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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Kutná Hora
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2018
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 12. 2. 2018 | Městská rada

usnesením č. 59/2018 

usnesením č. 65/2018

usnesením č. 60/2018
usnesením č. 66/2018

usnesením č. 61/2018
usnesením č. 67/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 68/2018
usnesením č. 62/2018

usnesením č. 69/2018

usnesením č. 63/2018

usnesením č. 64/2018

schválila prodloužení pronájmu nebytového prostoru   o c hrany před povodněmi pro město Čáslav“ firmu Ing. Vladimír Pavlík, 
v budově č.p. 86, ulici Přemysla Otakara II. v Čáslavi paní MUDr. Marii Finsterlo- Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČ 76389570, která podala nabídku s nejnižší 
vé, bytem Čáslav, IČ 61836401 na dobu neurčitou. Zároveň schvaluje podná- nabídnutou cenou.
jem MUDr. Aleše Fibíra v nebytovém prostoru budovy č.p. 86 ulici Přemysla  schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
Otakara II. v Čáslavi souběžně s pronájmem MUDr. Finsterlové dle důvodové rozsahu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území 
zprávy. ORP Čáslav“ firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 

 schválila přidělení bytu č. 18 v č. p. 1907 ul. Prokopa Praha 5, IČ 471 16 901, která podala nabídku s nejnižší nabídnutou cenou.
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. J. M, Čáslav, 2. I.  schválila v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 
D., Kolín, 3. P. J., Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizovaný organizační řád 

 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ulici Městského úřadu Čáslav s účinností k 1. 3. 2018, dle důvodové zprávy.
R. Těsnohlídka v Čáslavi pro žadatel J. R. na dobu 2 let.  vyslovila souhlas se složením konkurzní komise na 

 seznam dodavatelů zařízení pro Městskou nemocnici Čáslav, obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Čáslav, 
na základě výzvy 31 s názvem projektu: „Modernizace zdravotnické techniky nám. Jana Žižky z Trocnova 182, ve znění dle důvodové zprávy.
Městské nemocnice Čáslav“, dle důvodové zprávy.  vyslovila souhlas se složením konkurzní komise na 

 schválila vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Čáslav, 
poskytování sociální služby na rok 2018 - evidenční číslo S-0184/SOC/2018, Sadová 1756, ve znění dle důvodové zprávy. 
včetně přílohy č. 1 - Úprava v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby, dle  1) zrušila své usnesení č. 38/2018 ze dne 29. 1. 2018
důvodové zprávy. 2) schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební 

 schválila finanční odměny pro členy komisí, které zřizuje úpravy budovy č.p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav - interiér hotelu 
Rada města Čáslavi, dle důvodové zprávy. Grand,“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého nabídky 
rozsahu „Technický dozor vybudování varovného a výstražného systému 

vzalo na vědomí vzalo na vědomí
usnesením č. 7/2018 

vzalo na vědomí 

usnesením č. 1/2018

usnesením č. 8/2018
usnesením č. 2/2018

usnesením č. 3/2018

usnesením č. 4/2018

usnesením č. 5/2018 usnesením č. 9/2018

usnesením č. 6/2018 vzalo na vědomí

 rozpočtové opatření č. 5/2017. Rekapitulace: upravené příjmy  souhrnnou zprávu kontrolního výboru za rok 2017.
257 833,37 tis. Kč, upravené výdaje 270 456,40 tis. Kč, financování plus 12 schválilo prodat objekt ev. č. 7 na st.p.č. 116 o výměře 61 

2 623,03 tis. Kč. m v katastrálním území Kraskov, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV č. 342, p. V. M., bytem Třemošnice za 

2017. cenu 179 000 Kč + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobozené 
 schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předložené- od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z při-

ho návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 236 706,82 tis. Kč, upravené výdaje dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2240 521,85 tis. Kč, financování plus 3 815,03 tis. Kč.  schválilo směnit pozemky p.č. 840/48 o výměře 489 m , 

2 2 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce p.č. 840/88 o výměře 146 m , p.č. 964/42 o výměře 63 m , p.č. 2009/12 o 
2 2 2prostředků Městské nemocnici Čáslavi ze dne 11. 8. 2017, dle důvodové výměře 116 m , p.č. 2010/13 o výměře 5 m , p.č. 2010/14 o výměře 275 m , p.č.

2 2zprávy. 2012/13 o výměře 106 m , p.č. 2359/2 o výměře 546 m , část pozemku p.č. 
2 2 stanovilo Finančnímu výboru na rok 2018 do plánu čin- 2530/663 o výměře cca 462 m , st.p.č. 4227 o výměře 204 m  a p.č. 2530/817 o 

2 nosti: kontrolu Města Čáslav, příspěvkových organizací a ostatních organizací, výměře 506 m v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město Čáslav, dle důvodové zprávy. Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 

 schválilo odkup pozemků pod místními komunikacemi: katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav v ceně 112 825  Kč, která 
2 2pozemky p.č. 1732/4 o výměře 570 m , p.č. 1727/9 o výměře 268 m , část byla zjištěna znalkyní Ing. Dagmar Leebovou 11. 3. 2017 za pozemek p.č. 

2 2 pozemku p.č. 1776/34 o výměře cca 50 m , část pozemku p.č. 1730/118 o 2346/66 o výměře 6384 m zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
2 2 výměře cca 10 m , část pozemku p.č. 1726/1 o výměře cca 186 m ve vlastnictví Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 1220 pro obec a katastrální území 

2 fyzických osob, za cenu dle znaleckého posudku 250 Kč/m a bezúplatným Čáslav, ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Ministerstva 
2 2převodem pozemků p.č. 1744/70 o výměře 179 m , 1744/69 o výměře 44 m , obrany za cenu dle znaleckého posudku 166.430 Kč, který vypracovala Ing. 

