník Městského úřadu Čáslav, 
inženýr Antonín Hejzlar, se k poslednímu lednové-
mu dni vzdal své funkce. Z této pozice odchází po 
více než čtyřech letech, přičemž dříve působil na 
čáslavské radnici jako vedoucí odboru.  

Inženýr Antonín Hejzlar v komunálních volbách, 
které se uskutečnily v říjnu roku 2018, jednoznačně kteří splňují zákonem dané požadavky. V době uzá-
zvítězil ve svém bydlišti a rozhodl se přijmout pozici věrky tohoto vydání Čáslavských novin bylo výběro-
starosty. Tento post se však neslučuje s výkonem vé řízení v běhu a jeho výsledek tedy ještě nemů-
funkce tajemníka městského úřadu obce s rozšíře- žeme znát. Rozhodnutí navíc musí být potvrzeno ta-
nou působností, pod jejíž správu spadá i obec Hor- ké ředitelem krajského úřadu. 
ky, v níž ve volbách uspěl. V únorových Čáslavských novinách přineseme 

Brzy po oznámení této skutečnosti bylo vy- rozhovor s inženýrem Antonínem Hejzlarem, a věří-
psáno výběrové řízení na příštího tajemníka měst- me, že zároveň i medailonek, v němž představíme 
ského úřadu, které bylo zveřejněno na úřední des- vítěze výběrového řízení a tedy i nového tajemníka 
ce. Do soutěže se přihlásilo hned několik uchazečů, nebo tajemnici MěÚ Čáslav.                                         zn

ZMĚNA NA POSTU 
TAJEMNÍKA MěÚ

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
S účinností od 1. prosince 2018 došlo ke změně 
pevné provozní doby Městského úřadu Čáslav, jejíž 
rozpis je uveden níže. 

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali před-
nostně v úředních hodinách. 
V ostatních časech pouze po předchozí domluvě.

Zmiňovaná změna se žádným způsobem nedotýká 
běžných úředních hodin. 

Provozní doba:

PŘEDPLATNÉ 
ČÁSLAVSKÝCH NOVIN

Vážení čtenáři, 
pro rok 2019 je opět možné zajistit si 

předplatné ČN 
i pro domácnosti mimo Čáslav. 

Cena za tuto službu je pouze ve výši poštovného 
a činí 145 Kč/rok. 

V případě zájmu o zasílání Čáslavských novin 
poštou kontaktujte, prosím, redakci 

na tel. čísle 327 300 228 
nebo prostřednictvím e-mailu: 

noviny@meucaslav.cz
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Na stránky Čáslavských novin se po delší době vrací 
nepravidelná rubrika Dotazy a odpovědi, kterou si 
někteří čtenáři jistě pamatují z minulých let. Jejím 
cílem je informovat občany o průběhu úvodní části 
zasedání městského zastupitelstva, v níž je dán pro-
stor dotazům veřejnosti i zastupitelů. Zkrácenou 
verzi jejího průběhu tedy budeme opět přinášet       
v tištěné podobě a celý přepis jednání zastupitelst-
va, stejně jako jeho anonymizovaný zvukový zá-
znam bude i nadále k dispozici na úřední desce we-
bových stránek města (www.meucaslav.cz).   

Přepis a zvukový záznam jednání: 
www.meucaslav.cz.

Dotazy občanů 

Dotazy zastupitelů

úprava povrchů následovala až po tomto kroku. Na žala není žádná indicie o tom, že by se cokoliv mě-
rok 2019 tedy tuto akci v plánu nemáme.“ Odpověď nilo. Není tedy zatím konečné definitivní rozhodnu-
doplnil Ing. Strnad: „V roce 2019 se kanalizace bu- tí, ale všechny dosavadní kroky k tomu, aby byla 
dovat nebude, ale připraví se projektová dokumen- Čáslav vynechána, platí.“ 
tace, na které by se bývalo začalo pracovat již před K tématu skládky promluvil také Ing. Urban, 
lety, ale celé dané území je na skále a není možné který podotkl, že spolu s Ing. Strnadem jednali s ná-
zde zřídit samotížnou kanalizaci. Bude se tedy řešit městky zainteresovaných ministrů a v kauze se sna-
tlaková kanalizace. K realizaci by mělo dojít v roce žili pomoci. Informoval o dokumentu, který má        
2020,“ dodal nejen z pozice zastupitele, ale i člena k dispozici, a podle něhož se sice nepředpokládá, že 
představenstva společnosti VHS Vrchlice-Maleč. by v Čáslavi byla mezideponie kalů, je zde ale schvá-
Občan byl následně pozván k dalšímu jednání. leno, že se sem může navézt až deset tisíc tun ma-

Jiný z obyvatel Nazaretu vznesl na jednání za- teriálu z Ostravy, který dle odborníků není nebez-
První dotaz či spíše připomínka obyvatele měs- stupitelstva svoji stížnost zvláště ke stavu povrchu pečný. JUDr. Málek připomněl, že se o nové situaci 

ta se týkala často diskutované čistoty města v sou- chodníků v této ulici, které jsou podle jeho názoru ohledně kalů nové vedení dozvědělo první den ve 
vislosti s chovem psů. „Chtěl bych požádat, abyste již nebezpečné. Připomněl, že je oprava slibována své funkci a vyvinulo veškerou možnou aktivitu pro 
věnovali více pozornosti neukázněným pejskařům. mnoho let. Starosta města JUDr. Málek odpověděl, kladné řešení. Řekl také , že je rád, že se kauze věnují 
Žiji v Čáslavi takřka celý život, vidím, jak se město že v rámci jednání je projednáván i rozpočet města, i další zastupitelé a že informaci o možném navážení 
lepší, doufám, že v tom budete pokračovat, ale v minulé odpovědi již padlo i vyjádření ohledně spo- šesti až deseti tisíc tun tzv. nadsítného materiálu ve-
nemohu si pomoci, černá skvrna je v pejskařích...“ lečnosti VHS a věří, že potřebné akce budou pro- dení města má, ale zatím nepadlo žádné definitivní 

Na připomínku odpověděl starosta města, vedeny. Do debaty se zapojil také Ing. Strnad, který rozhodnutí. MUDr. Mandáková zdůraznila, že vidí 
JUDr. Málek, který konstatoval, že se této proble- nabídl svoji pomoc v jednání se společností ČEZ na jako pozitivní, že se problém snaží řešit všechny zú-
matice vedení města věnuje a bude se jí věnovat i urychlení rekonstrukce této části sítí v ulici Nazaret častněné strany.
nadále. „Těžko můžeme říci, že známe recept, který tak, aby vše proběhlo v roce 2020.    Po tomto vystoupení se Ing. Strnad zeptal na 
by město ušetřil od dopadů, které zmiňujete. Ur- Další dotaz se týkal cesty z Čáslavi na Třebešice, průběh a řešení situace, kdy těsně po volbách něk-
čitě ale budeme v kontaktu s městskou policií a bu- která byla historicky hojně využívána a nyní je zaká- teří z nově zvolených zastupitelů za Čáslav pro 
deme se tomu věnovat.“ zán průjezd v části mezi Lochy a Třebešicemi. všechny obdrželi výhrůžné SMS a telefonáty. Sdru-

Další dotaz se týkal bývalého průchodu mezi uli- Tazatel se zajímal o důvod tohoto uzavření. žení o tom informovalo v médiích. „Ještě jako sta-
cemi Dusíkova a Poštovní, resp. mezi objektem Po- Odpověděl místostarosta města pan Horský. rosta města jsem kontaktoval Policii České republi-
licie ČR a pohřební službou, který je nyní pro ve- Konstatoval, že již jednal se starostou Třebešic a je   k y, kde mi sdělili, že na tomto vyšetřování již pracují. 
řejnost uzavřen. „Jsem si vědom toho, že jde o sou- v plánu vytvoření trojúhelníku mezi Třebešicemi, Chtěl bych tedy vědět, jak to s těmi SMS a hovory 
kromý majetek, ale chodník renovovalo město. Je Hejdofem a Kalabouskem, kde bude zakázán prů- bylo.“ JUDr. Málek konstatoval, že v tomto směru 
to spíš dotaz pro bývalé vedení města, ale musím se jezd, ale samozřejmě bude povolen vjezd lidem, nikdo na PČR oznámení nepodával. Trestní oznáme-
zeptat tady. Jak bude tento problém řešen?“ kteří v obci žijí nebo tam za nějakým účelem přijíž- ní bylo podle jeho slov podáno pouze v souvislosti    

Odpověděl místostarosta města pan Martin dějí. Jedním z důvodů tohoto plánovaného opatře- s letáky, které byly před volbami šířeny a jedním 
Horský. „O tomto problému víme, jde skutečně o ní je také ochrana mostku, který se v obci Lochy na- rozhovorem s Ing. Strnadem. Zastupitel MUDr. Lu-
soukromý pozemek, jeho majitel opakovaně upo- chází. Komunikace mezi Lochy a Třebešicemi je ze káš Tichý vysvětlil, že se jednalo o ojedinělou udá-
zorňoval na to, že tam vzniká nepořádek (a proto byl dvou třetin v majetku Třebešic. Oprava části uvede- lost, kterou nepovažoval za nic důležitého a dále se 
pozemek později ohrazen - pozn. red.). Města jsou né cesty mezi Hejdofem a Lochy je uvažována v po- nic neřešilo. Ing. Strnad následně přečetl zprávu 
na tom pozemku dvě svítidla, která budou odstra- době cyklostezky či obdobné komunikace.  PČR, z níž vyplývá, že prověřováním nebyly zjištěny 
něna. Chodník byl opraven již poměrně dávno,“ žádné skutečnosti, které by naplňovaly podstatu 
konstatoval pan Horský s tím, že s majitelem po- Ze zastupitelů jako první se svým dotazem vy- trestného činu a nebylo zjištěno žádné protiprávní 
zemku bylo několikrát jednáno. Vysvětlení doplnil stoupil magistr Tomáš Hasík. „Chtěl bych se zeptat, jednání. Místostarosta města debatu ukončil vy-
Ing. Jaromír Strnad. Řekl, že se rekonstrukce chod- jestli město bude pokračovat v řešení neuspokojivé světlením, že se prý dotyčný zastupitel nad celou 
níku účastnil jako dodavatel stavby v roce 1996 a jde situace ohledně parkování u nádraží a v Tyršově uli- kauzu povznesl. MUDr. Mandáková dodala, že zve-
tedy o dvaadvacet let starý chodník a nikoliv o ci, kde je situace již nebezpečná...“ řejnění problému považuje za přirozenou obranu.
stavbu, kterou by zajišťovalo minulé vedení města. Odpovědi se ujal starosta města, který připo- Posledním bodem této části zasedání se stala 
Odpověď doplnil i starosta města, JUDr. Vlastislav mněl, že problém parkování je otázkou nejen naše- poznámka Mgr. Mikše, kterého překvapil velmi kri-
Málek informací, že i přes veškerou v minulosti vyví- ho města nebo republiky, ale jde o problém prak- tický text v časopisu Týden, týkající se rekonstrukce 
jenou snahu ze strany města je krok majitele po- ticky celosvětový. Město hledá dlouhodobě řešení, informačního centra i minulého vedení, v němž fi-
zemku pochopitelný a tazatele pozval k dalšímu pří- situaci se již částečně podařilo zlepšit. „Nemyslím guruje i vyjádření současného místostarosty pana 
padnému jednání. si, že jde o snadné řešení, nicméně určitá konkrétní Horského.Odůvodnil projekt a obhajoval transpa-

Následná otázka dalšího z účastníků diskuse se opatření jsme již učinili.“ Jeho odpověď doplnil pan rentnost jeho realizace, zrekapituloval průběh i 
týkala kanalizace, osvětlení a chodníků v ulici Naza- Martin Horský, který sdělil, že se jedná o odkupu hloubku rekonstrukce, stejně jako výběr dodavate-
ret, s jejichž stavem není spokojen. pozemku z pohledově levé strany od budovy nádra- lů, s jejichž prací byl spokojen. „Doufám a věřím, že 

Odpovědi se ujal místostarosta města, pan ží ČD. Jde ale o dlouhodobý a složitý proces. „Chce- se bude i nadále pokračovat v této práci,“ řekl.  K 
Martin Horský. „V současné době řeší odbor životní- me si zmapovat celou Čáslav a zkusit tento problém Mgr. Horskému se připojil také Ing. Strnad. Reago-
ho prostředí stížnosti některých tamních obyvatel, řešit celoplošně, vymyslet koncepci, která by po- val pan Horský, který uvedl, že si myslí, že se dají re-
které v letních měsících obtěžoval zápach splašků, mohla celé Čáslavi.“ Také podle bývalého místosta- konstrukce provádět hezky a za méně peněz a že ře-
jež se dostaly do Brslenky, a dochází ke kontrole. Byl rosty Mgr. Mikše již byla jednání vedena v minulosti šení infocentra nemuselo být takto okázalé. Nicmé-
vznesen dotaz na společnost VHS, zda je v jejich in- a ne bez naděje na kladné řešení. Ing. Strnad dopl- ně podle jeho vyjádření se otištěná citace neshodo-
vestičním plánu výstavba kanalizace v těchto mís- nil, že se jednalo již i o projektové dokumentaci. vala s podklady, které do redakce zaslal. „Jistě znáte 
tech, ale pro rok 2019 s tímto firma nepočítá. Zá- Se svým vstupem se přihlásil také přímo sta- i ze své praxe, že si novináři napíší co chtějí, takže to, 
stupkyně spol. Topol Water nabídla možnost insta- rosta města, který informoval o vývoji situace co jste četl, jsem já takto nedodal,“ řekl. S krátkou 
lace čističky vody.“ Problematiku veřejného osvět- ohledně kauzy „ostravských kalů“ v tom smyslu, že připomínkou se připojila i MUDr. Mandáková, která 
lení vysvětlila vedoucí oddělení investic MěÚ Bc. MŽP schválilo dodatek k projektu, který by měl za- zdůraznila, že s rekonstrukcí infocentra v tomto roz-
Markéta Petrová. „Již před dvěma lety jsme žádali jistit likvidaci kalů i filtračních hlinek přímo ve Vře- sahu nesouhlasila již od počátku a doplnila, že           
ČEZ, aby uložil své vedení do země s tím, že i my jako sové s vynecháním Čáslavi byť jako meziskádky. v soutěži infocenter v regionu zvítězila Kutná Hora.
město bychom se připojili s další renovací povrchů i „Ministerstvo financí si vyžádalo doplňující infor-
veřejného osvětlení. Je třeba, aby se akce vrstvily a mace, ale podle poslední zprávy pana ředitele Dole-

DOTAZY A ODPOVĚDI - ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 10. 12. 2018

zn
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PRÁCE NA OBNOVĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ V ČÁSLAVI 
BUDOU POKRAČOVAT OD LEDNA
Práce na realizaci rozsáhlého revitalizačního plánu 
pro zeleň, který nese název Obnova veřejné zeleně 
v Čáslavi, budou od ledna pokračovat. Přestože pra-
covní činnosti začaly v rámci této akce již v druhé 
polovině roku 2018, hlavní změny nás teprve čekají.    

jichž financování město hradilo z vlastního roz- bo staré, mohou ohrožovat  majetek, ale i bezpečí 
počtu. Více nám k tématu sdělila Gabriela Dymáko- osob a jsou zahrnuty v projektu. Prosíme všechny, 
vá, která má na starosti veřejnou zeleň ve městě: kteří se budou vyskytovat poblíž kácení dřevin, aby 
„Město mělo pro pokrytí drobnějších prácí na pro- dbali své osobní bezpečnosti. V lokalitách jako na-
jektu revitalizace zeleně v roce 2018 vyhrazeno  p ř íklad v parku na Valech, kde může dojít k hlučněj-

Plán se týká dvanácti lokalit, které si dodavatel 300 000 Kč. Do výše této částky se tedy dosud pro- šímu pracovnímu ruchu, prosíme také o trpělivost. 
prací společnost OK GARDEN s. r. o. převzala  25. vedlo několik bezpečnostních a zdravotních řezů, a Další práce budou realizovány v průběhu celého 
června 2018. Do konce roku provedla bezpečnostní to v lokalitě známé jako „třešňovka”, nacházející se roku a nechybí mezi nimi samozřejmě i výsadba no-
řezy, zdravotní řezy a další arboristická opatření, je- poblíž hřbitova, poté v lesoparku a dalších částech vých stromů, keřů a zakládání trávníků,” doplnila 

ve Vodrantech.” Gabriela Dymáková.
Díky získané dotaci Kompletní zhotovení projektu je naplánováno 

ve výši 2 300 000 Kč se na začátek roku 2020. Tři roky poté bude realizační 
firma OK GARDEN s. r. o. firma provádět rozvojové a udržovací práce.                   
již naplno pustí do pra-                
covních činností podle  
harmonogramu prací 
od ledna 2019.   

„Po Novém roce,      
v období vegetačního 
klidu, tedy  od ledna do 
března, bude ve větší 
míře probíhat kácení. 
Kácet se budou pouze 
stromy, které jsou po 
konzultaci s odborem 
životního prostředí vy-
hodnoceny jako zdra-
votně nevyhovující ne-

JN
               

Mimo kácení v rámci projektu na obnovu zeleně, 
které bude od začátku roku probíhat především na 
sídlišti a ve Vodrantech, dojde během zimy i k další-
mu kácení kolem rybníka Medenice za letním kou-
palištěm Vodranty 

Bohužel postupně usychají další stromy, přede-
vším smrky, napadené kůrovcem. Některé jsou už 
zcela odumřelé, jiné silně prořídlé a prorezlé. Proto 
je čáslavští rybáři chtějí v zimě - v ideálním případě 
na led - pokácet. Nejen u Medenice je vidět, že neu-
vážené a rozsáhlé sázení smrků v minulosti nebylo 
šťastné a suchými léty oslabené stromy podléhají 
škůdcům. Proto dřevo na pařezech není poškozené, 
ale to určitě není důkazem toho, že strom byl zdravý 
a kácel se zbytečně.

     Mgr. Petr Vobořil

Plánovaná revitalizace zeleně se týká oblastí: 
sportovní areál Vodranty
lesopark Vodranty
park na Valech
park na Novém městě (u SZeŠ)
náměstí Jana Žižky z Trocnova
Komenského náměstí
sídliště Žitenická
městský hřbitov
třešňovka (v sousedství hřbitova)
stromořadí Filipovská
stromořadí Tyršova
zeleň ulice Jeníkovská

ČÁSLAVŠTÍ JUDISTÉ SKONČILI 5. V DOROSTENECKÉ LIZE ČR 2018 DALŠÍ KÁCENÍ U MEDENICE
V sobotu 24. listopadu 2018 se uskutečnilo 2. kolo 
finálové skupiny Dorostenecké ligy. Pod hlavičkou 
čáslavského judistického oddílu nastoupil středo-
český tým v tomto složení: 

do 55 kg Jonáš Plocar 
(Kladno), 

do 55 kg Marek Novák 
(Kralupy n. Vlt.), 

do 60 kg Jiří Nováček 
(Čáslav), 

do 66 kg Jan a Jaroslav Tobiškovi 
(Čáslav), 
Matěj Havel (Příbram), 

do 73 kg Adam Kopecký (Ml. Boleslav), 
Stanislav Holobrada (Příbram), 

do 81 kg Marek Sojka (Kladno), 
do 90 kg Martin Šedivý (Čáslav), 7.  JK Jablonec n. Nisou 

Puc František (Příbram). 8. 1. Judo Club Baník Ostrava 
9.  Sokol Hradec Králové 
10.  TJ Tatran Prachatice 
11.  Judo Železo Hranice 
      (sestupující do kvalifikace) 
12. Judoclub Plzeň 
      (sestupující do kvalifikace)                         

1. USK Praha 
2. Judo SK Královo Pole Brno 
3. SJ Litoměřice 
4. Judoklub Olomouc 
5. Judo ZŠ Sadová Čáslav 
6. Judoklub Liberec 

jsem s pokorou začal vzpomínat, jak bych byl za tako-
vé výsledky ještě před lety šťastný a vděčný!," uvedl 
Horský. „Dorostenecká liga je nejvyšší republikovou 
soutěží družstev. V roce 2012 vybojovala první gene-
race našich odchovanců kvalifikační postup. Byla to 
tehdy euforie! Čáslavští judisté si tehdy vysloužili 
přezdívku "Žluté zlo", to když nastoupili se žlutými 
pásky a dokázali porazit modré a hnědé z jiných od-
dílů,” s hrdostí v očích vzpomínal Horský. Pamatuji si 
na Kombika, Chalupu, Kapitána, Hamrala, Neuma-
na. Poté Rácu, Žejdlu, Dymáka a jejich následovníky 
mého syna Matěje Horského, Šéďu, Flosíka, Vavři-
nu, Dvorského a Svobodu, až po kluky, co reprezen-
tují oddíl dnes. 

Zažívali jsme společné chvíle otloukánků, pro-
tože vybojovat postup do Dorostenecké ligy byl  
,jen’ první krok, ale nemohli jsme konkurovat těm 
nejlepším v republice. Dnes již patříme k týmu, se 
kterým se počítá. Jsme vždy součástí finálové skupi-
ny. Ve sbírce republikových medailí máme i jednu          

Jak se tomuto týmu vedlo popsal trenér čáslav- z DL,” řekl Horský a na závěr uvedl: „Mám obrov-
ských judistů Martin Horský: „Odjížděli jsme na finá- skou radost když vidím, jak dnes Ráca (Rackovský) 
lové kolo s jasnou představou potřebných čtyř vítěz- jde svou cestou trenéra desítky kilometrů od Čásla-
ství a tým Litoměřic dvou vítězství tak, abychom vi. Jak můj syn Matěj a naši dorostenci začínají vést 
obsadili celkové 3. místo. V prvním zápase jsme se děti v Čáslavi. Pak pochodeň, kterou mi předali mí 
utkali s Prahou, kde vše nasvědčovalo tomu, že by- trenéři, se povedlo předat dál. Teď ji ještě chvilku 
chom mohli zvítězit 5:3. Výsledek byl však přesně poneseme spolu. Pak už se my starší budeme jen dí-
obrácený v náš neprospěch. Ve dvou důležitých zá- vat a radovat se jak jsou ́ naše děti´ úžasné.“ 
pasech naši závodníci neodvedli svou práci s plným Konečné pořadí Dorostenecké ligy 2018: 
nasazením. Následně jsme porazili Olomouc a Lito-
měřice. S brněnským týmem jsme podlehli a na zá-
věr slavili vítězství nad Libercem." Středočeský tým 
vybojoval tedy 3 vítězství. Stejně se vedlo Litoměři-
cím. "Všechny predikce byly pryč. Odjížděli jsme s 5. 
místem, ale to je naše nevypočitatelně krásné judo! 
Nejdříve jsem byl naštvaný a nespokojený, ale pak 

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

činí 21. 840

25.400

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

ÚNIK PLYNU Z BYTU

DOPRAVNÍ NEHODY NA KRUHOVÝCH OBJEZDECH

 Strážníci městské policie dostali zprávu, že z jednoho z bytů 
v ulici Jablonského je cítit silný zápach plynu. Hlídka, současně s hasičským sbo-
rem a zástupci plynárenské společnosti se dostavili na místo v čase 10:00 a po-
tvrdili zápach unikající z bytu. Na bouchání na dveře nikdo neotvíral. Žena ze 
sousedního bytu uvedla, že majitelka se nachází v Kutné Hoře. 

Vzhledem k tomu, že se žena na místo, aby odemkla byt, nemohla ihned 
dostavit, hlídka rozhodla o otevření bytu. Plyn unikal ze sporáku. Okamžitě byl 
uzavřen hlavní přívod plynu a otevřeno okno v kuchyni. Bylo také zjištěno, že 
napojení neodpovídá předpisům.

Majitelka bytu byla upozorněna, že plyn v domácnosti může znovu použí-
vat, až po následné revizi rozvodů.

 K první dopravní nehodě 
došlo v ulici Chrudimská po čtvrté hodině ranní. Po příjezdu hlídky k naboura-
nému vozidlu se řidič poblíž nehody již nenacházel. Podle svědků muž, který 
údajně působil podnapilým dojem, nezvládl řízení při průjezdu kruhovým ob-
jezdem a naboural do podezdívky plotu. Bylo také zjištěno, že muž z místa neho-
dy odešel bez bot.

Hlídka se vydala pátrat po řidiči do nejbližších ulic, do nemocnice a čekárny 
vlakového nádraží. Městský kamerový systém nehodu nezaznamenal, ale 
ihned po nahlášení monitoroval pohyb v okolí inkriminovaného místa. Řidič se 
k vozu vrátil, otevřel kufr a poté se z místa vydal do ulice Jablonského. Na vyře-
šení případu policie pracuje.

Řízení osobního motorového vozidla nezvládl také řidič na kruhovém ob-
jezdu „Ostrý roh.” Muž jel z ulice Masarykova a pár metrů před vjezdem na kru-
hový objezd najel na dělící ostrůvek, kde srazil dopravní značku „Přikázaný 
směr, objíždění vpravo.”  

Řidič byl vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce nebo odbornému lékař-

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ A ZIMA, LÁKÁ ZLODĚJE STROMKŮ A DŘEVA  

PODVODNÉ JEDNÁNÍ 

V období 
před vánocemi a v zimním období zaznamenáváme každoročně zvýšený počet 
krádeží v lesních porostech. Pachatelé se nejčastěji zaměřují na vytěženou kula-
tinu, kterou majitelé někdy zbytečně ponechávají na místech bez dohledu a 
dlouhou dobu.

Naši policisté řeší již několik případů těchto krádeží v průběhu měsíce listo-
padu i prosince. Najdou se i tací, kteří se rozhodnou zajít si do lesa pro vánoční 
stromeček. Samotnou krádež těchto stromků by si však měli dobře rozmyslet. 
Přinést si domů takový stromeček, by se jim nemuselo vůbec vyplatit. Vánoční 
atmosféru by totiž zcela jistě narušila nelibá vůně. Správa lesů a majitelé stro-
mů jsou v tomto ohledu prozíraví a preventivně je ošetřují speciálním postři-
kem, který samotnému stromku nijak neublíží, avšak jeho odér je velice nepří-
jemný pro naše čichové smysly.

Policisté doporučují, aby vytěžené dřevo bylo z místa odvezeno v co nej-
kratší době. V místech, kde by mohlo ke krádežím docházet, je dobré umístit 
takzvaných fotopastí. Ty se pak stávají velice cennou pomůckou při objasňová-
ní této trestné činnosti, kdy je možno na základě fotografií ztotožnit osobu sa-
motného pachatele. Ten se svým protiprávním jednáním dopouští trestného 
činu krádež, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V případě reci-
divy až tříletý.

Dne 10. prosince 2018 zaslal osmačtyřicetiletý muž ze 
svého účtu na účet prodávajícího platbu za motocykl Jawa Mustang, který si 
poškozený našel prostřednictvím facebooku v jedné založené skupině. Prodá-
vající zde vystupoval a komunikoval pod smyšleným jménem. 

Po zaplacení platby přestal prodávající s poškozeným mužem komunikovat 
a je neaktivní. Poškozený přišel o několik tisíc korun. Případ šetří čáslavští poli-
cisté.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

PODĚKOVÁNÍ POLICII

- město Čáslav, Městská policie Čáslav

- Pavel Kratochvíl, velitel MěP Čáslav 
- tel.: 327 314 197

- Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení podávejte písemně 
do  na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

Městský úřad Čáslav, 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav.

Obálku označte  a 

Místo výkonu práce: 

Bližší informace poskytne: 

Výběrové řízení: 

15. 2. 2019

„Výběrové řízení - strážník městské police” „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme:  
 vhodné pro muže i ženy
 platové zařazení dle nařízení vlády 

  

·
·

o platových poměrech zaměstnanců 
  ve veřejných službách a správě

Požadavky na uchazeče:
 občanství ČR
 dosažení věku 18 let
 bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
 vzdělání - středoškolské s maturitou
 způsobilost k právním úkonům
 zdravotní způsobilost
 řidičské oprávnění (B)

·
·
·
·
·
·
·

MĚSTSKÁ POLICIE

Čáslav

156

Ze srdce děkujeme všem složkám policie, které v Čáslavi působí. 
Velice si vážíme jejich práce a lidského přístupu.

Díky jejich rychlému a vysoce profesionálnímu jednání 
nám byly navráceny odcizené věci.

                                                            
                                                                           

MUDr. Julie Provazníková  



Čáslav je městem, které školství skutečně přeje - 
od  mateřinky, přes čtyři základní školy až po pět 
středních škol a učilišť. Zkrátka - o vzdělání je tu 
postaráno od prvních dní nejmladších žáčků ma-
teřské školy až po maturanty. Jednou ze střed-
ních škol, která ve městě doposud neprávem zů-
stává tak trochu mimo hlavní proud informací, je 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
dopravní Čáslav, která má od tohoto školního ro-
ku nové vedení - a to jak na pozici ředitele, tak i 
jeho zástupce, resp. zástupkyně. Novým ředite-
lem je Ing. Luděk Fišera a jeho zástupkyní se stala 
Mgr. Ladislava Bednářová. Jak o „své“ škole ho-
voří? Jaká je její současnost a jaké jsou plány do 
budoucna? 

Mnozí mladí lidé, ale často ani jejich rodiče si 
neuvědomují, že vyučení v technickém oboru jim 
může do budoucna přinést mnohé výhody. Poptáv-
ka po zručných řemeslnících je ve společnosti stále 
vysoká, avšak zájem o tyto obory není tak velký, jak 
by bylo potřeba. 

absolventům těchto středních škol a učilišť 
otevřela další možnosti budoucí realizace na 
trhu práce,“ nastínil ředitel školy další možnosti 
vývoje jak školy samotné, tak i celého systému. 

„Automobilový průmysl a s tím zároveň i 
všechny ostatní obory, které s ním souvisejí, se 
velmi rychle vyvíjejí a tomu je nezbytné přizpů-
sobit také vzdělávání v daných oblastech. To si 
samozřejmě uvědomujeme, a proto se snažíme 
na tradici vzdělávání na naší škole navazovat      
v novém, moderním duchu. O tom, že máme na 
co navazovat, svědčí blížící se sedmdesáté vý-
ročí otevření čáslavské dopravní školy, které 
oslavíme v roce 2020. Věřím, že nejen toto ju-

získáním zaměstnání. bileum, ale hlavně zájem o obory, které jsou zvláště 

„Velkou výhodou všech oborů vyučovaných na 
naší škole je zařazení předmětu řízení motorových 
vozidel, ve kterém mají žáci nově od tohoto škol-
ního roku možnost získat oprávnění k řízení moto-
rových vozidel skupin B a C zcela zdarma,“ prozradil 
mimo jiné v rozhovoru ředitel školy, inženýr Luděk 
Fišera, který dále hovořil o projektu, do něhož se 
škola zařadila již před několika lety, tedy ještě          v této době velmi perspektivní, přivedou na naši 
v době, kdy byl jejím ředitelem pan Šťastný. školu další budoucí žáky jak maturitních, tak i uče-

„Jsme velmi rádi, že je naše škola spolu s dal- bních oborů. Vždyť bez dopravy (automobilů) si ži-
šími třinácti zařazena do pilotního programu, v je- vot lidí lze jen těžko představit,“ řekl inženýr Fišera, 
hož rámci se nabízejí velmi zajímavé možnosti zís- který také doplnil, že se samozřejmě spolu s rych-
kávání nejnovějších informací a předávání zkuše- lým rozvojem technologií musí měnit i způsob vý-
ností. Důležitá je také spolupráce s předními firma- uky budoucích techniků. V současné době je tren-
mi, jako je Bosch, Škoda, Scania, Volvo a další. Do dem ve vzdělávání naučit žáky orientaci v dostup-

„Škola v současné době nabízí jak čtyřleté obo- uvedeného projektu je zařazena vždy jedna škola   ných informačních kanálech, vyhledávat potřebné 
ry zakončené maturitní zkouškou, tak i obory tříle- údaje a správným způsobem je zpracovat, vyhod-
té, ukončené ziskem výučního listu,“ poskytl zcela notit a využít. Zvláště u maturitních oborů je potom 
základní informaci ředitel školy. Mezi studijními kladen důraz také na rozvoj schopností komunika-
(tedy maturitními) obory naleznou technicky zalo- ce se zákazníky či studium cizích jazyků, které 
žení zájemci obor Autotronik, který je zaměřen na absolventům pomohou v dalším návazném rozšiřo-
provoz, diagnostikování a provádění oprav moto- vání již získaných vědomostí. To je hlavní devizou 
rových vozidel zejména v oblasti autoelektroniky. zvláště pro žáky, kteří se po maturitě na střední 
Dalším nabízeným studijním směrem je Provoz a škole rozhodnou pokračovat ve studiu na některé     
ekonomika dopravy, jehož absolventi najdou roz- z vysokých škol - a ani takoví absolventi zdejší „do-
manité uplatnění v oblasti administrativy, dopravní pravky“ rozhodně nejsou výjimkou. Zájemci o další 
infrastruktury i na dalších místech v různých dru- studium pak míří zvláště na vysoké školy s technic-
zích dopravy. Stále poměrně novým oborem, který kým zaměřením. „S absolventy naší školy se může-
si však již získal svoje místo ve struktuře školy, je Po- me setkat například v konstrukčních kancelářích, 
žární ochrana, po jehož úspěšném ukončení se mo- v kraji. Tímto způsobem získané informace potom výzkumných ústavech nebo i v týmu Design studia 
hou absolventi ucházet o zaměstnání v jednotkách můžeme předávat nejen našim žákům, ale i vedení firmy Porsche,“ zakončil Ing. Luděk Fišera rozhovor 
požární ochrany či ve složkách záchranného inte- a pedagogům ostatních středních škol a učilišť po- o škole, její minulosti, současnosti i plánované bu-
grovaného systému nebo i v dalších bezpečnost- dobného zaměření, kterých je v naší republice nyní doucnosti s přáním, aby i příští roky přinášely jejím 
ních složkách, a to nejen v naší republice, ale i           téměř sto padesát. Součástí výše uvedeného pro- žákům co nejlepší podmínky pro přípravu na vstup 
v ostatních státech Evropské unie. jektu „Evropského vzdělávání“ je také možnost po- do následného profesního života.                          

Jak již bylo uvedeno výše, škola nabízí také obo- dílet se na dalším směru vývoje odborného školství 
ry učňovské, a to konkrétně Mechanik opravář mo- v tomto atraktivním oboru. V současné době řeší-
torových vozidel, zaměřený na diagnostiku, kontro- me se zástupci Národního ústavu vzdělávání Rám-
lu a seřizování motorových i nemotorových vozi- cové vzdělávací programy pro autoobory, ke kte-
del. Praktické vyučování je zde na špičkové úrovni, rým máme možnost vznášet připomínky ohledně 
dílny, v nichž je odborný výcvik realizován, jsou pro- jejich revizí. Nový dokument by měl být platný od 
vozovány i na úrovni autoservisu, čímž se žáci učí roku 2022 a my, učitelé, víme, že je potřeba docílit 
zodpovědnosti za odvedenou práci. Po vyučení toho, aby byly naše studijní a učební směry dále 
mohou zájemci pokračovat v maturitním oboru technicky rozvíjeny s ohledem na měnící se výrobní 
Autotronik nebo v nástavbovém studiu a rozšířit si technologie a v souladu s nejmodernějšími trendy, 
tak svoji kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že na českém například možnost zařazení mezi elektroobory. 
trhu práce odborníci v tomto oboru v současné Jejich výhodou by pak byla znalost Vyhlášky 50 o 
době citelně chybí, nemají absolventi problém se odborné způsobilosti v elektrotechnice, která by 

zn

Ing. Luděk Fišera

Učebna pro  odborné předměty...

Výpočetní technika je samozřejmostí...

MODERNÍ VÝUKA V DUCHU TRADIC
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Praktická část výuky...



HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU „Z ULICE“ 
NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV V ROCE 2019

SVOZ BIOODPADU 
ZE SBĚRNÝCH 

NÁDOB
240 A 1 100 L

Období svozu: 

svozový den:
úterý

čtvrtek

duben - listopad, 1 x týdně

 (jižní část města, 
tj. části města od hlavní
silnice směrem ke kostelu)
První svoz - 2. 4. 2019
Poslední svoz - 26. 11. 2019

 (severní část města, 
tj. části města od hlavní
silnice směrem k železniční trati)
První svoz - 4. 4. 2019
Poslední svoz - 28. 11. 2019

HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
„Z ULICE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV V ROCE 2019 

JE VYTVOŘEN TAKÉ V 
, KDE JE POJMENOVÁN JAKO 

INTERNETOVÉM GOOGLE 
KALENDÁŘI
„ČÁSLAV - SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU”

Odkaz pro web a 

  

pro propojení s telefonem a jinými aplikacemi 

 v sekci „Zařizuji/Svoz odpadu”
najdete na stránkách městského úřadu 

www.meucaslav.cz

Po přihlášení do služby Google Kalendář si můžete 
také nastavit  upozornění před svozem.
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PROGRAM 
MUZEJNÍHO A VLASTIVĚDNÉHO 
SPOLKU VČELA ČÁSLAVSKÁ
NA 1. POLOLETÍ 
ROKU 2019

29. leden

12. únor

19. březen

16. duben

14. květen

18. červen

Vladimíra Dvořáková 
Demokracie, aneb kam směřuje 
naše společnost?