2 2 21776/40 o výměře 13 m , 386/1 o výměře 1386 m a 386/2 o výměře 655 m  od Dagmar Leebová 11. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi cenami 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. směňovaných nemovitostí činí 53 605 Kč, doplatí Město Čáslav rozdíl ceny.

 projednalo a schválilo návrh na změnu katastrální hranice  schválilo poskytnutí dotací pro rok 2018 z programu 
mezi k.ú. Čáslav a k.ú. Tupadly u Čáslavi. SPORT, dle důvodové zprávy. 

 schválilo Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion  zprávu FV o provedených kontrolách.
Čáslavsko ze dne 12. 12. 2017.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 12. 2. 2018 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 70/2018
usnesením č. 73/2018

usnesením č. 71/2018
usnesením č. 74/2018

usnesením č. 72/2018

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 28819390, Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim. 
rozsahu „Přístavba kolumbária“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
zprávě. města na myslivecká zařízení pro tlumení škodné zvěře v celkové výši 30 000 Kč, 

 vyslovila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o ve znění dle důvodové zprávy. 
dílo na provedení stavebních prací na akci: „Čáslav - sportovní areál Vodranty -  schválila zřízení věcného břemene služebnosti na 
oprava komunikací a ploch“ uzavřenou s firmou Konstrukce a dopravní stavby pozemcích p.č. 1728/79, p.č. 1728/24, p.č. 2088/7 a p.č. 1739/22, zapsaných    
s. r. o., Zbraslavice 2, dle důvodové zprávy. v LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 
rozsahu: „Sanace zemní vlhkosti (prostory Klubu důchodců) v bytovém domě společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi“ firmu DRYMAT.CZ s.r.o, IČO: 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý 

Usnesení městské rady ze dne 27. 2. 2018 | Městská rada
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metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných  schválila ceník na prodej dřeva z pokácených stromů ve 
pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. vlastnictví města Čáslav. 

 schválila oslovení dohodců pro podání nabídky při  schválila návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
nákupech komodit elektřiny a zemního plynu pro rok 2019 na Českomoravské Čáslav a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při 
komoditní burze Kladno dle důvodů uvedených v důvodové zprávě. MěÚ Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 schválila, aby cena z místa vsypu lidských ostatků na  schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Michal 
vsypové loučce činila 150 Kč na dobu 10 let. Hanzálek Ohrada - Kolín, dodavatelem Odstranění vrstev podlahy v půdním 

 schválila zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst v ulici prostoru 2. NP budovy střediska MŠ Masarykova Čáslav čp. 224 Čáslav, dle 
Husova v Čáslavi pro žadatele - společnosti KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o. na dobu 5 důvodové zprávy. 
let.  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 31. 12. rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.) „Projekční práce pro výstavbu 
2017 – DNM, DDNM, DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a závazky bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“ byly obeslány 
včetně pohledávek, dle důvodové zprávy. firmy uvedené v důvodové zprávě s výzvou k podání nabídky. 

 schválila odpisový plán Městského muzea a knihovny  vyjádřila souhlas s realizací (název projektu: Sociální 
Čáslav na rok 2018, dle předložené žádosti. bydlení TLAPNET, název žadatele: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., 

 schválila odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres adresa místa realizace projektu: parc. č. 2850, k.ú. Čáslav, kraj Středočeský) na 
Kutná Hora na rok 2018, dle předložené žádosti. svém území s projektem předkládaným do 80. výzvy „Sociální bydlení (SVL) II.“ 

 schválila revolvingový úvěr na předfinancování dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnos-
spojených s projekty nemocnice Modernizace zdravotnické techniky Městské ti služeb vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního 
nemocnice Čáslav, Modernizace provozního informačního systému v prostředí programu. 
Městské nemocnice Čáslav, Modernizace informační infrastruktury pro 
zdravotnictví ve výši Kč 40 000 000 se splatností 30. 6. 2019 od dodavatele 
Komerční banka, a.s., dle důvodové zprávy. 

 vyslovila souhlas s aktualizací předpokládané doby 
používání dlouhodobého hmotného majetku pro sestavení odpisového plánu, 
v souladu s § 28, odst. 6 zákona o účetnictví v návaznosti na pravidla Českého 
účetního standardu č. 708, bod 4.11, s účinnosti od 1. 1. 2018 v Městské 
nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 vyslovila souhlas s prominutím platby finančního 
příspěvku na Fond stáří DD Čáslav, p. D. K., dle důvodové zprávy. 

 schválila přidělení bytu č. 12, v DPS v ul. Jiřího z Po-
děbrad 939 p. A. Š., trv. bytem Starkoč na dobu určitou, za podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě. 

usnesením č. 84/2018

usnesením č. 75/2018 usnesením č. 85 /2018

usnesením č. 76/2018 usnesením č. 86/2018

usnesením č. 77/2018

usnesením č. 87/2018
vzala na vědomí

usnesením č. 78/2018 usnesením č. 88/2018

usnesením č. 79/2018

usnesením č. 80/2018

usnesením č. 81/2018

usnesením č. 82/2018

usnesením č. 83/2018

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na dubnové 

veřejné zasedání městského zastupitelstva,
které se uskuteční v pondělí 23. 4. 2018. 

od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.
Podrobný program bude minimálně jeden týden 

před termínem konáním schůze
zveřejněn na úřední desce úřadu 

a na vývěskách ve městě.  