Petra Bělohlávková 
Jan Ladislav Dusík

Petr Čornej 
První pražská defenestrace a počátek husitské revoluce

Jarmila Valentová 
Bylany u Kutné hory-jeden z nejvýznamnějších 
evropských výzkumů neolitu

Výlet 
Tisá skála, Chlum, Paběnice

Filip Velímský 
Kliment Čermák na Balkáně, aneb Robin jede k moři

V roce 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku 
Československa a zároveň i Českobratrské církve 
evangelické. Tato církev vznikla na Generálním sně-
mu v Praze ve dnech 17. a 18. prosince 1918, kde by-
lo usneseno, že po třistaletém násilném přerušení 
se evangelíci augsburského a helvetského vyznání 
vrací k odkazu svých předků, a že se navracejí k tra-
dicím české reformace, husitství, církve pod obojí a 
Jednoty bratrské. Vznikla tak Českobratrská církev 
evangelická, která se na sněmu přihlásila i ke Ko-
menského Kšaftu, když se přihlásila k České konfesi 
z roku 1575, Rudolfovu majestátu z roku 1609 a Bra-
trskému vyznání z roku 1662. 

Chramosta, ten píše: „V září shromáždili se evan-
gelíci z čáslavského kraje k manifestaci pro sjedno-
cení a osamostatnění evangelických církví. Po slav-
nostním kázání faráře Rudolfa Lány z Vilémova pro-
mluvil profesor Antonín Boháč z Prahy o neodklad-
ném řešení této náboženské otázky“. Čeněk Dušek 
byl tou dobou vážně nemocen a zemřel 23. listo-
padu 1918, proto se již generálního sněmu účastnit 
nemohl, ale účastnil se sjezdu všech českých evan-
gelických církví roku 1903, na kterém byla založena 

V roce 2019 si budeme též připomínat 150 let Kostnická jednota, která tehdy sdružovala Církev 
od otevření čáslavského evangelického kostela. helvétského a augsburského vyznání a spolu s nimi 
Kostel se začal stavět v době působení faráře Pavla Jednotu bratrskou a dnešní Církev bratrskou. Tyto 
Nešpora, v době velkých očekávání. Roku 1861 doš-Církevní ústava byla státem schválena roku dvě církve začaly v českých zemích působit po vy-
lo k vydání Protestantského patentu, který zrovno-1919 a tentýž rok byl parlamentem schválen zákon dání Protestantského patentu.
právnil evangelíky s katolíky. Roku 1862 byl vysvě-o založení Husovy československé evangelické fa- Důležitá byla pro sjednocení vyznání i česko-
cen ve Zvěstovicích hřbitov a o rok později byla vy-kulty bohoslovecké v Praze. Fungovalo prozatímní bratrská tradice a obecně tradice české reformace. 
svěcena na hřbitově kaple, kterou společně spra-církevní zřízení, které vycházelo ještě z rakousko- V 60. letech 19. století vydal první rozsáhlejší po-
voval reformovaný sbor z Močovic (Čáslavi) a aug-uherského a které bylo nahrazeno novým až roku jednání Heřman z Tardy. Již revolučního roku 1848 a 
sburský sbor z Opatovic. V kapli se konaly 4 hel-1921. Předsedou sněmu byl zvolen Václav Havelka  roku následujícího se jednalo o osamostatnění cír-
vétské a 4 augsburské bohoslužby ročně. Později z Čáslavi, který působil jako sborový a později i se- kve, tyto vlastenecké snahy podporoval i močovický 
kapli spravoval sbor ČCE ve Vilémově. Roku 1864 niorátní kurátor. Na Staroměstském náměstí u so- farář Pavel Nešpor, z rodinných pamětí víme, že je-
byl položen základní kámen evangelického kostela  chy mistra Jana Husa měl projev i čáslavský farář ho strýc Jan Nešpor si stěžoval na rozdělení českých 
v Čáslavi, tehdy šlo velké procesí z Močovic, kde František Kozák. Ten se o sjednocení zasloužil veli- evangelíků Tolerančním patentem. Jan Nešpor, fa-
před tím sbor sídlil. Roku 1866 byl zakoupen dům kou měrou. Spolu s faráři  Ferdinandem Císařem a rář v Krabčicích, a Josef Nešpor, farář močovický a 
vedle kostela a upraven jako fara, protože stará fara Janem Pelíškem vydával časopis Hus, ve kterém otec Pavla Nešpora, byli první generací českých re-
v Močovicích i  s toleranční modlitebnou vyhořela. myšlenky sjednocení propagoval. Ovlivnil též i vý- formovaných farářů. Myšlenky na sjednocení evan-
Tehdy sboru pomohla kazatelská stanice augsbur-znamné osobnosti první generace církve: Františka gelíků jsou tedy staré jako Toleranční patent, vždyť 
ského sboru v Opatovicích, která sídlila v hostinci Žilku, který byl v Čáslavi vikářem, a Františka Bed- Josef II. vydal 10. června 1783 tento text: „Pokud se 
Bílá růže (od 70. let do roku 1918 byla tato luterská náře, který v redigování časopisu Hus pokračoval. nějaký muž či žena nebo kdokoliv u vrchnostenské-
modlitebna v Jablonského ulici). Kostel byl slavnos-Farář reformované evangelické církve (tj. helvetské- ho nebo krajského úřadu jako deista, israelit nebo 
tně otevřen 6. července 1869, při slavnostním ho vyznání) Kozák s vilémovským farářem luterské jako takzvaný beran přihlásí, nechť se mu bez další-
obědě připil kolínský farář Čeněk Dušek: „Na zdar evangelické církve (tj. augsburského vyznání) Ru- ho dotazování pětadvacet holí nebo karabáčem na 
národní církve!“ Byl to právě Dušek, který v čáslavs-dolfem Petrem Lánym spolu založili roku 1912  zadek vysází a s tím nechť se pošle domů.“ Tak chtěl 
kém seniorátu volal nejvíce po sjednocení církve.    kazatelskou stanici v Habrech, která byla společnou reagovat na přetrvávající sektářství a na lidi, kteří se 
V Čáslavi a v Kolíně se projednávalo takzvané „Čás-pro obě vyznání. Farář Lány byl zvolen čáslavským nechtěli podřídit Tolerančnímu patentu a chtěli vy-
lavské církevní zřízení“ z roku 1877, které se dostalo farářem po odchodu F. Kozáka roku 1925 na odpo- znávat víru předků. Původně hanlivé označení „be-
k projednání až na generální sněm ve Vídni v roce činek, v Čáslavi vydržel až do roku 1944. Toto nebyl  rani“ vzniklo již za rekatolizace a označovalo pa-
1889, kde byl návrh většinou jediného hlasu zamít-v čáslavském seniorátu ojedinělý příklad, v letech ličaté evangelíky, ti to ale vykládali, že věří v beránka 
nut. Před generálním sněmem v prosinci 1918 se 1914 až 1916 byl postaven Jubilejní chrám Mistra Božího. Toto pojmenování vydrželo dodnes podob-
pořádaly takzvané „čáslavské konventy“, zmiňuje se Jana Husa v Pečkách. Farní sbor v Pečkách byl usta- ně jako úsloví, že je něco pevného jako helvetská ví-
o nich vnučka Josefa Součka i čáslavský kronikář ven 26. 10. 1918 jako první spojený. ra.                                                      Bc. Pavel Dočekal

ČÁSLAVSKO A VZNIK ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
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Matador může být podle Wikipedie:
1) španělský zápasník s býky (torero), jehož cílem je 
býka zabít 
2) starší výraz pro vůdce, předáka, někoho, kdo je v 
popředí
3) odrůda špenátu
Této internetové encyklopedii zřejmě ještě chybí 
nejnovější informace z čáslavského gymnázia! V je-
ho místnostech se totiž budou konat kurzy Mata-
dor!

zkoušce z anglického jazyka, matematiky nebo  čes- přijímací zkoušky čtyřletých oborů všech středních 
kého jazyka, podle toho, ve kterém předmětu si po- škol. V obou kurzech se budou chystat na zkoušku z 
třebují vědomosti doplnit. matematiky a českého jazyka. Výstupem jsou v 

Vyučovat je budou zkušení pedagogové a veš- obou případech přijímací zkoušky nanečisto.
keré materiály jim budou zpřístupněny online. Vý- Loňští frekventanti si pochvalovali, že:
stupem každého kurzu bude státní maturitní zkouš-  „kurzy mi pomohly v přípravě, byly zábavné a 
ka nanečisto. zároveň i naučné. Bylo fajn školu poznat dřív, než 

Již v loňském školním roce se osvědčily kurzy půjdu psát testy. Už se nebudu tolik stydět.“ 
přípravy na přijímací zkoušky. Dalším faktorem, který rozhoduje o podání při-

Konají se sice na Gymnáziu a Střední odborné hlášky do kurzu, je to, že se dítě začne připravovat 
Jedná se o přípravné kurzy k maturitní zkoušce. škole pedagogické v Čáslavi, ale zájemcům o pří- ke zkouškám včas a pravidelně. Je tedy jisté, že bude 

Jsou určeny studentům všech středních škol, kteří si pravný kurz nemusí jít právě o studium na této probrána veškerá učební látka, a to pod vedením 
chtějí zopakovat a upevnit učivo k maturitě, nebo si škole. odborníka.
prostě chtějí vyzkoušet typy otázek, jež se u této Jeden typ tohoto kurzu je určen dětem 5. tříd Více na www.kurzymatador.cz, 
zkoušky objevují.  ZŠ, které chtějí studovat osmileté gymnázium. Ten www.gymcaslav.cz

Přihlásit se mohou na kurz přípravy k maturitní druhý je pro žáky 9. tříd. Připravovat se budou na vedení G a SOŠPg Čáslav

NOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE V ČÁSLAVI

V pátek 10. listopadu navštívil Čáslav Doc. JUDr. 
Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., který působí jako 
poslanec Evropského parlamentu a také jako 
předseda výboru pro právní záležitosti Evropského 
parlamentu. Dopoledne strávil mezi studenty 3. a 
4.rocniku místního gymnázia a SPŠ a OA Čáslav. 
Večerní čas věnoval otevřené debatě s veřejností 
na evangelické faře. V obou případech bylo hlavní 
téma „Aktuální dění v EU“.

Pan europoslanec byl příjemně překvapen 
výbornými znalostmi a celkovou úrovní čáslavských 
studentů. Jeho krátkou zprávu uveřejňujeme a 
těšíme se na další přínosné návštěvy, na které Vás 
budeme s radostí během roku průběžně zvát.

„Moje páteční setkání se studenty v Čáslavi mě 
moc příjemně překvapilo. Byl jsem nadšen ze 
zájmu studentů o dění v České republice a v Evropě, 
překvapila mě jejich dobrá znalost historie a 
sociálních věd. Co musím ocenit na čáslavských 
třeťácích a čtvrťácích nejvíce, i jako pedagog, je 
jejich aktivita na mé přednášce. Studenti se nebáli 
zapojovat do diskuse už na začátku přednášky, což 
mě utvrzuje v tom, že z nich jednou budou 
sebevědomí a sečtělí lidé. Děkuji moc za pozvání, 
víc takových podnětných debat!“

Sdružení Šance pro rodinu a KDU-ČSL

Pavel Svoboda

MILÁ NÁVŠTĚVA 
NA „PRŮMCE“

NAŠE ŠKOLA NEZAHÁLÍ
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Základní škola v Husově ulici není jen budovou, kde 
se děti učí číst, psát a počítat, ale zapojují se i do ži-
vota kolem. Jak máme uvedeno ve školním vzdělá-
vacím programu -  jsme škola otevřená. V tomto 
příspěvku bychom vás chtěli nechat nahlédnout i 
pod naší školní střechu. 

NAPŘÍČ GENERACEMI

MÁME NOVÉ KAMARÁDY

dětí přímo hmatatelné. V očích všech svítila radost 
a mnohdy i slzy dojetí.

Dne 15.11.2018 se naši žáci vypravili na 
návštěvu do AC Filipov, kde chtěli zpříjemnit dopo-
ledne klientům. Písničky s doprovodem hudebních 

Naši žáci se také dočkali překvapení v podobě nástrojů, básničky a drobné dárky, které děti vyro-
společné výroby cukroví. Byl tak nenásilně a bez bily, potěšily i personál.
ostychu překlenut generační most.Setkání připravené Mgr. Petrou Němcovou a 

Nešlo si samozřejmě nevšimnout krásného Mgr. Ivou Čermákovou bylo pro všechny zúčastně- několika básničkami. Společně jsme si ve vyzdobe-
lidského přístupu personálu ke klientům.né velmi emotivní a potěšení klientů z přítomnosti né tělocvičně zahráli hry k otevření komunikace a 

Tímto článkem bychom chtěli poděkovat za ne- týmové spolupráce. Naše děti se poté spontánně 
všední zážitky a popřát klientům a personálu poho- ujaly role „asistentů“.  Šesťáci a sedmáci je písní po-
du a hodně elánu do dalších dnů. zvali za pohádkou a „asistenti“ návštěvníky provedli 

Moc se těšíme na příští návštěvu, kterou spo- školou.
lečně plánujeme v jarních měsících a již připra- V 1. třídě si postavili z kostek perníkovou cha-
vujeme pozvánku na „Den otevřených dveří“ u nás. loupku. V 5. třídě vymalovali papírové perníčky a 

nalepili je na střechu chaloupky z kartonu. V 7. třídě 
společně zdobili opravdové medové perníčky. Ná-
sledovalo pohoštění, během kterého nastala ta pra-
vá kamarádská atmosféra.

Toto dopoledne družný se nesl rozhovor a 
smích celou školou. Naši kamarádi odjížděli s poci-
tem, že i oni mají nové přátele. Nikomu se nechtělo 
domů, ale snad drobné dárečky, které si odváželi, 
jim byly útěchou.

Celá škola byla vzhůru nohama. Očekávali  jsme  
nové kamarády z Domova Barbora v Kutné Hoře. 

Pečlivě jsme se připravovali. V hodinách výtvar-
né výchovy a pracovních činností jsme vyráběli přá-
níčka, žáci druhého stupně s vyučujícími pekli per-
níčky. V hudební a literární výchově se piloval před-
nes básní a písní. Do příprav se nadšeně zapojili i  Všichni pracovníci naší školy i Domova Barbora 
správní zaměstnanci a vedení školy. byli nadšeni bezprostředností a vstřícností, která ze 

A byli tady! Přivítali jsme je veselou písničkou a setkání vyzařovala.                    vedení ZŠ Husova ul. 



KRÁTKÉ OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2018 NA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV
Začátek nového roku je ideální čas zhodnotit a bi-
lancovat, co se v roce minulém povedlo a stanovit 
úkoly do roku dalšího. Rok 2018 byl pro střední prů-
myslovou školu a obchodní akademii rokem velmi 
úspěšným a právem se zapíše jako jeden z milníků    
v historii vývoje strojírenského vzdělávání na této 
škole. Škole se podařilo úspěšně realizovat rozsáh-
lou rekonstrukci dílen. Celkové investice překročily 
20 miliónů. Učitelé teď nově mohou připravovat 
studenty do praxe na strojích, které se používají       
v moderních výrobních halách. Na strojích, které 
patří mezi špičky ve své kategorii. 

Pro nový školní rok se chystá úprava náplní někte- ke zkvalitnění výuky. Škola se zapojila hned do něko-
rých předmětů tak, aby odpovídaly současným po- lika projektů, ze kterých získá finanční prostředky 
žadavkům trhu práce na znalosti absolventů strojí- pro uskutečnění svých plánů. A jaké jsou její plány? 
renství. Sledujte dění ve škole a nechte se mile překvapit. 

I obory ekonomického zaměření se neustále 
vyvíjejí. Stalo se již tradicí, že studenti 
všech oborů vyjíždějí na 14denní od-
borné stáže do zahraničí. Procvičí si tak 
nejen své jazykové dovednosti, ale i 
ověří znalosti z oblasti ekonomiky, ad-
ministrativy, techniky a komunikace. 
Je samozřejmostí, že učitelé se pravi-

Další významnou změnou je otevření nového delně  účastní školení s cílem rozšířit si 
studijního zaměření s názvem 3D modelování, kte- své znalosti. Nové a zajímavé informa-
ré je v rámci oboru Strojírenství zaměřeno na de- ce studenti získávají i od odborníků        
sign i na aplikaci nových technologií vycházejících   z praxe, kteří jsou zváni do hodin. 
z aktuálních požadavků  Průmyslu 4.0. I na rok 2019 má škola velké plány. 

Ostatní tradiční zaměření oboru Strojírenství se Dále chce upravovat výukové prostory, 
dočkají svého upgradu hned v novém roce, kdy je již účastnit se různých vzdělávacích akti-
naplánován nákup nového vybavení do laboratoří. vit a realizovat činnosti, které povedou 

                                              VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 
Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
Kontakt: tel.: 327 312 611, e-mail: sekretar@sps-caslav.cz, web: www.sps-caslav.cz  

Nabízí čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou: 
· Strojírenství  (zaměření: Mechatronika, 3D modelování, Stavba a provoz automobilů, Slévárenství)
· Technické lyceum (zaměření: Průmyslový design)
· Obchodní akademie (zaměření: Účetnictví a finance, Logistika)
· Ekonomické lyceum 

Den otevřených dveří: středa 9. 1. 2019 od 14:00 do 16:30 hodin.

ČERTOVSKÉ DOPOLEDNE NA ZŠ NÁMĚSTÍ
Ve středu 5. prosince se základní škola na náměstí 
proměnila na školu „pekelnou“. Čerti byli všude, 
kam oko dohlédlo. Za dveřmi se ozýval cinkot řetězů 
a k žákům 1. - 5. ročníků přišel Mikuláš v doprovodu 
čertů a andělů. V každé třídě Mikuláš ve své knize 
hříchů objevil nějaké to zlobidlo. Takový hříšník se 
mohl vykoupit básničkou či písničkou, v opačném 
případě si ho čerti odvedli do pomyslného pekla. A 
že z něho šel strach! Nakonec se ale všichni hříšníci z 
pekla přece jen s ponaučením vrátili a vypadalo to, 
že se čerti objeví ve škole zase až za rok. NETRADIČNÍ VÁNOČNÍM STROM 

ZDOBÍ ROH NÁMĚSTÍ
Od začátku prosince stojí na rohu nám. Jana Žižky z 
Trocnova originální vánoční strom z větví, který zho-
tovili žáci ze základní školy „na náměstí“. Barevnou 
inspiraci hledali v barvách naší státní vlajky, aby tak 
zároveň oslavili stoleté výročí založení republiky. 