usnesením č. 89/2018 usnesením č. 94/2018

usnesením č. 95/2018

usnesením č. 96/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 90/2018 usnesením č. 97/2018

usnesením č. 91/2018

usnesením č. 98/2018
usnesením č. 92/2018

usnesením č. 99/2018

usnesením č. 93/2018
usnesením č. 100/2018

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Gen. 
rozsahu „Stavební úpravy budovy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav – Moravce v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. 59 a 60 v ulici 
interiér hotelu Grand, část 1) Úpravy povrchů a atypické prvky na chodbách a Generála Františka Moravce v Čáslavi pro provozovatele cukrárny BONET p. J. 
schodišti“ uchazeče Realitní a stavební společnost, s. r. o.; IČ: 41432037, N. v období 04 - 10/2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
Fantova 693/45, Brno, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
2) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy města na projekt „Na kole dětem“ v celkové výši 10 000 Kč, ve znění dle 
budovy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav - interiér hotelu Grand, část důvodové zprávy. 
2) Atypické nábytkové prvky“ uchazeče HOKA interier, s. r. o.; IČ: 27062716,  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Boženy Němcové 1190, Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou města na akci „Keltský telegraf“ v celkové výši 3 000 Kč, ve znění dle důvodové 
cenou; zprávy. 
3) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy  v příloze uvedený seznam podepsaných smluv na nákup 
budovy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav - interiér hotelu Grand, část přístrojů pořizovaných z dotačního titulu výzvy 31, s názvem projektu: 
3) Typové prvky" uchazeče DESIGN, s. r. o.; IČ: 48153672, Sokolohradská 1018, „Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav“, doklady o 
Chotěboř, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; proběhlém nadlimitním výběrovém řízení, které byly předány ke schválení na 
4) pověřila starostu města uzavřením příslušných smluv s vybranými zhotovite- CCR a Protokol o výběru dodavatele na dodávku infrastruktury pro dotační 
li v souladu se závaznými návrhy smluv obsaženými v nabídce vybraného tituly: Modernizace provozního informačního systému v prostředí MN Čáslav a 
zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. informační infrastruktury pro zdravotnictví, dle důvodové zprávy. 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravot-
rosahu: „Výměna střešní krytiny na sedlové střeše kina Miloše Formana, ul. nictví v roce 2018 vybraným organizacím, sdružením a městu ve výši uvedené v 
Jeníkovská č.p. 138 v Čáslavi“ firmu Oldřich Urbach, IČO: 16541324, Jeníkov- návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Helpicon, z.ú Čáslav., Rytmus 
ská. Benešov, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Kutná Hora, 

 schválila návrh smlouvy o dílo mezi Městem Čáslav a Život 90 Zruč nad Sázavou z.ú, Povídej, z.s., Kutná Hora, Město Kolín-
firmou DRYMAT.CZ s.r.o, na akci „Sanace zemní vlhkosti (prostory Klubu Protialkoholní stanice Kolín, Oblastní charita Kutná Hora Raná péče. 
důchodců) v bytovém domě č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi“.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi, svým usnesením, 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat schvaluje poskytnutí finančních dotací v oblasti sociální a zdravotnictví 

2 2pozemky p.č. 2001 o výměře 1844 m  a p.č. 1995/3 o výměře 233 m , oba v organizacím a sdružením uvedených v návrhu odboru sociálních věcí a 
katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, zdravotnictví - Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora - Rodinné 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, p. M. J., bytem Čáslav za cenu centrum Kopretina, Oblastní charita Kutná Hora - Centrum Domek, Diakonie 
dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění ČCE Střední Čechy. 
osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.,  neschválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. zdravotnictví v roce 2017 organizaci: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná 

 schválila převod užívacích práv nájmu k bytu č. 4, č.p. Hora, dle důvodové správy. 
1227 ul. Jablonského, Čáslav jehož majetkem je p. S. K., na její dceru B. V. ze  vyslovila nesouhlas s vrácením finančního daru 
zdravotních důvodů. manželům Žákovým, dle důvodové zprávy. 

Usnesení městské rady ze dne 12. 3. 2018 | Městská rada
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usnesením č. 101/2018 usnesením č. 105/2018

usnesením č. 102/2018

usnesením č. 103/2018 usnesením č. 106/2018

usnesením č. 104/2018 

 schválila smlouvu č. .../2018 na veřejnou zakázku  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
malého rozsahu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav pozemku st. p. č. 244/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
a území ORP Čáslav“ mezi městem Čáslav a firmou Vodohospodářský rozvoj a Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56, Praha 5, IČ 471 16 901. pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + 
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav“ platná sazba DPH za každý započatý metro délkový plynárenského zařízení 
firmu COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03, Kladno, IČ 147 99 634, která uloženého v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná 
podala nabídku s nejnižší nabídnutou cenou. sazba DPH. 

vydala Nařízení Města Čáslav č. .../2018, o záměru  schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
zpracování lesní hospodářské osnovy, dle důvodové zprávy. rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

schválila, aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Projekční práce pro výstavbu bytů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v 
„Udržovací práce - výměna oken v č.p. 197, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi Čáslavi“ firmu Ing. Vladimír Merenus, Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav, IČ 
- 1. etapa, byly obeslány firmy, uvedené v důvodové zprávě. 158 47 608.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
ZŮSTANE I NADÁLE
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV ZVE VŠECHNY OBČANY 
NA

NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA
TÉMATEM JEDNÁNÍ JE 

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 6. DUBNA OD 16 HODIN

PROVOZ ČÁSLAVSKÉ SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Několik posledních měsíců se v Čáslavi poměrně živě diskutovalo o zamýšlené 
proměně právní formy zdejší městské nemocnice. Její vedení spolu s vedením 
města, jako zřizovatele této příspěvkové organizace, z ekonomických důvodů 
uvažovalo o proměně doposud příspěvkové organizace na obchodní 
společnost, konkrétně na společnost s ručením omezeným. Nyní však již víme, 
že se - alespoň v následujících letech - nic nezmění. 

Tečku za zmiňovanými plány udělalo na počátku března vyjádření 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které vedení města požádalo o 
názor na možnou proměnu právní formy nemocnice v souvislosti s již 
schválenými a využívanými dotačními tituly. Zástupce Ministerstva pro místní 
rozvoj v odpovědi na dotaz uvedl: „V otázce přeměny příspěvkové organizace 
na společnost s ručením omezeným jsme kontaktovali Ministerstvo financí, 
které nám zaslalo své stanovisko. Z vyjádření MF, právního oddělení 
Platebního a certifikačního orgánu, vyplývá, že není možné provádět žádné 
změny v osobě příjemce, ani změny právní formy z příspěvkové organizace na 
obchodní společnost, pokud změna nevychází ze zákona. Podle stanoviska MF 
neumožňuje žádný zákon změnu právní formy z příspěvkové organizace 
územního samosprávního celku na obchodní společnost.“

„Je  tedy zřejmé, že ke změně, o které jsme uvažovali, nakonec nedojde,“ 
komentoval vyjádření ministerstva starosta města, inženýr Jaromír Strnad. 
„Nebudu zastírat, že to městu přinese další finanční náklady, s nimiž jsme 
doposud nemuseli počítat. Zvláště se jedná o vládou nařizované zvyšování 
mezd bez ohledu na reálné možnosti zdravotnických zařízení. Přesto jsme 
připraveni udělat jako zřizovatel nemocnice všechno pro to, aby byla 
zachována péče o čáslavské pacienty ve stávajícím rozsahu a chod nemocnice 
nebyl nijak ohrožen.“                                                                                                zn

DALŠÍ PLÁNY NA 
ÚPRAVU KOMUNIKACÍ
I PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

Silnice, chodníky, parkoviště, cesty pro pěší... Kilometry a kilometry povrchů, 
které potřebují neustálou údržbu. Ačkoliv se vedení města snaží pečovat o kaž-
dý jejich metr, časové či finanční důvody ne vždy dovolí zajistit opravu všech 
míst v okamžiku, kdy vznikne problematická situace. Stejně jako je tomu nyní     
v případě příjezdové komunikace a cest ve vnitrobloku bytových domů v ulici 
Jiřího z Poděbrad. Na zmiňovaný problém upozornil na sociální síti jeden z míst-
ních občanů. O reakci jsme proto požádali starostu města, inženýra Jaromíra 
Strnada. 

„Stejně jako i v ostatních případech, kdy hovoříme o rekonstrukcích komu-
nikací ve městě, musím zmínit jak snahu radnice vypořádat se se všemi pro-
blémy v co nejkratší době od jejich vzniku, tak ale i finanční a časovou náročnost 
péče o celé území města. Proto bohužel nemůže dojít k úpravám všech míst, 
která by si to zasloužila, v jednom roce. Zmiňovaná komunikace, tedy příjez-
dová cesta ve vnitrobloku domů v ulici Jiřího z Poděbrad, je zanesená v sezna-
mu míst, která čekají na svoji proměnu. Bohužel musím konstatovat, že se jedná 
o jeden ze tří bodů našich představ, které již v tomto roce a tedy v tomto vo-
lebním období nestihneme zrealizovat. Přesto se již na přípravě akce pracuje, 
jsou vyhotovené podklady a zmiňovaná cesta se opravy dočká v příštím kalen-
dářním roce,“ přislíbil starosta města, který zároveň zdůraznil, že si vedení měs-
ta váží všech impulsů, které přicházejí na radnici od místních občanů ať již ces-
tou osobního kontaktu, elektronickou poštou nebo třeba právě prostřednict-
vím sociálních sítí. 

„Věřím, že právě touto cestou, tedy spoluprací místních obyvatel a vedení 
města se může dařit pečovat o společná prostranství mnohem lépe a efektiv-
něji,“ doplnil starosta města.                                                                                    zn
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Uběhly téměř přesně 
dva roky od okamži-
ku, kdy se v pořadu 
Reportéři ČT objevila 
reportáž, nazvaná Lit-
vínovské kalení. Z ní 
se mimo jiné zdejší o-
byvatelé dozvěděli, 
že nebezpečný odpad 
z tak zvaných Ostrav-
ských lagun bude lik-
vidovat společnost 
AVE CZ, která má jed-

nu ze svých skládek také v Čáslavi. A co víc - právě ta 
naše skládka má všechna povolení pro ukládání ta-
kovéhoto materiálu. Je logické, že tato informace 
vyvolala v mnohých obavy. Ostatně stejné obavy 
sdílelo i vedení města.  

ce starosty města. Pravdou je, že tak, jak bylo při- podnikat švadleně dle jejího uvážení jen proto, že se 
slíbeno a mnohokrát vysvětleno, kaly z ostravských sousedům nelíbí výsledek její práce. Pokud podniká 
lagun na naši skládku naváženy skutečně nejsou a v rámci povolení, splňuje veškeré normy a pravidla, 
ani být nemohou. těžko by se smiřovala s takovým vynuceným omeze-

Potvrzuje to mimo jiné i nejnovější vyjádření, ním. 
které se městu podařilo získat od zástupce Minis- Jistě lze namítnout, že zde je ve hře zájem vel-
terstva životního prostředí ČR, které jasně uvádí, že kého množství občanů, jejich životní prostředí.         
"tak zvané kaly na skládku v Čáslavi ukládány V tomto momentu je třeba vyžadovat kontroly 
nejsou". Ve vyjádření se dále konstatuje, že surové České inspekce životního prostředí (jedna taková v 
kaly jsou polotekuté a jejich chemické vlastnosti březnu proběhla) a dalších pověřených orgánů. Ta-
neumožňují jejich transport kamkoliv… ké odbor životního prostředí městského úřadu mů-

Přesto, jak upozorňují někteří občané, na sklád- že pouze kontrolovat dodržování stanovených zá-
ku přijíždějí nákladní automobily, které bylo možné konných povinností. Pokud je z tohoto pohledu vše 
zaregistrovat také právě v Ostravě. Vznesli jsme v pořádku, není možné jakkoliv do podnikání zasa-
proto dotaz na tuto skutečnost a stejný zdroj, tedy hovat.       
Ministerstvo životního prostředí České republiky na Skládka komunálního odpadu na Hejdofě vyvo-
tuto otázku odpovědělo, že materiál, který se do lává v jakýchsi periodicky se opakujících vlnách ne-
Čáslavi na skládku dováží, jsou tak zvané hlinky, te- voli místních obyvatel. Předpokládám, že se shod-
dy materiál jiného chemického složení, než mají su- neme na tom, že se nejedná o skutečnost, kterou 