TANEČNICE ZUŠ ZATANČILY ŽÁKŮM ZŠ NÁMĚSTÍ

zde vyrobili vánoční přáníčka, vlastnoručně si na- andělíčků, ptáčků či domečků.
zdobili perníčky a také si zahráli tematické pohybo- „Nejvíce mě bavilo zdobení engobou, kterou 
vé hry.  Dopolední dílničku uzavřelo vydání čertov- jsme použili v bílé, červené a modré barvě. Vše jsme 
ských vysvědčení předškolákům a Mikuláš, čerti i potom ještě přetřeli průhlednou glazurou,“ řekla 
andělé se mohli odebrat ze školy pryč. žákyně 6. A Kristýna Zrucká. „Zajímavé bylo vyrývá-

Čertovské dopoledne sklidilo úspěch nejen u ní různých ornamentů do vyráběných ozdob,“ doda-
našich školáků, ale především u předškoláků, kteří la žákyně 6. B Anna Ochranová. Na stromečku visí 
si kromě vysvědčení odnesli domů své výrobky a také řada dalších artefaktů, zhotovených z klacíků, 
hlavně pěkné zážitky z příjemně stráveného dopo- bavlnek a dalších materiálů.
ledne ve škole. „Tvořivost a kreativita je pro děti velice důležitá, 

proto se na základní škole na náměstí snažíme zařa-
zovat práci s keramickou hlínou do hodin výtvarné 

Jenže čerti, andělé a Mikuláš školu ne a ne opus- výchovy. Škola je vybavena pecí na keramiku a po 
tit. Odebrali se totiž ještě dolů do mateřské školy. vypálení si výrobky žáci mohou vzít domů. K práci 
Zde však čerti neměli žádnou práci, protože Mikuláš využíváme také druhotné suroviny nebo rostlinný 
v knize hříchů žádné zlobidlo neobjevil a všechny materiál. Tak také vznikl letošní vánoční strom,“ po-
děti tak mohly být obdarovány balíčkem dobrot. psala pro Čáslavské noviny učitelka výtvarné výcho-

To ale nebylo vše. Pro předškoláky paní učitelka vy Mgr. Jana Havránková.                         
Ryšánková a paní vychovatelka Horká připravily do- Šesťáci, sedmáci a osmáci ke zdobení použili 
polední čertovskou dílničku, kde jim za asistence tří řadu vánočních ozdob, které vyráběli během hodin 
hodných andělů pomáhaly také paní učitelka Mif- výtvarné výchovy v průběhu listopadu. Na stromeč- Pro tanečnice ze studia Art Základní umělecké školy 
ková a paní učitelky z mateřské školy. Předškoláci si ku jsou zavěšeny ozdoby z keramické hlíny v podobě Čáslav je vždy příjemné, když mohou zatančit publi-

ku, které je ocení - zvláště pak, když se mohou před-
stavit divákům, z nichž někteří jsou jejich vrstevníci, 
nebo dokonce spolužáci. Začátek prosince zpestřily 
žákům 1. stupně ZŠ Náměstí tanečnice ze ZUŠ Čás-
lav, a to netradičně „nevánočním“ vystoupením na 
téma Cirkus. V programu, mísícím současný tanec s 
prvky klasického baletu, akrobacie i herectví, se 
představily žákyně ve věku od sedmi do devatenácti 
let, všechny pod vedením vyučující Kateřiny Strach 
Tiché. 

ZŠ Náměstí

INFORMACE ZE ZŠ NÁMĚSTÍ 
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Kdo by nechtěl být šťastný... Takový člověk snad ani 
neexistuje. Po štěstí toužíme všichni. Malí, velcí, 
chudí... a kupodivu mnohdy i ti bohatí. Žít stále v ra-
dosti, pohodě, dostatku, lásce, krásné soudržnosti. 
Žít plně den co den, ochutnávat jen sladké a šťavna-
té plody světa, hebká pohlazení, omamné polibky. 
Vábivá představa. Jen to prchavé, nestálé a vlastně 
svojí podstatou záhadné štěstí někde najít.

skryt v pukajících ledech, tajícím sněhu, v každém ropa asi 1200 př. Kristem). Stále je obklopuje více 
rozevírajícím se květu, v každém mláděti, v každém záhad než odpovědí. Název megalit je odvozen         
dítěti, v omamném jaru a lásce, je nám přislíben. z řečtiny a znamená „velký kámen“. Stačí se podívat 
Slunce se vrací. Je slunovrat. na obrázek Stonehenge a je jasné, o co jde.

Úcta ke slunci je starší než všechny dávné civi- Doba bronzová (střední Evropa asi 2300 až 800 
lizace. Archeologové jen potvrzují, že člověk si uvě- př. Kr.) už zanechala svědectví o uctívání slunce 
domil spojení života a slunečního svitu už v dobách, mnohem srozumitelnější. A je jich hodně. Sluneční 
o nichž máme představy jen velmi mlhavé. Krom to- symboly jsou zobrazeny na špercích, keramice, 

Lidé mají sklon všechno rozdělovat do skupi- ho jsou v mnoha případech tyto souvislosti poně- zbraních, amuletech a samozřejmě pak na předmě-
nek, škatulek, oddílů. Krajina je rozdělena na parce- kud nečekané. Napadlo by kupříkladu někoho, že tech, které mají zjevně náboženské poslání. Z nich 
ly, společnost na sociální vrstvy, kultura na hmot- předvěké sypání červené hlinky na těla zemřelých jsou pak velmi zajímavé archeology nalézané malé 
nou a duchovní... Příkladů by se našlo na tisíce. Jis- bylo snahou dát mrtvému barvu života, čili barvu vozíky, na nichž spočívá (mnohdy zlacené) zpodo-
tě, co je roztříděné je přehlednější. Lépe se s tím ohně, který co dárce tepla a světla byl vnímán jako bení slunce. Vozík táhnou buď koně, nebo ptáci - 
pracuje, lze se v tom rychleji vyznat. Prostě - je to symbol či zástupce slunce. Zemřelým se tak měl což propojuje tento výraz pradávné úcty ke slunci     
praktické. Proto byl rozdělen i čas. Je doba, kdy se usnadnit návrat ze světa chladu a temnot. Bývali s prvním evropským slunečním bohem, jehož jmé-
pracuje, doba odpočinku, čas zvaný „volný“, data navíc ukládáni tváří obrácenou k východu, očekáva- no je nám už známo - s řeckým Héliem. Ten měl rov-
určená k oslavám či vzpomínání... A dokonce je do- lo se tedy, že jednou znovu vyjde slunce i pro ně. Vi- něž zlatý vůz, tažený okřídlenými koni, na němž kaž-
ba, v níž má každý být šťastný a veselý. V níž je jaksi da kam až sahá víra v zmrtvýchvstání. Ve spasení. dý den zrána vyjížděl na oblohu, aby rozdával světlo 
žádoucí myslet na souputníky časem jen s láskou a  a teplo, tedy život.
v dobrém. „Objevit“ rodinu a domov a mít radost.  Se starými Řeky už ale naše vzpomínání na hlu-
Ano, jsou to Vánoce. boké kořeny dnešních Vánoc vplulo do časů prvních 

Mnozí vnímají stanovenou náplň nejrůznějších městských států, říší a také písemných záznamů a 
hodin či dnů jako společenský diktát a přijímají ho zpráv. Do časů, z nichž se dochovala i první jména 
jen proto, že se to „tak dělá“. Prostě zvyk. Další to cí- kmenů, národů, náčelníků a králů a také nejrůzněj-
tí jako účelné, funkční a přínosné uspořádání a vět- ších božstev a popis obřadů, jimiž se uctívala.
šina o tom vůbec nepřemýšlí. U Vánoc a několika Bezpočet kultů věnovaných slunci v dobách sta-
dalších svátků to ale bývá jiné. Pocit, že právě tento rověku a rozšířených v podstatě po celém světě jen 
čas, tyto svátky mají být skutečně „šťastné a veselé“ svědčí, že si lidé jeho význam pro život uvědomovali 
jakoby tak nějak bezvýhradně souzněl s lidským nit- Doslova úžasnými jsou pak sluneční svatyně velmi výrazně. Mnohde bylo vnímáno jako absolut-
rem. Nebo, chcete-li, s duší. Jakoby vyvěral z něče- megalitické, z nichž nejznámější je dnes anglická ní vládce; i v případech, kde tomu tak nebylo však 
ho hlubšího než z pouhého zvyku. A nějaká praktič- Stonehenge. Zda bylo právě toto místo zasvěceno mělo vždy postavení zcela výjimečné. Slunečních 
nost či povinnost je v této souvislosti představou slunci není zřejmé, u mnoha jiných staveb těchto bohů bylo mnoho; jen namátkou - Egypťané měli 
natolik absurdní, že snad nikomu ani na mysl nepřij- kultur to ale jasné je. Podivuhodnou je třeba skupi- svého boha Ra (případně Hóra), Sumerové Utu,  Ře-
de. Proto je skoro na místě zeptat se - proč? Z čeho na pravěkých mohyl v Brú na Bóinne (v překladu   k o vé Hélia, Indové Súrju, Peršané Mithru, Římané 
ta vnitřní harmonie Vánoc s radostí, veselím, štěs- „v ohybu řeky Boyne“) v Irsku, nacházející se zhruba boha Sol (až od 3. století po Kristu, před tím též Hé-
tím a klidem pramení? čtyřicet kilometrů severně od Dublinu. Z nich nej- lia) a třeba Inkové (abychom měli také někoho           

V dobách dávných, pradávných, člověk v příro- fantastičtější je mohyla zvaná Newgrange, jejíž vnit- z Ameriky) boha Inti.
dě žil, byl s ní v souladu, vnímal ji. Není třeba připo- řek ozáří slunce jen jednou za rok a to přesně ve Budoucí Čechy obýval v časech vzestupu Říma 
mínat, že byl její součástí, protože to platí dodnes. chvíli zimního slunovratu. K tomuto jevu se váže národ, jehož jméno je úplně prvním, které se z těch 
Ztvrdlá ulita měst, kterou se sám oddělil od světa le- zvláštní pověst, která říká, že právě v tu chvíli z mo- dávných hlubin historie naší země dochovalo. Podle 
sů, polí a luk, ho sice omámila iluzí o výjimečnosti, hyly odlétají duše zemřelých na paprsku slunečního řeckého historika Herodota si říkali Keltoi a my je 
síle a moci, nicméně zůstala tím, čím byla od počát- světla, aby pomohly živým vrátit jaro. Tím paprs- dnes známe jako Kelty. A v řeckých a římských pí-
ku. Dokonalým a stále vylepšovaným přeludem. kem jakoby se božstvo nejsilnější dotklo svým prs- semných záznamech bylo možno dohledat i mnohá 
Stejně jako oslnivá kulisa obchodů, rušných ulic, tem lidské víry. Jakoby na úzkost zlehka dosedl mo- keltská božstva a rovněž zmínky o zvycích, obřadech 
reklam a nejrůznějších obrazovek. Ta opravdová týl příštího jara. a svátcích s různými významnými chvílemi svázaný-
moc a opravdová síla setrvala tam, kde byla vždy. A Tyto a četné další stavby obdobného poslání by- mi. Takže víme, že Keltové za dnů zimního slunovra-
shlíží na lidské hemžení poněkud nezaujatě. Čas od ly zřejmě postaveny někdy po roce 3200 před Kris- tu, kdy máme Vánoce, slavili také. Radovali se z ná-
času ale do té naší civilizační skořápky trochu „drc- tem, což je skoro tisíc let před údajným vznikem vratu, přesněji znovuzrození, svého slunečního bo-
ne“ a  my v tu chvíli s údivem hledíme nejen na šo- egyptských pyramid. V Evropě je ale megalitických ha Belena a svátku říkali (možná) Alban Arthuan. 
kující zkázu, ale i na svoji bezmoc. Co můžeme dělat staveb spojovaných se sluncem víc - jmenovat je Dlužno podotknout že Keltové ovládali v Evropě 
proti vichřicím, povodním, dlouhému suchu, výbu- možno Cromeleque dos Almendres na jihu Portu- ohromné území a jejich kmenů bylo mnoho, při-
chu sopky, zemětřesení... Vždyť někdy jen stačí, aby galska, slavné a naprosto záhadné stavby na ostro- čemž každý měl nějaké ty „své“ bohy; dnes se dá do-
se teplo změnilo na delší nesnesitelné vedro, či zi- vech Malta a sousedícím Gozo, pravěké Perperikon hledat více jak 300 jmen. Lze se tedy setkat i s růz-
ma na pořádný mráz a hodně sněhu - a je zle. V tu v Bulharsku (východ pohoří Rodopy), německý Ex- nými božstvy slunečními - je nejen Belen, ale na-
chvíli pochopíme, že naše oddělení od přírody je ternsteine a další. Slunce se v nich zrcadlí jako bůh příklad i Lugh nebo Anextiomarus, či bohyně Áine, 
opravdu pouhý klam. nejvyšší, jako naděje živých i mrtvých, jako nejmoc- případně bohyně Adsullata a tak dále. Nicméně, ať 

Naši předkové měli s přírodou co do činění kaž- nější z mocných, jako stvořitel všehomíra. Tato už byla oslava zimního slunovratu spojena s jakým-
dý den. Práce, snaha, odvaha a píle jim ovlivňovala představa, kupodivu pro planetu Zemi v podstatě koli jménem, všude ji naplňovala voňavá směs ra-
život jen částečně; určující byla přízeň či hněv moc- pravdivá, se zrodila už na úsvitu dějin. Její síla nejen dostného očekávání, víry v budoucnost, příslib jara. 
ných bohů vod, vichrů, chladu či jednotlivých roč- pozvedla ty ohromné kamenné bloky do výše, ale Zdobily se zelené, v našem podnebí jehličnaté 
ních období. Především oni dávali radost i žal, jídlo i přetrvala, stejně jako ty záhadné svatyně, v lidech stromky, zeleň krášlila obydlí, nechybělo jmelí, je-
hlad, zdraví i nemoc. A lidé záhy pochopili, že nej- až dodnes. Mlčenlivá, tajemná. muž byla připisována kouzelná moc. Inu, zeleň byla 
vyšším a nejsilnějším z těchto božstev je slunce. Po- Jen maličká poznámka na okraj: Megalitické už tehdy, stejně jako dnes, barvou života a rostliny, 
kud odvracelo svoji tvář a věnovalo světu stále mé- stavby je obtížné zahrnout do přesněji vymezeného zelené i v krutém zimním čase, byly vnímány jako 
ně a méně svého tepla a jasu, přicházely časy v nichž časového rámce, případně kultury; vznikaly v růz- symbol životní síly odolávající nepohodě. Šlo hlavně 
vládly utrpení a smrt. Jeho návrat naopak věstil do- ných místech a v různých dobách téměř na celé pla- o cesmínu, jalovec, břečťan. Na rozdíl od dob poz-
bu, která bude životu nakloněna. Radujme se, ve- netě zhruba od neolitu (Evropa asi 5000 let před dějších se ale stromky neodřezávaly, zůstávaly růst 
selme se, budeme spaseni. Dar naděje, který je Kristem) až přibližně do střední doby bronzové (Ev- na svém místě a dávaly se pod ně dárky - nikoli však 
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pro děti, ale pro dobré lesní duchy. Lze v tom vidět den ze svých kořenů v rituálu, který zažehnával zlo. Vánoce jsou tedy dítětem křesťanství i pohan-
jeden z typických projevů keltského náboženství, Uctíval se také Rod (bůh zrodu), Rožanice (v podsta- ského slunovratu. Ani dva tisíce let křesťanské Ev-
které vycházelo především z přírody a uctívalo ne- tě Sudičky), Svarog (stvořil slunce). Hodovalo se, ropy však rituální význam sluníčka nevymazaly. Zů-
jen prameny, háje, hory, slunce a mnohá zvířata, ale jedlo rituální pečivo se symboly slunce, peklo se stalo nejen podstatou mnoha lidových zvyků a po-
i stromy. Keltské svátky zimního slunovratu trvaly prasátko svou kulatostí připomínající - samozřejmě sléze folkloru, ale jeho symboly setrvaly i v obřa-
dvanáct dnů, tedy po dobu, kdy světlo, dle dávných, zase sluníčko. dech ryze křesťanských. Připodobněno k Ježíši Kris-
ne zcela přesných pozorování, sice už neubývalo, Slované byli prvním národem naší země, kteří tu dál působilo na lidské duše a jeho zpodobení 
ale také ještě nepřibývalo. Jakoby slunce váhalo, se setkali s novou vírou, s křesťanstvím. Jeho po- splývalo s nadějí, radostí, spasením. Kupříkladu tvar 
zda se má opravdu vrátit. selství přinášelo do lidských životů mnohé odlišnos- monstrance v období baroka (17. a 18. stol.) dospěl 

Germánské kmeny, které osídlily území dneš- ti od dob dřívějších, nicméně při bližším pohledu lze k provedení, které vyvolávalo představu slunce vel-
ních Čech a Moravy po ústupu Keltů, slavily o zim- zjistit, že v řadě případů se spíše jednalo o změnu mi zřetelně. Však také třeba monstrance z Lorety je 
ním slunovratu svátek Yule, zasvěcený svému nej- představ; základní podstata zůstávala obdobná.  n a zý vána „Pražské slunce“ a olomoucká „Zlaté 
vyššímu bohu jménem Ódin, který byl ale v oblasti V tomto místě by ale bylo vhodné alespoň na slunce Moravy“. Sluneční paprsky, ztvárněné sva-
střední Evropy nazýván Wotan. V mnohém byly ně- chviličku odbočit a v několika málo řádcích nahléd- tozáří, zdůrazňovaly i význam světců. Lze citovat i 
které jejich obřady natolik podobné keltským, že nout do míst, z nichž se křesťanství do střední sedmnáctou kapitolu evangelia sv. Matouše, kde je 
vliv předchozí kultury je zcela zřejmým. U některých Evropy šířilo. Tedy do středomoří, konkrétně pak do o Ježíši Kristu napsáno: „I zaskvěla se tvář jeho jako 
ale došlo k zajímavým posunům. Kupříkladu zelený oslav slunovratu ve významném centru tehdejší an- slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo.“
„vánoční“ stromek u nich také souvisel s dobrými tické kultury - do Říma. Křesťanské učení ale zřetelně připomínalo i jiné 
duchy přírody, na rozdíl od Keltů si ho ale nosili do- Hojně se v různých publikacích objevuje propo- hodnoty nezbytné k cestě za štěstím. Nejen na boží 
mů, aby dobré přírodní duchy přilákal až do obydlí. jení křesťanských vánoc s římskou slavností, zvanou vůli závislý dar slunečního světla a tepla, ale i láska 
Navíc dobří duchové prý nosili teplo, takže se dáv- „Saturnálie“. Ano, pravda to je, skrývá však v sobě člověka k člověku je nepostradatelná. Pod slovem 
ným Germánům nemůžeme divit, že je chtěli mít až malý háček - bůh Saturn vůbec nebyl božstvem slu- láska si lze samozřejmě představit mnohé - v souvis-
pod střechou. nečním - měl na starosti zemědělství, sklizeň a čas. losti s křesťanstvím ale většina lidí jistě pochopí, 