Reportáž České televize tehdy do města rové kaly. S tímto materiálem je nakládáno jako  b y c h o m se mohli těšit, avšak neoddiskutovatelnou 
přinesla i další otazníky, když se v ní objevilo stano- s nebezpečným odpadem, k jehož ukládání má pravdou je, že odpad je zkrátka nezbytné někde 
visko starosty Kralup nad Vltavou, tedy města, na je- zdejší skládka povolení. Ostatně nebezpečným od- skladovat. Jistě - můžeme se ptát, proč právě v Čás-
hož katastru je skládka s obdobnými parametry, ja- padem jsou i zbytky barev, ředidel a dalších materi- lavi? Ostatně takto se budou ptát obyvatelé každé-
ko je ta čáslavská. Dohady na sebe nenechaly dlou- álů, svážených na skládku v běžném provozu. Sklád- ho z měst či obcí, kde skládka vyroste. Česká repub-
ho čekat - kralupský starosta ukládání či likvidaci ka má tedy s řešením takové situace dlouhodobé lika je nevelký a poměrně hustě osídlený stát, ve 
kalů na katastru „svého“ města odmítá a čáslavské zkušenosti. kterém není mnoho míst, vhodných pro vybudová-
vedení mlčí? Proč? Znamená to, že souhlasí? Již přibližně v polovině března vydala společ- ní skládky, která by nikomu nepřekážela. Lidstvo od-
Zkrátka otázek se objevilo nepřeberné množství... nost AVE tiskovou zprávu, kde jednoznačně konsta- padky zkrátka produkuje a jejich skládkování je ne-
Je to na jednu stranu pochopitelné, na stranu dru- tuje, že: „Společnost AVE CZ odpadové hospodář- zbytné, jakkoliv je to nepříjemný fakt. 
hou jsme od počátku vysvětlovali, že vyjádření zdej- ství s.r.o. v reakci na včerejší informace ze sociálních Současné vedení města skládku „zdědilo“ po 
ší radnice v původní reportáži nezaznělo jednoduše sítí občanů Čáslavska uvádí, že v rámci zakázky „NÁ- zastupitelstvech minulých . V době, kdy se rozhodo-
proto, že Čáslav zkrátka reportéři tehdy neoslovili. PRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbi- valo o jejím zřízení a dokonce ani v době, kdy bylo 

Protože, stejně jako všichni ostatní občané, i ve- lanční kaly, 1. realizační etapa“ nedošlo a nedochází rozhodnuto o jejím pronájmu s následným odpro-
dení města mělo oprávněné obavy o vývoj této kau- k návozu kalů z Ostravy do zařízení skládky S-NO dejem většina ze současných zastupitelů, tedy ani já 
zy a hlavně o výsledek předpokládaného dlouhého Čáslav. K dnešnímu dni nebyla na skládce v Čáslavi osobně, ve vedení města nepůsobila. Nezbývá nám 
vyjednávání a organizaci celé náročné akce, uložena ani jedna tuna těchto kalů. Tímto chceme nyní nic jiného, než se snažit se společností jednat, 
domluvili jsme se okamžitě na zasedání městské občany Čáslavi a okolí uklidnit, že o skládce v Čáslavi vysvětlovat a zastávat se práv zdejších občanů. My   
rady a vstoupili jsme ihned do jednání se společnos- neuvažujeme jako o koncovém zařízení pro nadbi- v této společnosti nemůžeme provádět žádné kon-
tí AVE CZ. Jasně a kategoricky jsme vyjádřili svůj lanční kaly z Ostravy“. troly ani jí nic nařizovat, ačkoliv by si to někteří lidé 
nesouhlas s případnými úvahami o využití čáslavské Mysleli jsme si, že po tomto jasném prohlášení přáli. To mohou pouze k tomu kompetentní úřady a 
skládky jako úložiště ostravských kalů, byť případně a zveřejnění místa, kde se budou kaly likvidovat ty tak také pravidelně činí. 
jen dočasného. Již během poměrně krátké doby (Sokolovská uhelná - tlaková plynárna Vřesová) je V reakci na otevřený dopis paní Bochníčkové i 
nám bylo vedením společnosti AVE sděleno, že se   c elá kauza vyřešena, nicméně není - paní Bochníč- další získané informace jsme svolali mimořádné za-
v Čáslavi ostravské kaly ukládat nebudou. K tomu ková mě ve svém otevřeném dopisu opět vyzvala   s e dání městského zastupitelstva, na němž přislíbil 
bylo vydáno i oficiální stanovisko firmy. Osobně k odstoupení s tím, že se zde údajně kaly mají svoji účast i prokurista společnosti AVE CZ magistr 
jsem byl informován i o uvažovaném místě likvidace skutečně ukládat. Jsem rád, že se na popud někte- Roman Mužík. Celá věc by se zde měla definitivně 
kalů ovšem s upozorněním, že se jedná o interní rých občanů tohoto problému ujala Česká inspekce objasnit. Na toto zasedání jsou srdečně zváni všich-
záležitost společnosti AVE CZ, kterou není z obchod- životního prostředí, která tento problém na skládce ni občané města, kteří se o tuto diskutovanou prob-
ních důvodů možné zveřejňovat.  O skutečnostech, řeší. Pokud kontrola prokáže, že se na čáslavskou lematiku zajímají.  
týkajících se našeho města, jsme také ihned, skládku ostravské kaly vozí, splním svůj slib. Stále si 
jakmile to bylo možné, informovali veřejnost všemi ale dovolím více věřit prohlášení firmy, Ministerstva 
dostupnými prostředky - v místním tisku, na inter- životního prostředí a závěrům kontroly České 
netu, osobně. Namátkou mohu uvést články inspekce životního prostředí než fámám, které jsou 
„Vyjádření starosty Čáslavi, inženýra Jaromíra Str- (mnohdy z osobních důvodů) šířeny. 
nada, ke kauze likvidace ´ostravských kalů´“ z květ- Je nezbytné také připomenout, že čáslavskou 
na roku 2016 nebo přibližně před rokem vydaný skládku provozuje soukromá společnost. Město       
text „Společnost AVE CZ neuvažuje o převážení kalů v této situaci tedy vystupuje pouze jako subjekt, 
do Čáslavi, řekl obchodní ředitel společnosti Aleš který může apelovat, požadovat informace a snažit 
Hampl,“ a další. Jednoznačná vyjádření společnosti se o dohodu. Vše bylo uskutečněno a konstatuji 
AVE CZ vycházela také v ostatních tiskovinách... znovu, že se kaly do Čáslavi nevozí. Je ale velmi 

O vývoj situace měli samozřejmě zájem všichni těžko možné zakázat firmě podnikat v rámci daných 
zastupitelé města a já osobně jsem konstatoval - a zákonů a vydaných povolení, zvlášť pokud vše pro-
na tomto prohlášení trvám dodnes - že se zasadím o jde kontrolou pověřených orgánů - a to jak u takto 
to, aby se kaly do Čáslavi nevozily a pokud budou ka- velké společnosti, tak v případě drobného podnika-
ly ukládány na skládce v Čáslavi, odstoupím z funk- tele. Těžko by například vedení obce zakazovalo 

SLOVO STAROSTY 
OSTRAVSKÉ KALY SE DO MĚSTA NEVOZÍ, 

Dubnová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 11. 4. 
od 16 do 17 hodin

STAROSTOVNA

POTVRDILO MINISTERSTVO 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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V minulém vydání ČN byla zmínka o plánované výstavbě nových bytů v areálu 
Prokopa Holého v Čáslavi. Podporuji tuto myšlenku, protože i na mě jako zastu-
pitele se obrací občané s dotazem na plány města v oblasti bydlení (další po-
zemky k výstavbě nebo nové byty). Zájem o bydlení v Čáslavi díky atraktivitě 
našeho města prostě je. Ceny nemovitostí rostou v poslední době v České re-
publice nejrychleji ze všech členských států Evropské unie, důvodů je hned ně-
kolik (nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů, nízká nezaměstnanost, absence 
nové výstavby...) a jedním z hlavních důvodů je totální převis poptávky na 
realitním trhu. Tuto situaci jsme zaznamenali i v Čáslavi, kde cena stavebních 

2parcel už překonala hranici 1 000 Kč/m  a u bytů se přibližujeme ceně 30 000 Kč 
2za m . Bohužel ne vždy, je tato cena kompenzována novému majiteli odpovída-

jící kvalitou pořizované nemovitosti a mnohdy neodpovídá skutečné tržní hod-
notě. To by pomohla změnit právě nabídka nových bytů prodávaných přímo 
městem za reálnou tržní cenu. 

Dle zjištění na městském úřadu je o informace k plánované výstavbě bytů 
velký zájem veřejnosti. V poptávce zájemci preferují spíše větší bytové jednot-
ky, což je změna trendu oproti minulým rokům. Pro občany to bude jistě 
zajímavá příležitost, jak vyřešit svoji bytovou potřebu v nejnovějších bytech     
v Čáslavi. Nutno však podotknout, že občané zatím reagují pouze nezávazně na 
obecnou nabídku, bez sdělení konkrétních podmínek i kupní ceny. V případě 
projektů realizovaných developerem, je pro jejich financování a důvěryhod-
nost nutné zajistit až 60% předprodanost nových bytových jednotek před 
zahájením výstavby (rezervace zájemců se složením zálohy). Podobný postup 
je zcela na místě i v případě, že investorem výstavby bude město (s využitím 
krátkodobého bankovního úvěru). Jedině obezřetným postupem a důkladnou 
přípravou projektu je možné zajistit, aby bankovní úvěr byl skutečně pouze 
krátkodobý a pro město byla zaručena návratnost vynaložených investic. 

A jaké má dnes občan možnosti při úhradě kupní ceny? Jednou z možností 
je zaplacení kupní ceny z vlastních prostředků (úspor). Ne všichni zájemci mají 
k dispozici vlastní prostředky a budou muset využít bankovní úvěr. Na rozdíl od 
minulých let už díky regulaci ČNB nelze prostřednictvím bankovního úvěru 
financovat 100 % kupní ceny nemovitosti. Ideální variantou je tedy  spoluúčast 
20 % z kupní ceny z vlastních prostředků zájemce. Potom je možné v současné 
době vyjednat nejlepší parametry úvěru u některé hypoteční banky.

Zbývá tedy rozhodnout, zda preferovaným koncovým zájemcem o nový 
byt bude občan, který řeší svoji vlastní bytovou potřebu (a bude schopný za-
jistit jeho financování) nebo zda se počítá i s byty pro investory, kteří je budou 
dále pronajímat. 

Věřím, že o těchto i dalších skutečnostech povedeme na úrovni vedení 
města i zastupitelstva průběžně diskuze. 

Jiří Honzíček, zastupitel města

Uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustil zaměstnanec Městského úřadu     
v Čáslavi Dušan Ďuračka. Mnozí na Dušana vzpomínají, hodně lidí si ho vybaví, 
jak na kole přijel řešit zábory chodníků, či jiné úpravy komunikací. 

Já si na něj vzpomínám i proto, že to byl on, kdo za mnou, tehdy ještě v mé 
funkci místostarosty města, přišel s tím, že se mu velice líbí způsob řešení úspo-
ry elektrické energie při optimalizaci systému veřejného osvětlení města, který 
prosazuje zlínská firma AKTÉ.  Přivedl za mnou Ing. Polínka z této společnosti, 
který pak na jednání rady města tuto přesvědčil, že jimi preferovaná  varianta 
energetické optimalizace je dobré řešení a ve spojení s dotací z Ministerstva 
průmyslu a obchodu může přinést rozsáhlé finanční úspory. Bohužel konkuren-
ce firmy AKTÉ Zlín nejen zpochybňovala navržené řešení, ale poté, co objevila z 
našeho pohledu zanedbatelné pochybení v dokumentaci vypracované touto 
firmou, zmařila realizaci projektu již v roce 2016 napadením projektu u Úřadu 
pro hospodářskou soutěž. Naštěstí se město projektu nadále drželo a se stej-
nou firmou projekt realizovalo v roce 2017 a získalo na tento projekt znovu mi-
nisterskou dotaci. 