Noc před vlastním slunovratem byla nazývána Původní oslavy se konaly 17. prosince jako jedno- který z četných významů tohoto pojmu je míněn. Je 
„Matka noc“, neboť právě ona porodila nové slun- denní; protože se při nich ale nešetřilo ani jídlem ani to onen pocit pospolitosti a blízkosti, přátelství a 
ce. Touto nocí začínaly svátky, které rovněž trvaly veselostí, jejich obliba rostla a s ní i jejich trvání; ča- sounáležitosti, pocit hřejivého bezpečí, který vět-
dvanáct dnů. Po celou tu dobu bylo dodržováno ja- sem se prodloužily až na sedm i více dnů a posléze šina lidí alespoň občas potřebuje. Pocit, který zahří-
kési niterné pouto pospolitosti jedince, kmene a ro- končily až 30. prosince; to je propojilo se slunovra- vá naše duše stejně, jako nehmotné sluneční paprs-
diny. Germánské kmeny měly pro tuto soudržnost i tem. Z počátku, jak už naznačilo poslání boha Satur- ky ohřívají prochladlou jarní krajinu. Na rozdíl od 
samostatný výraz - frith. Toto slovo souviselo s ce- na, souvisely s poděkováním za dobrou úrodu a  k r a j in y má ale člověk těch sluníček, které ho mohou 
lou škálou pocitů - šlo o svazek člověka s místem na- v teplém středomoří i s ukončením polních prací, hřát, docela dost. Patří k nim třeba domov, děti, ma-
rození, s členy určité skupiny, s pojmem domova. během let se však staly svátkem úplně jiným, který minka, táta... a bezpochyby partner či partnerka,     
Byla v něm obsažena i pohoda, vnitřní klid, pocit byl vnímán jako oslava rozmařilosti a nezřízenosti. s nimiž jsme se rozhodli jít společně časem svého 
sounáležitosti. Není to v souvislosti s našimi Váno- Byly pořádány divoké pitky, tolerovaly se různé vý- bytí. A přátelé, sousedé... Navíc ten dar je vzájemný. 
cemi něčím povědomé? Nesouvisí to v hlubinách střelky a zvykem bylo dávat si dárky. Dar základních lidských hodnot, které mají smysl od 
srdce se štěstím? Poněkud zvláštní je, že Římané vlastního boha narození po smrt. Hodnot, bez nichž je štěstí jen 

Kolem roku 630 po Kristu se v naší vlasti objevili slunce neměli. Až od Řeků přejali Hélia a časem, květina vložená do vázy. Květina bez kořenů. Květi-
první Slované. Nalezli zemi, kterou předchozí ger- spolu s rozšiřováním říše do východního středomoří na zasvěcená zmaru. Jiná věc je, že lidské sobectví, 
mánské kmeny téměř zcela opustily. Zbytek dřívěj- a vlivem tamních silných slunečních kultů, se zrodil i touha po moci a po bohatství dokázaly časem až pří-
ších obyvatel s novým národem splynul a do slo- jejich Sol. Jeho význam neustále rostl a ve třetím liš mnoho křesťanských hodnot zneužít, znehodno-
vanských zvyků vnesl některé prvky svého vidění století po Kristu se stal bohem nejvyšším. Protože tit, případně zcela vyprázdnit a ponechat jen obal.
světa. A protože to už neslo pečeť keltskou, lze na- se jeho svátek Dies Natalis Solis Invicti (Narozeniny Křesťanství tedy dávalo lidem naději, dosti po-
cházet u řady rituálů a zvyklostí pozůstatky všech tří nepokořitelného slunce) slavil 25. prosince, čili zce- dobnou té, kterou do nich vlévalo vracející se slun-
zmíněných kultur. la pochopitelně ve dnech blízkých slunovratu, pro- ce. Měla však širší rozměr - lidství ve všeobecné rov-

Slovanské svátky slunovratu, nesoucí podivný lnul časově se Saturnáliemi. V prvních stoletích po nosti před Bohem, ve vědomí, že nejsme osamělí 
název „Kračun“, ale měly svůj osobitý svéráz. Slova- narození Krista navíc v Římské říši získávaly význam- ani ve vesmíru ani na zemi, v poznání, že štěstí lze 
né považovali počátek zimního slunovratu za chvíli, né postavení i další východní náboženské proudy, získat tak, že ho darujeme. I to je vlastně obsaženo   
kdy jejich bůh slunce jménem Dažbog umírá a ko- zejména perského boha slunce a světla Mithry a - v tom známém „miluj bližního svého...“. Tvář původ-
nec tohoto, rovněž dvanáctidenního období za oka- křesťanství. To se pak stalo nejprve náboženstvím ního slunovratu se postupně měnila.
mžik, kdy se znovu narodí. A čas mezi jeho smrtí a uznaným (edikt Milánský roku 313 po Kristu) a po- Současné Vánoce nesou bezeslovné poselství 
narozením, v němž se dny už nekrátí ale ani nepři- sléze státním a jediným povoleným (roku 380 po ne jednoho či dvou tisíciletí, ale podstatně delší do-
bývají, za jakési bezvládí. Země a vše na ní zůstalo   K ristu). Vzhledem k tomu, že řada předchozích po- by. Předvěké znamení naděje opakuje příroda už 
v ten čas bez ochrany životodárného slunečního bo- hanských oslav byla naprostou většinou lidí velice tak dlouho nekonečné řadě generací, že musí být 
ha a mohli zde tedy zcela volně řádit nejrůznější zlé oblíbena, vřadilo křesťanství mnohé z dávných zvy- snad vtisknuto do hlubiny lidských genů. Proto mu 
síly. V temnotách dlouhých a mrazivých nocí se kra- ků do svých obřadů. Datum narození Ježíše Krista naše duše rozumí. Obdobně vnímá i přírodu. Ví, že  
jinou proháněli vlkodlaci, upíři, duše zemřelých... bylo ale z počátku nejasné a tak je první křesťané v  její náruči vyrostla. Že je jejím odvěkým domo-
Byly to „Noci běsů“. Obranu před nimi představoval neslavili. První zmínky o tomto datu jsou až z druhé- vem jehož řeč sice už zapomněla a bloudí v něm, ale 
oheň, v těchto hrozivých dnech posvátný a zapalo- ho století po Kristu, přesně stanoveno bylo na 25. ví, že tam patří.
vaný pro celou osadu při západu slunce, aby z jeho prosince až roku 336 po Kristu papežem Liboriem. Člověk je věčný tulák svými sny. A letmý dotek 
posledních denních paprsků stačily plameny ještě Propojení se slunovratem pak bylo nalezeno v knize vánoční naděje, že k některému ze svých snů v bu-
načerpat ochrannou sílu. Bdělo se pak u něj po ce- proroka Malachiáše, který psal o „slunci spravedl- doucnu dojde, neboť mu vracející se slunce pomůže 
lou noc. Časem se změnil na ohně v jednotlivých nosti“ a křesťané jeho výrok „...vzejde slunce spra- a Bůh požehná a jeho život ani tentokrát neskončí   
obydlích a posléze z něj zbyly jen plamínky vánoč- vedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení,“ v ledové temnotě zimy, je mocnější než slova a 
ních svíček. Démony navíc odháněli i mladí muži, vztáhli na Krista. Křesťanství, vítězící následně sto- myšlenky a obchody a pomíjivé reklamy a všechen 
převlečení za různá hrozivá stvoření či zvířata. Dě- letí za stoletím v dalších oblastech Evropy (a Malé ten humbuk, v němž se za city převlékly jen a jenom 
sivý vzhled jejich masek měl zlé duchy zastrašit. Asie) pak svátek narození Krista postupně slučovalo peníze. Neboť ten dotek vždy byl a stále zůstává 

Sluneční dítě se ale narodilo a lidé tak byli obda- s někdejším slunovratem a lidé do něho vnášeli vírou života hledící do budoucnosti. A Vánoce ne-
rováni nadějí, štěstím, radostí. Proto dávali dary místní obyčeje a způsoby dávných oslav a vše se jsou v podstatě ničím menším, než její dobrou věšt-
také, z počátku zmíněným mladým mužům za služ- spolu všelijak míchalo a prostupovalo a ovlivňovalo, bou. Jsou světlem uprostřed tmy. Proto v nich, a 
bu pomáhající proti rejdům temných přízraků, poz- až vznikly ty úžasné a mnohotvárné chvíle, prožíva- právě v nich, mají štěstí, radost a veselí své přiroze-
ději i dalším lidem. Koleda tedy měla u Slovanů je- né dnes pod názvem Vánoce. né a nezpochybnitelné místo.         Vladimír Hořejší
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51. ročník Pedagogické poemy, národní přehlídky 
přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků 
středních pedagogických škol a pedagogických lyceí 
se konal ve dne 7. až 10. listopadu 2018 v Čáslavi. 
Hostitelkou této jedinečné přehlídky bylo čáslavské 
gymnázium a střední odborná škola pedagogická.  
Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského 
kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 

PRVNÍ SETKÁNÍ S POEMOU 

DOPROVODNÝ PROGRAM

POEMA A ČÁSLAV

jsme tvořily téměř dvacet let sehranou „poemác- téma, se kterým jsme pracovali, “ komentovala vý-
kou“ dvojici. Dobře jsme se doplňovaly a hlavně Pe- tvarnou práci Petra Kratochvílová.
dagogická poema byla naší společnou láskou, o kte- „Ta poema, ma, ma, v mém srdci sídlí,… talent 
rou jsme s radostí pečovaly. V roce 2000 Čáslav na projev všichni máte,… dnes se tu s chutí ukáže-
hostila 33. ročník Poemy, ten jsme společně orga- te,…“ je úryvek čáslavské znělky Poemy z pera stu-
nizovaly. Ještě jednou sehrála Čáslav významnou dentky 1. ročníku pedagogické školy. Zněla v živé in-
roli v historii Pedagogické poemy - tentokrát velmi terpretaci „prvaček peďáku“ pod vedením Mgr. 
zásadní.  Na konci ledna 2008 se na tzv. Čáslavském Lenky Macháčkové a oba přehlídkové dny na Nové 
setkání sešlo dvacet pedagogů, především drama- scéně čáslavského Dusíkova divadla zahajovala.
tické výchovy.  Po dva dny se ve velmi rušném pra- Čtvrteční přehlídka byla věnována přednesu. 

Moje pouť na cestě s Pedagogickou poemou covním ovzduší diskutovalo o smyslu, významu a Žáci interpretovali připravené a pamětně zvládnuté 
začala v Kroměříži již v roce 1980. Tehdy jsem jako poslání Poemy, výsledkem naší práce byla proměna texty před publikem, tím byly děti mateřské školy 
učitelský benjamínek čáslavské pedagogické školy  soutěže na přehlídku a sepsání konkrétních pra- nebo studenti 1. a 2. ročníku gymnázia. Páteční pře-
a čerstvý absolvent dálkového studia loutkářství na videl; jejich 16. verze platí dodnes. Po deseti letech hlídka pokračovala disciplínou četba a improvizova-
pražské DAMU byla vyslána se studentkami do Kro- jsme se setkali opět v Čáslavi - na 51. ročníku pře- né vyprávění. Pod odborným vedením lektorů žáci 
měříže na recitační soutěž (v té době ještě pod náz- hlídky. Při této příležitosti vzpomínám znovu na ko- četli dětem z  mateřských škol, jak jinak, pohádky  a 
vem Memoriál  Oldřicha Tillmanna, Poemou se sta- legyni Evu, na naše společné přání organizovat ještě pro středoškoláky hlavním námětem četby  bylo té-
la až následující rok).  Soutěž na mě udělala veliký jednu Poemu v Čáslavi. To se nám bohužel již ne- ma svoboda, to spojovalo interpretaci úryvků z kni-
dojem: úžasná atmosféra, přátelské prostředí, bez- splnilo. Eva se letošní přehlídky nedočkala a já jsem hy Richarda Bacha Racek a z nového vydání auto-
vadné výkony studentů doplněné množstvím rekvi- s vděčností přijala roli čestného hosta, byť bych ra- biografie Miloše Formana s názvem „Co já vím? 
zit a loutek, pro mne zcela nová, zajímavá kategorie - aneb Co mám dělat, když je to pravda?“. Na pod-
- improvizace.  Pedagogická poema se stala mou něty od diváků reagovalo improvizované vyprávění, 
láskou na první pohled. Vnímala jsem ji jako peda- které přineslo zajímavé příběhy inspirované slovy 
gogický svátek, svátek uměleckého slova a svátek nebo předměty. V publiku nechyběl zástupce Stře-
přátelských setkání, kde nás spojovalo především dočeského kraje, který se zaujetím přehlídku sle-
nadšení pro věc. Jezdila jsem na ni pravidelně každý doval.  „Naším cílem je podporovat aktivity vedoucí 
rok a oficiálně jsem se rozloučila až odchodem do k iniciativě žáků. A to se na Pedagogické poemě dě-
důchodu v roce 2015, opět v Kroměříži. je. Líbí se mi, že není soutěží, ale přehlídkou, a že 

Jak z předchozího textu vyplývá, Pedagogická rozvíjí ty dovednosti, které absolvent pedagogické 
poema má putovní charakter, v pořádání se střídají školy bude potřebovat ve své učitelské praxi,“ dodal 
jednotlivé pedagogické školy z celé republiky. Vy- PaedDr. Pavel Schneider, zástupce odboru školství 
hlašovatelem této přehlídky je Ministerstvo škol- Středočeského kraje.
ství, mládeže a tělovýchovy ČR, Asociace středních 
pedagogických škol a samozřejmě pořádající škola.  ději byla v organizačním centru dění.
Posláním Poemy je setkávání umělecky orientova- Poema není jen přehlídkou dovedností žáků Na 51. ročník Pedagogické poemy do Čáslavi 
ných žáků pedagogických škol, důraz je kladen na pedagogických škol, ale také místem přátelského a přijeli zástupci jednadvaceti pedagogických škol (63 
pedagogický aspekt, cílem není jen vynikající před- kulturního setkávání všech zúčastněných, má bo-žáků, 32 pedagogů a 8 lektorů) z celé republiky. 
nes, ale jsou kromě přednesu zařazeny disciplíny hatý doprovodný program. To je dané v propozi-Všichni účastníci měli možnost absolvovat odborné 
jako čtení a improvizované vyprávění, které v bu- cích. Zaleží na každé škole, jak využije své tvořivosti semináře pod vedením zkušených lektorů a pře-
doucí pedagogické práci student využije, protože a regionálních zajímavostí, aby přestavila dějiště hlídku vystoupení ve třech disciplínách (přednesu, 
naplňuje odborné kompetence profilu absolventa Pedagogické poemy, tedy školu i město.čtení a improvizovaném vyprávění). Na akci upozor-
školy. Poema je také inspirativním setkáváním uči- Večerní slavností zahajovací program ve středu ňoval zajímavě řešený plakát s čáslavskou věží; 
telů a příležitostí pro jejich další vzdělávání v oblasti 7. listopadu v nově opraveném Dusíkově divadle se všechny potřebné informace nabídnul obsahově a 
pedagogických, psychologických i uměleckých dis- nesl na vlnách improvizací inspirovaným Formano-zvláště výtvarně velmi hodnotný zpravodaj, který 
ciplín. vým slavným filmem Hoří, má panenko. Doplnila ho obdržel každý účastník přehlídky. Náměty jsou z díl-

čáslavská kapela Big S (sedmičlenné seskupení mla-ny Mgr. Petry Kratochvílové a jejích studentů vý-
dých muzikantů, které se rekrutovalo z čáslavského tvarné výchovy. „Motiv čáslavské věže symbolicky 

Poema měla během svého více než padesáti- mládežnického dechového orchestru) a taneční představuje maják, ke kterému se slétají ptáci - 
letého letu v Čáslavi již třetí zastavení. Ráda bych na program na téma Hollywood z dílny Art Dance Aca-světlonoši. To světlo symbolicky přinášejí účastníci 
těchto stránkách připomněla skvělou spolupracov- demy Kutná Hora. Na scénu přitančili nadaní taneč-Poemy v podobě uměleckých textů, svého zaujetí či 
nici, paní profesorku Evu Chvojkovou, se kterou níci v roli Charlese Chaplina, Jamese Bonda, nechy-prožitků. Knihy jsou křídla myšlenek - to bylo další 

VLAŠTOVKA PEDAGOGICKÉ POEMY PŘILETĚLA DO ČÁSLAVI!
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klavíristy Williama Kelleyho. Petr je absolvent čás-
lavské pedagogické školy. Během maturitního roč-
níku stačil souběžně studovat i na pardubické kon-
zervatoři, kterou později absolvoval.  Následovala 
jeho závratná kariéra: byl sólistou dětské opery 
Národního divadla (nastudoval roli Vaška ve Sme-
tanově Prodané nevěstě), spolupracoval s italským 
tenoristou Antoniem Carangelem, byl členem Ba-běli Piráti z Karibiku nebo Pán prstenů a další inspi-
vorské státní opery v Mnichově (v r. 2016 získal Ba-race známými filmy. Mezi tanečníky vynikl sólový 
vorskou uměleckou cenu), vyhrál Mezinárodní pě-výstup Vojty Vavřiny.  Působivé taneční vystoupení 
veckou soutěž Antonín Dvořáka v Karlových Varech připravily Hana Losenická Neumannová, bývalá stu-
a v roce 2017 se stal absolutním vítězem Meziná-dentka čáslavské pedagogické školy, a Hana Da-
rodní soutěže Francesca  Viñase v Barceloně. Této riusová. Další zahajovací program připravili studenti 
soutěže se účastnilo 550 pěvců z celého světa! Jako dramatické výchovy pod vedením svého vyučují-
první Čech byl frekventantem Lindemannova pro-cího MgA. Martina Domkáře.  Konferenciéři v kos-
gramu v new-yorské Metropolitní opeře. V součas-týmech hasičů vtipně glosovali základní informace 
né době je členem přední německé hudební scény - o historii Poemy, seznámili s programem čtyřden-
Opery Stuttgart. Nepřehlédnutelným partnerem ního setkávání a připomněli čáslavského nedávno 
byl Petrovi pěvecký sbor pedagogické školy. Tento zemřelého rodáka Miloše Formana. V duchu impro-
„meisterstich“ se podařil zorganizovat Mgr. Janě vizace pokračovalo vtipné zahajovací slovo (téma 
Vrňákové. Děkujeme, byl to úžasný zážitek!šťastných osmnáctek) ředitele školy Mgr. Tichého a  