V čem optimalizace spočívá ? Ve výměně 230 ks svítidel, zrušení 4 odběr-
ných míst, nasazení 5 regulátorů, obnově pěti odběrných míst s tím, že je regu-
lováno kolem 560 svítidel. Projekt deklaroval roční úsporu elektrické energie 
na úrovni 47 % a dle vyjádření firmy AKTÉ Zlín by měla být skutečnost kolem     
50 %, což by znamenalo roční úsporu kolem 400 000 Kč. Celá investice města by 
se tak vrátila do tří let a v dalším období by městu jen vydělávala. 

Pokládám to za jednu z nejefektivnějších investic města.
Nedá mi to, abych si při té příležitosti vybavil i to, jak mi při projednávání 

kritických připomínek k hospodaření Grandu, bylo sděleno, že každý udělá chy-
bu a vždy se vše nezdaří. Na jedné straně tu bylo pochybení při výběru řešení 
provozovat Grand vlastními silami prostřednictvím Čáslavské servisní s.r.o. s 
jednatelem Ing. Pavlíkem, na druhé straně mně také přece nikdo nevyčítal, že 
jsme o ministerskou dotaci a tím i o realizaci projektu v roce 2016 přišli. Již jsem 
se přes tuto nepodloženou kritiku přenesl, na zasedání zastupitelstva jsem 
před rokem doložil, jaký byl můj podíl na realizaci tohoto záměru. ( Dnes už 
bych to nestihl, za tři minuty by mi bylo slovo odebráno ) Tato poznámka byla 
stejně jen výstřelem do tmy, moje argumentace stejně mnohé nezajímala, ales-
poň se zrelativizovalo pochybení v Grandu. Důležité je, že projekt se za stejných 
podmínek, se stejným řešením, naštěstí již bez chyby v technické dokumentaci 
autora projektu opakoval v roce 2017. Nepřivlastňuji si tento výsledek, nechlu-
bil bych se s ním ani v roce 2016 jako se svým dílem. Byla to týmová práce,           
s velkým podílem oddělení investic pod vedením paní Bc. Markéty Petrové. Na 
úplném začátku s touto myšlenkou přišel Dušan Ďuračka. I proto na něj nezapo-
mínám.

                                                                     Vlastislav Málek, zastupitel města

ROZSÁHLÉ ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE, 
DUŠAN ĎURAČKA A KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ…

ZAMYŠLENÍ PŘED VÝSTAVBOU 
NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ MĚSTA

INFORMACE PRO ČLENY KLUBU DŮCHODCŮ

Děkujeme za pochopení. 

Z důvodů nutných úprav v prostorách 
Klubu důchodců se budou následné schůzky 

po nezbytnou dobu konat každou středu 
od 13. hodiny na Nové scéně Dusíkova divadla.

Plánovaný program zůstává beze změn. 

Všichni zájemci jsou na obě akce srdečně zváni.

„Klub rodáků a přátel města Čáslavě“ 
v měsíci dubnu pořádá následující akce: 

9. 4. 2018 v 17 hod - aula Gymnázia a SOŠPg Čáslav 
přednáška Mgr. Kristýny Svobodové 

„Architektura v Čáslavi v první třetině 20. století“

21. 4. 2018 ve 14 hod - exkurze PhDr. Jany Vaněčkové 
, 

sraz u kostela sv. Alžběty.
„Z Ostrého rohu do Koželuh“ Děkujeme

 vedení DDM Čáslav a všem dětem, 
které se podílely na výrobě krásné velikonoční dekorace,

umístěné v rohu Žižkova náměstí. 

PODĚKOVÁNÍ
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Začátkem roku vláda schválila návrh zákona, kterým 
se mění insolvenční zákon.  Jedná se o tzv. oddlužo-
vací novelu, která si klade za cíl zpřístupnit institut 
oddlužení širšímu okruhu osob a umožnit jim 
vymanit se z dluhové pasti. 

Insolvenční právo obecně řeší situaci tzv. 
úpadku, lidově též bankrotu, tedy situaci, kdy má 
dlužník více než jednoho věřitele, peněžité závazky 
po splatnosti delší než třicet dnů a není schopen 
tyto závazky plnit.  Standardně insolvence sloužila  
a stále ještě slouží k řešení úpadku firem a podnika-
telů, naproti tomu institut lidově označovaný jako 
osobní bankrot, tedy úpadek nepodnikajících 
fyzických osob je v českém právním řádu institutem 
poměrně novým, fungujícím od roku 2008. 

Insolvenční zákon zná několik způsobů řešení 
úpadku, kterými jsou konkurs, reorganizace             
a oddlužení. Návrh novely se dotýká zejména změny 
podmínek oddlužení. Za současného stavu je 
možné povolit oddlužení takovému dlužníku, který 
bude schopen v následujících pěti letech od povole-
ní oddlužení splatit alespoň třicet procent svých 
dluhů. Po splnění oddlužení zbylé dluhy zanikají. 