V závěrečném večeru všichni účastníci obdrželi nestorky Poemy (autorky tohoto textu). Ta vzpomí-
Ocenění se slovním hodnocením svého výkonu, nala nejen na čáslavskou historii Poemy, ale i na do-
který podali v rámci Pedagogické poemy a přestavili pis od Formana s originálním podpisem, který vlast-
se s ukázkami práce, která vznikla pod vedením ní škola a je v učebně dramatické výchovy. Připom-
lektorů. Diváky nejvíce zaujalo divadlo poezie, na-něla i své další „setkávání“ s Milošem Formanem, 
zvané „Všichni spí, spí na návrší“, které připravila každodenní cestu do školy kolem domu čp. 555, kde 
„přednesová skupina“. Předlohou působivé mon-se oscarový režisér narodil.
táže byla Spoonriverská antologie z pera klasika Zatímco žáci se v dalších dvou dnech připravo-
americké poezie Edgara Lee Masterse. Přímo mezi vali na vystoupení pod vedením lektorů, pedago-
diváky vystupovali jednotliví recitátoři, v jejich po-gům byl nabídnut jednak vzdělávací program (semi-
dání ožívaly epitafy z náhrobních kamenů s příběhy náře: Literatura pro děti a Loutka jako nástroj vý-
nostalgických i laskavě ironických životních osudů chovy a vzdělávání) a další aktivity: vycházka po pa-
obyvatel amerického středozápadu na přelomu 19. mětihodnostech města, zvláště k rodnému domu 
a 20. století. V závěru se sice nekonal Přelet nad Miloše Formana; velmi atraktivní byla exkurze na 
kukaččím hnízdem, jak bychom mohli očekávat ins-21. základnu taktické letectva v Čáslavi. Za její orga-
piraci dalším Formanových filmem. Ale formanov-nizaci vděčíme pplk. v. z. Ing. Pavlíně Bechyňové, 
ská tematika úvodního dne měla zcela nečekané člence Spolku rodičů při G a SOŠPg v Čáslavi, z. s.
pokračování. Na scénu doběhla zlatá medailistka,  Všichni účastníci Poemy mohli ve čtvrtek večer 
půlkařka, nyní učitelka tělesné výchovy na G a buď zhlédnout film Hoří, má panenko, který byl pro-
SOŠPg, Mgr. Ludmila Formanová, která v rukou ne-mítan v aule gymnázia, nebo navštívit koncertní sál 
držela štafetový kolík, ale skleněný artefakt, který místní ZUŠ. Zde umělecký soubor „Literatura na-
předala řediteli školy. Z rukou čáslavského ředitele hlas“ nabídl pohled „za stránky“ pěti různých pře-
Mgr. Davida Tichého převzal putovní skleněné ptačí kladů Evžena Oněgina do češtiny. V zajímavém a 
hnízdo (symbolický „putovní pohár“ Poemy) ředitel poutavém pořadu s názvem „Já píši Vám…“, jsme 
prachatické pedagogické školy Mgr. Antonín Krejza. mohli porovnat jednotlivé překlady slavného Puš-
A tak čáslavská poemová vlaštovka bude v příštím kinova románu ve verších v dobových souvislos-
roce hnízdit na jihu Čech. Na shledanou v listopadu tech. Autory pořadu a zároveň interprety byli  MgA. 
2019 v Prachaticích!Martina Longinová (herečka, učitelka ZUŠ a lektor-

Více o Pedagogické poemě ka Poemy) a PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (překlada-
   tel, pedagog a recitátor).

 
Reportáž o Poemě v Čáslavi připomene čás-Vrcholem kulturního doprovodného programu 

lavská televize koncem ledna: TV Čáslav S07E05byl páteční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v po-
dání nadějného, ale zároveň stále skromného, te-
noristy světových operních scén Petra Nekorance    
s klavírním doprovodem amerického dirigenta a 

 ČÁSLAVSKÝ MEISTERSTICH

http://pedagogickapoema.cz/
https://www.gymcaslav.cz/pedagogicka-poema-

2018/

Mgr. Jana Andrejsková, emeritní pedagog 
G a SOŠPg Čáslav a bývalý garant 

Pedagogické poemy
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Mohli bychom namátkou zmínit některý z poří-
zených přístrojů, který je pro nemocnici a přede-
vším pacienty nejzásadnější? 

Jak je na tom čáslavská nemocnice s dostatkem 
personálu?

Jako druhý důležitý bod jste zmínil obnovu pří-
strojové techniky a informačních technologií...

Jaké plány máte s rehabilitačním oddělením?  

Rok 2018 je za námi a změny, které se ve větší či 
menší míře za dobu 365 dní odehrávají v životě kaž-
dého z nás, neobchází ani chod nejrůznějších orga-
nizací. Jinak tomu není ani v případě Městské ne-
mocnice Čáslav, která prošla zásadní modernizací, o 
které jsme hovořili s ředitelem nemocnice MUDr. Hovořil jste také o závěru jednání se zdravotní-
Martinem Novákem. mi pojišťovnami... 

Pane řediteli, můžete pohovořit o tom, co 
čáslavské nemocnici přinesl rok 2018?

Pokud bychom to vzali popořadě, můžete kon-
krétněji přiblížit ty nejdůležitější personální změny, 
které se v uplynulém roce udály?

sestry. Paní Radovou po mnoha letech kvalitní prá- jsme získali dotaci ve výši okolo 16 miliónů. 
ce v čáslavské nemocnici vystřídala Mgr. Galina Va-
vrušková.

V průběhu roku došlo k dalším personálním 
změnám na úrovni lékařů i středně zdravotnického Je těžké zmínit pouze některé. Každý ze všech 
personálu, což je pochopitelně běžná součást cho- jedenačtyřiceti přístrojů má specifický význam, kte-
du nemocnice, ale samozřejmě i dalších oblastí. rý je v rámci své specializace důležitý a přínosný.  

Cenový rozptyl za jeden přístroj je od 150 tisíc do 9 
miliónů. Máme čtyři nové ultrazvuky velmi vysoké 

Dostatek kvalifikovaného zdravotnického per- kvality, nové monitorovací systémy, kompletní vyba-
sonálu je problém pro celou Českou republiku. Za- vení operačních sálů, do kterého je zahrnuto napří-
jistit lékaře, ale v poslední době i kvalifikované sest- klad osvětlení, operační stoly nebo laparoskopické 
ry, je dnes obtížné.  věže.

Řekl bych, že je to otázka špatného přístupu Pokud bych však musel zmínit jeden za všechny, 
centrálních orgánů pro vzdělávání sester a lékařů. zmínil bych nové rentgenové zařízení, kterým byl 
Samotné nemocnice tuto situaci bohužel nemohou nahrazen rentgen pořízený v roce 2006 a jedná se o 
příliš ovlivnit. přístroj, s nímž se v ohledu kvality zobrazení dostá-

váme do úplně jiné dimenze. S nadsázkou říkáme, 
že na snímku uvidíme i vlasy. Používáním tohoto 

Na obnovu přístrojů a informačních technologií přístroje dochází ke zvýšení kvality při diagnostiko-
se nám podařilo získat dotace okolo 70 miliónů. vání problémů a zároveň ke snížení nároků na ob-

Dotace z ministerstva pro místní rozvoj pro poří- sluhu, protože zde nechybí přímá digitalizace. 
zení 41 přístrojů, která se dotkla všech oddělení  
nemocnice, činila 55 miliónů.  Celý dotační projekt Podařilo se nám zajistit projektovou dokumen-
realizujeme od roku 2016 a nebojím se říci, že pro taci na kompletní rekonstrukci rehabilitačního od-
nemocnici naší velikosti se jedná o velký úspěch. dělení, která se v současnosti připravuje. K jejímu 
Vzhledem k tomu, že se bavíme o skutečně vysoké dokončení by mělo dojít roce 2020. Zmiňované od-
dotaci, vše pochopitelně funguje pod drobnohle- dělení je posledním místem v nemocnici, které není 
dem zmiňovaného ministerstva pro místní rozvoj a dlouhou dobu zmodernizované. Předchozí  staveb-
jeho centra pro dotační tituly. Jedná se tedy o orga- ní úpravy byly uskutečněny již koncem osmdesá-
nizačně velmi složitou záležitost.   tých let minulého století.  

Druhá část dotačních titulů se týkala investic do 
informačních technologií, které se na rozdíl od in-
vestic do jednotlivých přístrojů, dotýkají všech zdra- Čáslavská nemocnice má zajištěné smlouvy se 
votních i nezdravotních zaměstnanců a chod ne- zdravotními pojišťovnami na dalších pět let, což je 

V rámci chodu nemocnice bylo uskutečněno mocnice postihují v plné šíři. Proto jsme museli udě- významným krokem, protože tlak na změnu struk-
mnoho změn, ale rád bych pohovořil o čtyřech nej- lat také změnu v organizační struktuře, kam jsme tury poskytované péče převážně v těch menších 
podstatnějších. doplnili IT úsek, který vede pan Petr Prchal, který nemocnicích je silný a bez spolupráce s pojišťovna-

V první řadě jsou to zásadní personální změny. Vám jistě tuto problematiku přiblíží. V tomto směru mi bychom nemohli fungovat.                
Poté je to obnova přístrojové techniky a informač-
ních technologií, které jsou vzhledem k jejich výši 
dotačních titulů skutečně významné. V neposlední 
řadě bych se rád zmínil o projektu na rekonstrukci 
rehabilitačního oddělení a opomenout také nemo-
hu závěr jednání se zdravotními pojišťovnami, které 
ovlivní chod městské nemocnice na následujících 
pět let. Zmiňované kroky byly uskutečněny ve spo-
lupráci s vedením města.  

Začátkem roku 2018 k nám nastoupila nová pri-
mářka anesteziologicko - resuscitační oddělení (A-
RO) paní MUDr. Petra Běhounková. Musím po-
dotknout, že jsem velmi rád, že ji zde máme, proto-
že nejen díky svým bohatým zkušenostem je vel-
kým přínosem pro chod nemocnice. 

V polovině roku byl obměněn také post hlavní 

JN

 stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2019   

ČÁSLAVSKÁ NEMOCNICE REKAPITULUJE UPLYNULÝ ROK

FOTO

Do nového roku bych rád čtenářům Čáslavských novin, zaměstnancům nemocnice a všem občanům Čáslavi 
popřál klidné období vánočních svátků a závěru roku, které je snad pro každého z nás mimořádné, protože přináší prostor k zamyšlení. 

Všem přeji, aby při rekapitulaci uplynulého roku a výhledu do roku následujícího vnímali pouze samá pozitiva. 
Samozřejmě každému přeji také to nejcennější, tedy pevné zdraví. 

Člověk by měl v dnešní uspěchané době umět zvolnit, užívat si života a nepospíchat za něčím, co je stejně chimérou. 
Je důležité, aby si každý z nás našel své místo v životě, kde je skutečně šťastný.    

                                                                                                                                                                                                           ředitel nemocnice, MUDr. Martin Novák 

ředitel nemocnice 
MUDr. Martin Novák



Jaká je podle Vás příčina nedostatku sester        
v České republice?

Jak už v předešlém rozhovoru nastínil ředitel ne-
mocnice, běžnou součástí chodu nejen nemocnice 
je obměna personálu. Jednou z důležitých pracov-
ních pozic v nemocnici je hlavní sestra a tou se v ro-
ce 2018 stala Mgr. Galina Vavrušková, které ve zdej-
ší nemocnici pracuje již relativně dlouhou dobu. O 
paní Vavruškové a její práci se dozvíte více v násle-
dujícím rozhovoru. 

Jak jste se dostala do čáslavské nemocnice? Jak 
dlouho zde pracujete?

Na co by podle Vás při práci měl být kladen nej-
větší důraz?

V čem se liší práce hlavní sestry od pozice vrch-
ních sester na jednotlivých odděleních?

Co je na Vaší práci nejtěžší?

Děkujeme za rozhovor

převazy, objednávání pacientů na vyšetření a speci-
alizované činnosti dle povahy pracoviště, tak i admi-
nistrativní činnosti např. plánování služeb, objedná-
vání materiálu, kontrola zdravotnické dokumenta-
ce, hlášení oprav atd.

Moje práce není tak úzce spjatá s konkrétním 
pracovištěm, ale má globální charakter, jako práce 
manažera v kterékoliv jiné firmě. Na svém úseku 
řeším potřeby nemocnice a svých podřízených v ob-
lasti personální, mzdové, legislativní, vzdělávání 
atd. Spolupracuji nejvíce se staničními sestrami, 
které mě informují o dění na svém oddělení, a s per-
sonalistkou. Pod vedením ředitele nemocnice a       
s dalšími členy managementu vytváříme koncepci 
péče.

Těch příčin je několik. Jednak se jedná o psy-
chicky a často i fyzicky náročnou práci. Musíte se 
umět vyrovnat s bolestí, se smrtí, s emočně vypjatý-
mi situacemi, a přitom si zachovat své vlastní dušev-
ní zdraví. Máte služby noční, víkendové, o svátcích. 
To mladé lidi asi tolik neláká. Mají teď více možností 
než dřív, sehnat zajímavé místo v pohodovějším re-
žimu. Dříve bylo i nízké finanční ohodnocení neod-
povídající náročnosti práce zdravotníka. To se ale     
v posledních letech mění a jsem za to moc ráda. 
Snad to přiláká více kvalitních lidí.

Další problém je ve vzdělávání všeobecných 
sester. Dříve studentka ukončila SZŠ po čtyřech le-
tech maturitou a mohla nastoupit do práce jako 
zdravotní sestra. Nyní je po čtyřech letech praktická 
sestra, která má menší kompetence, ale i plat. Po-
kud chce být všeobecná sestra, musí ještě studovat 
další 3 roky. V tuto chvíli probíhá i vzdělávání systé-
mem 4+1, aby se sestry dostaly dříve do praxe. Je to 
ale spíš pilotní projekt a uvidíme, co přinese. O sys-
tému vzdělávání se vedly a vedou stále diskuse. Je 
trend, aby sestra měla vysokoškolské vzdělání, jako 

Po Střední zdravotnické škole vedly moje kroky je tomu v zahraničí.
do Fakultní nemocnice v Hradci Králové na chirur-
gickou jednotku intenzivní péče (JIP). Bylo ale obtíž-
né sehnat tam bydlení, proto jsem hledala místo Když řeknu, že na profesionální chování, je to 
poblíž svého trvalého bydliště. V čáslavské nemoc- velmi široký pojem. Pro lepší popis si představím 
nici tehdy hledali sestřičku na operační sál, a to mě lidi, kterých si zde vážím. Takový člověk je odborník 
zaujalo. V nemocnici jsem zůstala a nyní tu pracuji ve svém oboru, má svou práci rád a hezky se chová  
více jak 20 let. k pacientům i spolupracovníkům.

Mezi vlastnosti profesionála ale patří umět se 
postarat i sám o sebe. To znamená najít si čas pro 

Možná by bylo vhodné nejdříve čtenářům sebe … na kvalitní jídlo, odpočinek a na koníčky, díky 
Čáslavských novin vysvětlit hierarchii sester v ne- kterým si vyčistíte hlavu a dobijete baterky. 
mocnici, aby si to dokázali lépe představit. Na kaž-
dém pracovišti je staniční sestra (ambulance, oddě- Pro mě asi rozdělit čas na vše, co chci a potřebu-
lení, JIP, laboratoř,...). Tyto staniční sestry pod se- ji udělat. Jiné těžkosti tolik nevnímám. Neříkám, že 
bou mívá vrchní sestra, takže například vrchní sest- ta práce je snadná, to rozhodně není. Ale mám výho-
ra chirurgie, vrchní sestra interny atd. Nad vrchními du, protože prostředí nemocnice a její zaměstnan-
sestrami je hlavní sestra. Ta má na starost všechny ce dobře znám. Navíc jsem v roce 2010 dokončila na 
sestry, laboranty, fyzioterapeuty, sanitárky, sanitá- Univerzitě Palackého v Olomouci magisterské stu-
ře, sociální pracovnice a nutričního terapeuta v ne- dium v oboru management zdravotnictví, což mi 
mocnici, plus ještě dva nezdravotnické provozy. My dalo velmi dobrý základ pro moji práci. Díky zmíně-
vrchní sestry nemáme. Spadá pode mne tedy deva- nému studiu jsem musela projít nezdravotnická 
tenáct staničních sester. pracoviště, jako personální, mzdové, ekonomické a 

Už tento popis dokáže nastínit rozdíl v naší prá- tak, i když jsem zdravotník, dokážu v myšlení lépe 
ci. Staniční sestra je v přímém každodenním kontak- propojit jednotlivé obory. 
tu se svými podřízenými i s pacienty. Její práce zahr-
nuje jak odborné činnosti jako např. odběry krve,                JN

K velkému pokroku v nemocnici došlo také v oblasti 
informačních technologií, které úzce souvisí s cho-
dem celé organizace. Především by měly zefektivnit 
práci lékařů a poskytnout kvalitnější služby pacien-
tům. Konkrétnější informace nám sdělil vedoucí 
provozně informačního odboru Petr Prchal. 

Na čem vaše oddělení pracovalo v roce 2018?

Můžete nám konkrétněji přiblížit některou z vý-
hod, které přináší modernizace IT technologií?    

Co přinesou nové technologie pacientům?

Co se týká změn, je toho mnoho, protože ačko-
liv se může zdát, že informační technologie není nic 
širokého a možná ani ne tak důležitého, opak je 
pravdou. V dnešní době je zkrátka nejen chod ve 
zdravotnické sféře, ale i jiných odvětvích, na infor-
mačních technologiích doslova závislý.  

Z dotací jsme pořídili manažerský informační 
systém, který nám zefektivní řízení jednotlivých 
primariátů v nemocnici, dále Dokument Manage-
ment systém, ten by měl v budoucnu sloužit napří-
klad k případné akreditaci nemocnice, máme nový 
zaměstnanecký portál a také Service Desk s jehož 
pomocí řešíme elektronizaci žádanek týkajících se 
IT, personalistiky, správy budov a dalších nezdravot-
nických procesů. 

V minulém roce jsme zapracovali třeba na tom, 
abychom byli schopni výměny textové i obrazové 
dokumentace s pracovišti v jiných městech, což za-
tím není standardem v České republice. Navázali 
jsme spolupráci se zhruba 25 praktickými lékaři       
z okolí a veškeré zprávy o stavu jejich pacientů, kteří 
zde podstoupí vyšetření nebo operační zákrok, do-
stávají automaticky v elektronické podobě. V opač-
ném směru, my okamžitě víme laboratorní výsled-
ky, které pro nás zajišťuje externí pracoviště napří-
klad v Praze. 

Zmíním také takzvaný systém workflow, což je 
oběh dokumentů v nemocnici od žádanek, objed-
návek po fakturu. Mezi tím je řada kroků, které je 
potřeba zajistit, zde uvedu příklad: oddělení potře-
buje zdravotnický materiál. Dříve personál musel 
napsat seznam, poté poptávka musela projít schva-
lovacím procesem, následně se došlo do skladu, a 
když sklad potřebným materiálem disponoval, tak 
ho vydal, když ne, tak ho objednal. V současnosti 
vše běží jednoduše elektronicky z jednoho místa. 

Modernizací systému máme již připravený elek-
tronický objednávkový formulář, jehož prostřednic-
tvím se pacienti budou moci na některá vyšetření 
objednat z pohodlí domova na webu nemocnice. 
Do současnosti se lidé museli objednávat osobně 
nebo telefonicky na recepci. Tento postup s nástu-
pem nové možnosti objednání samozřejmě nezmizí 
a lidé budou moci využívat recepci tak, jak byli 
zvyklí dosud.

Součástí systému je také elektronický recept. 
Od ledna 2019 totiž klasické recepty, jak jsme je zna-
li dodnes, nebudou existovat. E-Recepty budou ře-
šeny přes centrální úložiště v elektronické podobě, 
což kromě jiných výhod znamená, že pacientovi 
přijde recept SMS zprávou, e-mailem nebo si ho 
může doma vytisknout. Do lékárny můžete přijít  s 
mobilním telefonem, kde ukážete SMS/e-mail a 
léky Vám budou vydány. Lidé, kteří s technologiemi 
příliš nekamarádí, mohou dostat e-recept ve fyzic-
ké podobě, tedy vytisknutý na papíře od lékaře.   JN

Mgr. Galina Vavrušková, hlavní sestra

MODERNIZACE INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ NEMOCNICE

HLAVNÍ SESTROU ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE 
SE STALA Mgr. GALINA VAVRUŠKOVÁ
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Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se uskutečnilo v Klubu 
Gumárna první setkání starostů členských obcí Mik-
roregionu Čáslavsko ve volebním období 2018-
2022. Na setkání proběhlo vzájemné seznámení a 
rekapitulace dosavadního fungování kanceláře 
CSS. Setkání bylo pojato především jako Vánoční 
večírek, kde se všichni se všemi seznámili a mohli si 
zahrát bowling. 

V listopadu se novým členem týmu pro rozvoj mik-
roregionu stala Adéla Mocová Rybová, jejíž hlavní 
náplní práce je dotační poradenství. Pracovala mj. 
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
jako referent fondů Evropské unie, kde byla zodpo-
vědná za kontrolu finanční stránky realizace jednot-
livých projektů. 

poru a monitoring realizace jednotlivých projektů. 
K jejím pracovním aktivitám v rámci mikroregionu 
patří především vyhledáváni vhodných dotačních 
titulů, jejich analýza a postoupení informací zástup-
cům jednotlivých obcí. Dále pak pomoc při vyhoto-
vení žádostí o dotaci vč. kompletace povinných pří-
loh, komunikace s poskytovateli dotace a dohled 

Dále pracovala jako projektová manažerka ve nad realizací podpořených projektů. Schůzky se zá-
firmě specializující se na oblast dotačního poraden- stupci obcí lze realizovat po předchozí domluvě       
ství (v rámci fondů EU i národních dotačních titulů), v kanceláři mikroregionu na adrese MěÚ Čáslav, 
kde byla zodpovědná za vyhotovení žádostí o pod- Gen. Eliáše 6, popř. na OÚ v jednotlivých obcích.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na již třetí roč-
ník plesu, který pořádá Mikroregion Čáslavsko. Ja-
ko v minulých letech se bude ples konat první břez-
novou sobotu, tedy 2. března 2019 od 20 hodin a to 
v prostorách sálu Hotelu Grand v Čáslavi. K posle-
chu Vám zahraje kapela Staré klády a také se může-
te těšit na bohatou tombolu. Lístky budou k dostání 
od ledna 2019 v Informačním centru v Čáslavi na 
náměstí. Těšíme se na Vás. 

PRVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ 
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 - 2022 

PLES MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO 

20.listopadu 2018 proběhl v kanceláři mikroregio-
nu konzultační den, kdy se místním podnikatelům, 
ale i zástupcům samosprávy, studentům a ostatní 
veřejnosti otevřela možnost prodiskutovat 
konkrétní otázky  pojené s podnikáním a zjistit, jaké 
možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či 
jiné, se jim nabízí.

Agentura CzechInvest zde představila své služ-
by spolu s Agenturou pro podporu exportu Czech-
Trade, Agenturou pro podnikání a inovace zabývají-
cí se dotacemi ze strukturálních fondů EU. Své  pro-
gramy a výzvy vztahující se přímo pro náš region 
pak také představila Místní akční skupina Lípa pro 
venkov z.s., 

KONZULTAČNÍ DEN 
PRO PODNIKATELE V ČÁSLAVI

Snad není jediného občana čáslavského regionu, 
který by nezaznamenal „kauzu“ ostravských kalů. 
Přesto, že skládka odpadů vlastněná spol. AVE CZ se 
nachází v katastrálním území města Čáslav, domní-
váme se, že se tato „kauza“ dotýká všech obcí v pů-
sobnosti ORP Čáslav. 

přepravy několika tisíci nákladních souprav ve velmi 
krátkém časovém úseku. Toto bude znamenat ob-
rovskou zátěž nejen pro město, ale i naše okolní ob-
ce.

Plně chápeme ostravskou veřejnost, která netr-
pělivě vyhlíží likvidaci kalů, které jsou dlouhodobě 

Z tohoto důvodu také vznikl dopis, kdy starosto- umístěny v jejich regionu, jsme ale názoru, že něko-
vé okolních obcí svým podpisem vyjádřili podporu likaměsíční nebo i kdyby roční zdržení, není zdaleka 
radnici města Čáslav. Domníváme se, že navážením takovou zátěží jako převoz 70 tisíc tun přes půl re-
ostravských kalů na čáslavskou skládku dojde nepo- publiky a navíc následně opětovný převoz z Čáslavi 
chybně k obrovské ekologické zátěži a to v podobě do spalovny ve Vřesové.

Na území Kutnohorska se můžete setkat s výrobky, 
službami a zážitky, označenými speciálním logem 
KUTNOHORSKO regionální produkt®. Tato značka 
znamená, že výrobky, služby nebo zážitky prošly 
přísným procesem certifikace, který zákazníkovi 
garantuje jejich skutečný původ na Kutnohorsku.

- dostatečně kvalitní 
 -šetrné vůči životnímu prostředí
- jedinečné ve vztahu ke Kutnohorsku - tedy na-

př. vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z míst-
ních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

U služeb v cestovním ruchu a zážitků se hodnotí 
Místní původ však není jedinou podmínkou pro nadstandardní péče poskytovatele služby nebo zá-

udělení značky. Značené výrobky, služby a zážitky žitku o hosty či návštěvníky a také vztah k regionu. 
musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto mu- V minulých dnech proběhla další certifikační komi-
sí být také: se, na které byly vyhodnoceny nové produkty, které 

získaly ocenění Regionální značka Kutnohorsko.
Členové komise: J. Ruml (předseda), R. Herold 

(SKHP), H. Kvasilová (SKHP), R. Tvrdík (MAS Lípa pro 
venkov z.s.), I. Holíková (město Čáslav), J. Jiskra (Mik-
roregion Čáslavsko), Ing. Šárovec (Agrární komora)

REGIONÁLNÍ ZNAČKA KUTNOHORSKO

NAŠE PODPORA ČÁSLAVSKÉ RADNICI

NOVÝ ČLEN TÝMU PRO ROZVOJ REGIONU

Stojíme na prahu nového roku. 
Nechť do něj společně vykročíme 

pravou nohou a rok 2019 je tak pro nás všechny 
rokem plný úspěchů a spokojenosti. 
Dovolte tedy, abychom Vám popřáli 

šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 
zdraví a mnoho úspěchů 

v pracovním i osobním životě.
 To vše Vám přeje tým 

kanceláře Mikroregion Čáslavsko. 



Dne 21. listopadu zemřel čestný občan města 
Čáslavi, trenérská legenda, Ing. Miroslav Kváč. Při 
vyslovení jeho jména si snad každý, kdo se v životě 
jen trochu zajímal o sport a zvláště o atletiku, vybaví 
ještě další jméno - jméno jeho nejslavnější svěřen-
kyně Jarmily Kratochvílové, kterou tento vynikající 
trenér dovedl až na pomyslný běžecký Olymp. Kdo 
jiný by tedy při této smutné příležitosti měl na pana 
Miroslava Kváče zavzpomínat, když ne právě tato Říkáte, že se pan Kváč věnoval vojenskému 
sportovkyně, držitelka již pětatřicet let platného biatlonu. Měl blízko i k jiným sportům? A jak se 
světového rekordu v běhu na 800 metrů. Jaký tedy vlastně dostal k trenérské práci? 
byl její trenér? 

Kváčem nedávno rozloučil právě v Čáslavi...

Kdy a za jakých okolností jste pana Kváče poznala a 
jak na Vás tehdy zapůsobil?

S panem Kváčem jste spolupracovala dvacet let. 
Vzpomínáte si na nějakou zvlášť emotivní situaci? 
Jak vlastně jako trenér prožíval Vaše úspěchy?

V době, kdy jste začínala trénovat asi nebyly 
tréninkové metody tak propracované, jako je tomu 
dnes. Jak vedl pan Kváč Vaši přípravu i přípravu 
ostatních sportovců, s nimiž spolupracoval? 

Sportovní (a nejen sportovní) svět se s panem 

Tehdy jste pravděpodobně nejezdili na zahra-
niční soustředění...

sportovní kariéry věnoval biatlonu, byl vynikajícím 
běžkařem. Tento druh sportu proto zařazoval do 
naší zimní přípravy a hodně času jsme tak trávili na 
horách. I tam ale byly podmínky úplně jiné, než jaké 
mají sportovci dnes. Jeden kolega byl trenérem 
například pověřen, aby vstal ráno ve čtyři hodiny a 
připravil běžeckou stopu na hřebenech a my jsme 
tam potom dlouhé hodiny trénovali.“

„Pan Kváč byl jako voják závislý na tom, do 
jakého místa jej převelí. Když se dostal do Čáslavi, 

  „Na pohřbu pana Miroslava Kváče se kromě kde nic podobného jako zmiňovaný biatlon nebylo, 
jeho rodiny a blízkých přátel sešli také bývalí začal chodit na atletiku a ještě dlouho před tím, než 
vynikající sportovci, kteří mu tímto vzdali svůj hold. jsem zde začala sportovat já, házel oštěpem. Ke 
Nechyběla zde Táňa Kocembová, Imrich Bugár, sportu měl tedy vždy velmi blízko, ale běžec nebyl. 
Stanislav Henych a další. Po pohřbu jsme se sešli      Zpočátku tedy neměl ani žádné zkušenosti s běžec-
v salónku v hotelu Grand a vzpomínali jsme, byť při kými tréninky. Dokázal si ale sehnat veškeré infor-
takto smutné příležitosti, na to, co jsme s panem mace a další zkušenosti sbíral v průběhu času. 
Kváčem prožili. Shodli jsme se v tom, že nebylo Ostatně i moje příprava trvala mnoho let od doby, 
jednoduché s panem Kváčem trénovat, ale všichni kdy jsem učila úplné základy až do prvních úspěchů. 
jsme to chtěli, věřili jsme jeho schopnostem a také Na tu těžkou cestu ale moc ráda vzpomínám a nikdy 
jsme všichni ve svých disciplínách mnohé dokázali. bych jí nepřeskočila, protože mě na ten vrchol 
Byl vůdčí osobností, dokázal řídit lidi a přivést je       dovedla. Bylo na ní mnoho překážek a proher, ale já 
k nejvyšším výkonům. Za to mu patří velký dík a jsem přesto u sportu zůstala. Určitě mohu říct, že 
určitě budeme vždycky vzpomínat jak na ty těžké, jsme v průběhu těch mnoha let od sebe vzájemně 
tak ale i na ty krásné chvíle při tréninku, na závo-stále učili. Třeba v momentě, kdy jsem absolvovala 
dech i na pocity vítězství.“opravdu těžký trénink, který mi určil, ale já jsem       

Ing. Miroslav Kváč se narodil 11. prosince 1931 „Miroslava Kváče jsem poznala v době, kdy v jeho závěru věděla, že zvládnu ještě další zátěž a to 
ve Svitkově u Pardubic a zemřel 21. listopadu 2018   jsem vstoupila do čáslavského atletického oddílu, jsem mu také řekla. Svým způsobem jsem do 
v Čáslavi ve věku nedožitých 87 let. Téměř celý svůj tedy ve druhém ročníku na zdejším gymnáziu. V té tréninků později sama zasahovala a on to přijímal. 
život v dospělém věku byl právě s naším městem době byl ještě aktivním vojákem, což se také Konkrétní trenérské vzdělání, jaké mají a musí 
propojen jak svým bydlištěm, tak i trenérskou odráželo na jeho přístupu k nám, jako mladým mít dnešní trenéři tedy neměl, ale díky svým 
kariérou. Jeho život se ale neodvíjel - ačkoliv by se to sportovcům. Jen těžko myslitelný byl například zkušenostem později dokonce mnohokrát předná-
tak mohlo zdát - jen na běžeckém oválu. Mnozí pozdní příchod na trénink. Dodnes si pamatuji jeho šel.“ 
pamětníci si jistě vybaví také další momenty z jeho obvyklou větu ´Když tady mohu být včas já, můžete 
života, rodinu, ale i jeho statečný postoj v roce 1968, tu být i vy.´ Dnes vidím, že to určitě byl jeden             
kdy na „svoji“ vojenskou základnu jako velitel z momentů, který nás učil odpovědnosti a disciplí-  
odmítl vpustit sovětské tanky. Za tento krok samo-ně, která je ve sportu nesmírně důležitá, pokud „Za ty roky bylo opravdu spousta zážitků, mohla 
zřejmě brzy přišel očekávatelný postih a inženýr opravdu chcete dosáhnout dobrých výsledků.“ bych hovořit hodiny a hodiny a pořád bychom byli 
Kváč vyměnil vojenskou uniformu za místo ve zdejší na začátku. Z úspěchů měl samozřejmě radost, 
Kosmosce. Paradoxně právě i tato skutečnost patr-protože - a to dnes vím i z vlastní trenérské praxe, 
ně napomohla jeho dalším úspěchům v roli atletic-kdy jsem vedla Lídu Formanovou, také pozdější 
kého trenéra. mistryni světa - když se svěřenci daří, je práce 

Po celý čas své trenérské kariéry zůstal věrný  „Tréninky měl pro jednotlivé sportovce rozpra- trenéra naplňována. Pamatuji si také ale na jeho 
čáslavským Vodrantům, a to i když měl čtyři roky cované vždy na celý měsíc dopředu a vždycky zklamání, když jsem se rozhodla kariéru ukončit. 
možnost působit v Praze. Přesto i v té době stále přitom samozřejmě přihlížel na možnosti každého  Myslím si, že doufal, že ještě nějakou dobu budu 
vzpomínal na podmínky a možnosti, které sportov-z nás. Dobře věděl, že je potřeba postupovat podle běhat. Mně se ale už přihlásily i zdravotní potíže a 
cům nabízelo právě naše město.                              toho, co který z jeho svěřenců zvládal a jak v přípra- nemělo smysl kariéru prodlužovat.“   

vě postupoval. Začínalo se tedy s menší zátěží a        
v průběhu času nám tréninkové dávky zvyšoval tak, 
jak se naše výkony a možnosti zlepšovaly. Od nás ale 
vyžadoval tvrdou práci, která potom mohla přinést 
výsledky. Ty ale nepřicházely najednou, například já 
jsem trénovala celých třináct let, než přišly první 
velké úspěchy. Myslím si, že v dnešní době by 
takovou zátěž málokdo vydržel.

Byl to přísný trenér, ale uměl vytvořit takovou 
atmosféru, že jsme neměli potřebu mu odporovat. 
Dokázal vymyslet mnoho aktivit, které sice byly 
tréninkové, ale na druhou stranu jsme se u nich také 
dobře pobavili. Ráda vzpomínám třeba na nejrůz-
nější soustředění, na které jsme se vždycky těšili.“ 

„Samozřejmě že ne. Příprava probíhala tady, 
hlavně samozřejmě ve Vodrantech, ale protože se 
pan Kváč za doby studií a své aktivní vojensko-

zn

ŽIVOT PLNÝ SPORTU - VZPOMÍNKA NA PANA Ing. MIROSLAVA KVÁČE
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V listopadu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 35 dětí, 
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřeli 4 místní 
občané. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 25. ledna 2019 uplynou 3 roky ode dne,
kdy nás opustila

 paní

Bohumila Strnadová

Vzpomíná manžel,
syn s rodinou, zeť a vnuci.

Dne 8. ledna to bude 6 let, 
co nás opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan 

Bohuslav Veselý

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínka na Tebe však stejně bolí..

Stále vzpomínají manželka Jiřina, 
dcera Jana s rodinou a syn Milan s rodinou.

Dne 1. ledna oslaví své 
80. narozeniny

paní 

Jiřina Veselá

Do dalších let přejí pevné zdraví,
hodně optimismu a životního elánu

dcera Jana s rodinou a syn Milan s rodinou.

Dne 20. 2. 2019 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustila 

paní

Petra Krulišová

Odešla jsi tak náhle, že stále nemůžeme uvěřit...

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
sestry Dana a Eva s rodinami.

Dne 10. 1. 2019 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustila

paní

Julie Krulišová

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Dana a Eva s rodinami

Jen na  chviličku Tě obejmout
a pohladit Tvou milou tvář,

jen na chviličku sevřít Tvou dlaň
a pošeptat Ti slůvka, jak moc chybíš nám...

Dne 15. 12. uplynuly 3 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan

Miloslav Jančovič
S láskou a velikou bolestí v srdci stále vzpomínají 

manželka  a děti s rodinou. 

Nebylo mi přáno déle s vámi být nebylo léku, abych mohl žít...

14. ledna uplyne 6 let od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

S láskou vzpomínají manželka Františka,
dcera Alena s rodinou, dcera Monika s rodinou.

Dne 26. prosince uplynou 2 roky
ode dne, kdy nás beze slova rozloučení

opustil 
pan 

Vladimír Patřín

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 24. listopadu oslavila 
paní 

Květoslava Tylová 
- Kohoutová

z Čáslavi

své 85. narozeniny
Za její lásku a péči děkují a pevné zdraví 

do dalších dlouhých let přejí
její nejbližší.

Dne 12. ledna 2019 uplyne 6 let
od úmrtí pana

Antonína Janáka
z Dolních Bučic

Stále vzpomínají 
synové Bohuslav a Petr,
sestra Marie s rodinou

a švagrová Soňa s rodinou.

Dne 24. ledna 2019 uplyne 1 rok,
co zemřel pan

František Janák
z Čáslavi

.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou, sestra, 

synovci a ostatní příbuzní

Pro nás jsi žil, pracoval,  nás miloval, náhle jsi nás opustil, 
smutek a vzpomínky zanechal.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 18. 12. 1979 nás navždy opustila
paní

MUDr. Lenka Unucková,
roz. Šanderová

Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná manžel

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
panu primáři chirurgického oddělení

nemocnice Čáslav 

za záchranu života mého syna Marka Lazarovského.
Pane primáři ještě jednou moc děkuji. 

MUDr. Spáčilovi

PODĚKOVÁNÍ

Marie Zelená

Dne 2. 1. 2019 uplyne již 15 smutných let,
co nás náhle opustil nenahraditelný člověk,

manžel,tatínek,dědeček a tchán pan 

Josef Křikava,
z Čáslavi

S úctou a láskou vzpomíná manželka Ludmila 
a dcera Romana s rodinou.

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

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

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

LEDENKULTURA VE MĚSTĚ

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
od 3. 12. do 6. 1. 2019 - VÝSTAVA 

„MALOVANÉ NA SKLE“ 

29. 1. 2019 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

DEMOKRACIE aneb kam směřuje naše 
společnost?

  

od 28. 1. do 10. 2. 2019 - VÝSTAVA

„VÝSTAVA FOTOKLUBU ČÁSLAV “

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s ČMS vás zve na vánoční 
výstavu (výstava lidových podmaleb)
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“  zve na přednášku prof. 
Vladimíry Dvořákové z VŠE v Praze 

vstupné dobrovolné    

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
  (výstava fotografií)
Vernisáž výstavy: 28.1. 2019 v 17 hodin 
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Změna programu vyhrazena 
Další informace na http://muzeumcaslav.cz/ a Facebooku

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dne 26. listopadu uplynulo 11 let od úmrtí pana 

Josefa Běhounka st.

a 23. prosince uplynul 1 rok od úmrtí pana

Josefa Běhounka ml.
 

 

Vzpomínají manželka, maminka a sestry s rodinami.

12. 1. – 13. 1. 2019 DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC 

13. 1. 2019 PLACKOVÁNÍ 

13. 1. 2019 POHÁDKOVÁ JÓGA PRO PŘEDŠKOLÁKY A PRVŇÁKY

18. 1. 2019 KURZ TWIRLINGU

25. 1. 2019 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

26.1.2019 MICKEY MOUSE CUPCAKES

 - sobota/neděle - pro 
dívky od 1. tříd - v sobotu od 16,00 hodin do neděle do 10,00 hodin - výroba 
Valentýnských přáníček, hry, promítání Madagaskar, pizza - účastnický 
poplatek 200 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 8. 1. 2019 v 
kanceláři DDM Čáslav

 - výroba originálních placek - neděle - určeno pro děti 
od 1. tříd - od 14,00 hodin do 15,00 hodin - účastnický poplatek 30 Kč - 
přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 8. 1. 2019 v kanceláři DDM Čáslav 

  - neděle- 
určeno pro děti od 3 let - od 15,00 hodin do 16,00 hodin - účastnický poplatek 
30 Kč -přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 8.1.2019 v kanceláři DDM 
Čáslav 

  - pátek - určeno pro mažoretky - od 16,00 hodin 
do 19,00 hodin 

  - valentýnská srdíčka - pátek- určeno pro děti 
od 2. tříd - od 14,00 hodin do 16,00 hodin - účastnický poplatek 60 Kč - přihlášky 
spolu s poplatkem odevzdejte do 19. 1. 2019 v kanceláři DDM Čáslav 

  - pečení a tvoření dobrůtek - Sobota - 
určeno pro děti od 1. tříd - od 9,00 hodin do 11,00 hodin - účastnický poplatek 
40 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 23. 1. 2019 v kanceláři DDM 
Čáslav 

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

Bližší informace o připravených akcích
v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,

nebo na telefonním čísle 731449131.
www.ddmcaslav.cz

Srdečně zveme všechny občany města i přilehlých obcí
na přátelské ,

které proběhne v pátek 18. ledna 2019 od 18 hodin 
v prostorách evangelické fary v Čáslavi.

Hlavním tématem diskuze bude 

Přijďte debatovat, sdílet zkušenosti i vyslechnout různé názory.
Sdružení církví a Šance pro rodinu

setkání s poslancem Mgr. Markem Výborným

„Tradiční rodina a její postavení v současnosti“.
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DIVADELNÍ SEZÓNA LEDEN - ČERVEN 2019

Čtvrtek 17. ledna v 19.00 Středa 20. března v 19.00
EVA URBANOVÁ – SLAVNOSTNÍ KONCERT MILOSTNÝ  TROJÚHELNÍK

Neděle 20. ledna v 15.00 Středa 27. března v 19.00
PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA / Divadlo D 5 JANEK LEDECKÝ – Akustické turné 2019

Neděle 31. března v 15.00
Čtvrtek 24. ledna v 19.00 ČARODĚJNICKÝ UČEŇ / Metropolitní divadlo Praha
TO NEJLEPŠÍ Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP

Sobota 6. dubna ve 14.00
Neděle 10. února v 15.00 KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM / MICHAL K SNÍDANI
O BUDULÍNKOVI / Divadlo KAPSA Andělská Hora

Neděle 7. dubna od 16.00 
Festival dechových hudeb v Čáslavi – 2. ročník 

Neděle 17. února v 19.00
HRDINOVÉ / Divadlo v Rytířské

Středa 17. dubna v 19.00
HRDÝ BUDŽES

Pondělí 18. února v 19.00
4TET - Nová koncertní verze V. / Premiéra 16.10.2018

Středa 24. dubna v 19.00
DVA NAHATÝ CHLAPI / JT Promotion

Pátek 1. března v 18.30

CESTY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ / Čáslavský ochotnický soubor ATAKDÁL
Pondělí 13. května v 19.00
MŮŽEM I S MUŽEM

ZÁSKOK / Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman / Smoljak / Svěrák

Úterý 12. března v 19.00
DOMACI@STESTI.HNED Středa 5. června v 19.00

SCREAMERS

Pondělí 17. června v 19.00
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU / HÁTA -  OLGA ŽELENSKÁ

Neděle 17. března v 15.00
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI / Divadlo MINARET Praha

Je nám ctí, že jubilejní 150. divadelní sezónu Dusíkova divadla v Čáslavi zahájí Autorské představení, které pracuje s improvizací, tudíž není nikdy stejné a 
první dáma české opery s renomovaným komorním tělesem - Moravským kla- vždy odhalí něco navíc. Představení reaguje na naladění diváků a na vše, co nás 
vírním triem. Díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému hlasu se Eva Ur- i zmíněné herce právě obklopuje a vždy jde v pravém slova smyslu o originál.     
banová stala první dámou české operní scény. Již bezmála dvacet let patří k nej- V Milostném trojúhelníku můžete čekat všechno, třeba i to, že nakonec půjde o 
větším hvězdám pražského Národního divadla a sklízí ovace v zahraničí. Čtyřúhelník… Abonentní představení pro dospělého diváka.

V malém rybníčku pod městem Jičínem bydlí důvtipný vodník Česílko a s ním Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustic-
jeho nerozlučný kamarád, velký kapr Osmikiláč. Poklidný život jim však záhy kých aranžích. Dojde samozřejmě i na Žentour a pár coververzí hudebníkových 
naruší zámecký Knížepán, který by rád dostal vílu Andulku za ženu a Osmikiláče největších vzorů, jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.
na talíř…. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s 
Pásmo scének, skečů, písní a tanců a svérázný humor herců a hudebníků malým chlapcem. V temném kraji plném skřetů, divokých vil a tajemných by-
Divadla Sklep.Hrají: Tomáš Hanák, David Vávra, Milan Šteindler, Jiří „Fero" tostí žijí odedávna tři čarodějnice... Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vy-
Burda, Lenka Vychodilová, Václav Marhoul a další. Představení není součástí chovají z něj malého čaroděje. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.
abonmá.

Dětské představení Michala Nesvadby o všem dobrém, na co máme chuť a také 
Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A tak není o tom, co se stane, když z talíře nesníme poslední sousto, ve kterém je síla….
divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování Představení není součástí abonmá.
svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku… 
Abonentní představení pro rodiče s dětmi.

Na druhém ročníku festivalu dechových hudeb v čáslavském divadle vystoupí 
Věnovanka, Rebelka a Loštická Veselka

Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově 
důchodců - pravidelně se setkávají na terase svého současného útočiště, 
vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich 
života je teprve čeká. Abonentní představení pro dospělého diváka. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součko-

vá nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází 
tragikomickými roky husákovské normalizace, tak, jak se na počátku 70. let 
promítala do světa dětí i dospělých. Představení není součástí abonmá.

Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou 
připravil se 4TETem stejný tým jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úpl-
ně jiná. Co ale zůstalo, je plnohodnotný, precizní a osobitý projev vokálního 
seskupení, který se snoubí s pověstnou profesionalitou Jiřího Korna. Blaź niva ́ komedie kontroverzního francouzskeh́ o autora Sébastiena Thiéry, 

ktera ́ v současne ́ době slaví v Paříži velke ́ uśpěchy. Seriózní advokát, věrný 
manžel, otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou 
z práce… Abonentní představení pro dospělého diváka.

Fragment divadelní hry Františka Jeřábka, kterou bylo Dusíkovo divadlo před 
sto padesáti lety otevřeno.

Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. 
A po čem všichni touží? No přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a 

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”. být milován., Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? Podobnost se 
seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Představení není součástí abonmá.

Hlavní hrdinka této svěží komedie přijde jako hospodyně z agentury Manželské 
štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která Oblíbená travesti skupina pana Ladislava Černého ve zcela novém programu, 
čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršť- jehož název upřesníme.
kovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku a začne 
dávat rozklíženou dvojici dohromady. Představení není součástí abonmá.

Ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere 
k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu nerozumí, je to  

Tři myšáci si najdou ideální hnízdečko na zimu, které jim nabízí blahobytné katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit 
útočiště. Vše se ovšem mění, když zjistí, že tu zároveň s nimi žije i starý kocour... takové alibi, nad kterým zůstává rozum stát… Abonentní představení pro 
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. dospělého diváka.

Večer ke stopadesátiletému výročí založení Dusíkova divadla.
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KINO MILOŠE FORMANA LEDEN

2. - 3. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

17. - 18. AQUAMAN

4. - 5. SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 3

19. - 20. LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

5. - 6. GORDON A PADDY

19. - 20. SKLENĚNÝ

6. TOMAN

22. - 23. BOHEMIAN RHAPSODY

8. - 9. TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
24. HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

10. - 11. CENA ZA ŠTĚSTÍ 25 - 27. NARUŠITEL

12. - 13. RAUBÍŘ RALF A INTERNET
26. - 27. PSÍ DOMOV

29. - 30. FAVORITKA
12. - 13. ROBIN HOOD

31. ŽENY V BĚHU
15. - 16. ZRODILA SE HVĚZDA

talentovanou zpěvačku Ally... Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro 
mládež 12 let nevhodné.Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kte-

rého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávaz-
ný způsob života utrží hned několik ran. Karel vyřeší problémy po chlapsku - 
společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ 
přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlanti-
on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické dy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skuteč-
„jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany stal ženou. Ovšem pouze fyzicky... Vstupné: nosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… krá-
110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. lem. Vstupné: 120 Kč. Ve čtvrtek promítáme od 17.30 a v pátek od 20 hodin. Pro 

mládež 12 let nevhodné.

Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Mile-
se Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou 
maskovaný hrdina. Vstupné: 120, mládež 100 Kč. V pátek promítáme od 17.30 bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, 
a v sobotu od 20 hodin. Mládeži přístupno. legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vlád-

cem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce ne-
bo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát 
vůdcem... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.  Mládeži přístupno.Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejneprav-

děpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat  
s nejedním zločinem. Z krádeže ořechů veverčáka Valdemara je přitom zprvu 
málem obviněna samotná Paddy! Coby zkušený policista však Gordon brzy zjis- Zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný. Spojuje tak filmy 
tí, jak se věci mají, a posléze v Paddy nachází skrytý potenciál. Rád by ji dokonce Vyvolený a Rozpolcený. Z filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis 
učinil svou nástupkyní na místo policejního velitele... Vstupné: 110 Kč. Promí- v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pseudony-
táme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. mem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, který 

ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jež v sobě 
ukrývá. A právě narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v novém 
fantasy thrilleru David Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnos-Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší 
ti. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném 

Československu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. 
Neštítil se ničeho.  Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak 
vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 - 48, a příběh Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhap-
člověka, o kterém se nikdy nemluvilo... Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 ho- sody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie 
din. Pro mládež do 12 let nevhodné. Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 

1985. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.

Asger Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tísňové lince, 
odpoví na volání od unesené ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná po že- V malém městečku Wardenclyffe během halloweenské noci kluci Sonny a Sam  
ně a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným nástrojem, obklopen stěna- najdou v opuštěném domě rukopis „Strašidelný Halloween“. Když knihu ote-
mi kanceláře vstoupí Asger do závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu. vřou, vypustí na svět zlou loutku Slappyho, který s pomocí svých příšerných přá-
Zločin, který odkrývá, je však mnohem větší, než se na začátku mohlo zdát... tel plánuje rozpoutat halloweenskou apokalypsu... Vstupné: 130, děti 110 Kč. 
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Film Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle 
a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor stát-
přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film ní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spo-
začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly po- lu létají a slouží v armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotá-
stupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života...  vat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá 
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. jiné východisko, než se ho pokusit napodobit… Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 

20 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné.

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka 
von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlep-
náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vani- šími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého 
lopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří napří- pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne 
klad internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním algoritmem a duší vrátit se domů... Vstupné: 130, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mláde-
trendové stránky „BuzzzTube“. Vstupné: 130, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 ži přístupno.
hodin.  Mládeži přístupno.

Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a nála-
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s dová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její společnice a 
svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí smě-
vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné rem k nové služebné Abigail nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou ruku?  
choreografie i nadčasové romantiky. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
Pro mládež 12 let nevhodné.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho po-
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají slední přání - zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 
Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 
jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.Cooper ve 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, 
filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční 
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JÍZDNÍ ŘÁD MHD ČÁSLAV (9. 12. 2018 - 14. 12. 2019)
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Rodinné centrum KOPRETINA děkuje rodinám a přátelům RC 
za pomoc a přízeň během roku 

Krásné a pokojné svátky vánoční 
naplněné láskou a radostí. 
Do nového roku přejeme nám všem 
více vnímavosti, abychom dokázali
s porozuměním naslouchat jeden
druhému, neboť jedině tak 
mohou vznikat veliké věci. 

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám všem za přízeň,

kterou jste naší prodejně věnovali dlouhých 27 let.

manželé 

Voplakalovi

OLA TEXTIL

Přejeme Vám krásné Vánoce 

a do dalších let 

hodně zdraví a štěstí.
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Skončili jsme, 

jasná zpráva



Ubry
Vedoucí úseku sociální péče

V případě zájmu nás kontaktujte

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 

středoškolské s maturitou.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

:
· telefonicky na čísle 327 31 20 51 linka 103, 734 485 167

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

 

   

V případě zájmu nás kontaktujte: 
 · telefonicky na čísle 327 31 20 51, · e-mailem: info@ddcaslav.cz 

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

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.

Platové podmínky dle Nařízení vlády  č. 341/2017 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Nástup možný ihned.

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ:

Masivní nábytek, Dárkové zboží 
Kované výrobky – nože, svícny, zvonky, 

Dřevěné výrobky – mísy, prkénka
Sklo – broušené, hutní, 

Matrace – možnost výroby atypických rozměrů
Zakázková výroba

Najdete nás na adrese: TRPI TRUHLÁŘSTVÍ KOVÁŘSTVÍ
Martin Trpišovský, Tylova 188, 286 01 Čáslav

U kruhového objezdu Ostrý roh
https://www.facebook.com/trpi.truhlarstvi.kovarstvi/

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 
NA POZICI:

Pracovník přímé obslužné péče - péče o seniory

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
NA POZICI 
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Program na leden 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

5. 1. 2019 - sobota - 
trasa: Bahno, Vidlák, Zbraslavice. 10 km. 
odjezd: Čáslav 8:50 hod., návrat: 15:06 hod.
vedoucí: pan Ing. Zbyněk Němec

12. 1. 2019 -  sobota - 
trasa: Čáslav - náměstí u kašny, sport. areál Vodranty. 5 km. 
sraz: Čáslav 9:00 hod. u kašny
Výroční schůze se koná v hotelu Česká Koruna (naproti nádr. ČD) od 11:30 do 
15:00, zajištěn oběd, zájemci o dvoudenní zájezd do Kroměříže si mohou uhra-
dit poplatek 1 000 Kč. 

19. 1. 2019  -  sobota -
trasa: Klánovice, Klán. les, Uvály Stonehenge (menhiry), rozhledna Vinice,  
Úvaly. 10 km. 
odjezd: Čáslav 7:50 hod., návrat: 15:06 hod. 
vedoucí: paní Štěpinová a paní Krupičková.

 26. 1. 2019 - sobota -
trasa: Třemošnice, Hedvičino údolí, Javorka, Kubíkovy duby, Třemošnice.       
12 km.
odjezd: Čáslav 9:12 hod. 
vedoucí: paní Zdeňka Matysová

ŠVABINOVSKÝ LES

VÝROČNÍ SCHŮZE

 ROZHLEDNA VINICE A STONEHENGE

 KAŇKOVY HORY

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2018/2019

22. 12. 2018 HC Čáslav - HC Rakovník15. kolo

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
nově zrekonstruované BYTY v objektu Zámku čp. 1, který se nachází 

v klidné, bezpečné části města Ronov nad Doubravou 
nedaleko jeho centra. 

2 2 2Velikost bytů je 1+KK (31m ), 3 KK (64m ) a 3 KK (56m ). 
Všechny byty naleznete v přízemí. 

K některým bytům patří kryté garážové stání. TEL. 723 650 111 

06. 01. 2019 HC Čáslav - HC Poděbrady16. kolo

12. 01. 2019 HC Rytíři Vlašim - HC Čáslav  17. kolo
20. 01. 2019 HC Čáslav - HC Lev Benešov18. kolo

 HC Čáslav 1. pozici se v tabulce po 14. kole nachází na 

20. 01. 201918. kolo

26. 01. 2019 HC Junior Mělník- HC Čáslav 19. kolo