Pro povolení oddlužení bude skutečnost, že 
dlužník bude schopen splatit v pěti letech od 
povolení oddlužení alespoň třicet procent svých 
dluhů, rozhodná pouze v případě, že dluhy budou 
nepřiměřeně vysoké, nad hranicí tisícinásobků 
životního minima, v ostatních případech bude 
nerozhodné kolik dlužník v rámci oddlužení splatí. 
Naproti tomu však návrh počítá se stanovením 
nových podmínek pro povolení oddlužení. Jednou z 
nových podmínek, kterou je třeba zmínit, je pod-
mínka, že v deseti letech před podáním návrhu 
nesmí dojít ke splnění oddlužení s odpuštěním části 
dluhů, další podmínkou je pak například, že od 
podání předchozího zamítnutého návrhu na 
povolení oddlužení musí uběhnout alespoň             
3 měsíce. Tyto dvě podmínky dopadnou na nepo-
ctivce, kteří insolvenci pouze zneužívají, ať už proto, 
že si z oddlužování udělali do jisté míry životní styl 
anebo se snaží pouze vyhnout exekucím, aniž by 
měli vůli skutečně projít oddlužovacím procesem. 

Co však vyvolává jisté kontroverze, je skuteč-
nost, že podle návrhu nebude nutné, aby během 
oddlužení dlužník splatil alespoň určitou část dluhů. 
Oddlužení bude dle návrhu splněno a zbylé dluhy 
zaniknou tehdy, když dlužník buďto splatí alespoň 
polovinu dluhů ve třech letech od schválení oddlu-
žení, alespoň třicet procent svých dluhů v pěti 
letech od povolení oddlužení, anebo postačí že         
v sedmi letech od povolení oddlužení nebylo 
oddlužení zrušeno pro některý zákonem předvída-
ný důvod. 

Závěrem je však jednak nutné upozornit na to, 
že novela insolvenčního zákona je pouze ve stádiu 
návrhu zákona a v rámci legislativního procesu se 
toho může ještě mnoho změnit. Dále je nutné 
upozornit, že tento článek je pouhým hrubým 
nastíněním navrhovaných změn. 

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

Marek Červenka

Ulice Zahradní v těchto dnech prochází počátkem 
rozsáhlé rekonstrukce. Již dnes v těchto místech 
působí vodohospodáři, které později vystřídá ply-
nárenská společnost a poté bude vyměněn povrch 
vozovky a dojde k opravě chodníků.

ní rekonstrukci ulice Zahradní.”
Jan Šulc dále sdělil, že Vodohospodářská spo-

lečnost Vrchlice-Maleč, a.s. se po dokončení prací   
v ulici Zahradní, přesune do nedaleké ulice Lipová, 
kterou v tomto roce čeká oprava vodovodu.          

Rekonstrukce bude probíhat v celé délce ulice 
Zahradní, tedy od křižovatky za mostem poblíž 
střední zemědělské školy, až po ulici Čeplova. Řidi-
či musí počítat s dopravním omezením po celou 
dobu všech prováděných prací. Podrobnější infor-
mace nám poskytl pracovník městského úřadu z 
oddělení investic Jan Šulc: „Vodohospodářská 
společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zhruba od polovi-
ny března opravuje vodovod. Firma bude v místě 
působit zhruba do května. Na přelomu dubna        
a května se svojí technikou nastoupí plynárenská 
společnost, která by měla v červenci uvolnit 
prostor pro opravu povrchů vozovky a chodníků. 

V návaznosti na úspěšně dokončený projekt 
minulého roku, při kterém došlo k výměně světel-
ných bodů veřejného osvětlení, dojde v této loka-
litě také k rekonstrukci elektrického vedení a slou-
pů veřejného osvětlení. Jedná se tedy o komplet-

JN

ODDLUŽOVACÍ NOVELA
Čáslavská cyklostezka, která nyní vede z ulice Pod 
Pilou do Koudelova a poté do Filipova, kde trasa 
končí, bude rozšířena. Cyklostezka bude pokračo-
vat z Filipova zpět do Čáslavi. Vznikne tak okruh, 
který jistě potěší in-line bruslaře, cyklisty, běžce 
nebo milovníky dlouhých procházek z okolí, ale také 
pěší návštěvníky zemědělského muzea. 

města nebo se opět zkusit dohodnout s vlastníky 
přilehlých pozemků nové trasy. Z hlediska ekono-
mické výhodnosti jsme zvolili druhou možnost        
a vyjednávání z poloviny března v tomto případě 
dopadla úspěšně. 

Na cyklostezku se budeme moci napojit             
v čáslavské ulici Filipovská a povede prostorem pod 

Realizace takového projektu je samozřejmě obchodním domem Kaufland, poté přes nadchod, 
běh na dlouhou trať a cesta od počáteční myšlenky, který bude vybudován pro bezpečné přecházení 
přes vyřešení majetkových vztahů k pozemkům, přes obchvat, dále prostorem za Národním země-
vydání stavebního povolení a dalších administrativ- dělským muzeem a následně až do Filipova, kde  
ních povinností, po zahájení a následné ukončení bude napojena nedaleko železničního přejezdu       
samotných prací, je velmi složitým procesem. Dnes u Alzheimer centra na cestu, která spojuje Filipov    
již ale víme, kudy cyklostezka povede. s Drobovicemi.”

Cyklostezka nepropojí Čáslav s Drobovovice, Ing. Stanislav Chadraba dále sdělil, že zmiňova-
jak bylo původně plánováno, ale bude napojena na ný nadchod přes obchvat také vyřeší problém 
Filipov. O bližší informace se s námi podělil pracov- týkající se dostupnosti stále se rozvíjejícího Národ-
ník odboru správy majetku Ing. Stanislav Chadraba: ního zemědělského muzea pro pěší. V současnosti 
„Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo dohod- totiž chodci musí přejít přes frekventovanou 
nout se s majiteli pozemků v Drobovicích, přes křižovatku, která je součástí zdejšího obchvatu. 
které podle původních předpokladů měla cyklos- Další informace přineseme v následujících číslech 
tezka vést, rozhodli jsme se pro jinou trasu. V jedné Čáslavských novin.                                                   
z variant jsme mohli využít pozemky ve vlastnictví                JN

NOVÁ TRASA CYKLOSTEZKY 
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Čistota města je jedním ze základních požadavků, 
které si jeho obyvatelé právem kladou. V mnohých  - ul. Dusíkova, Jablonského, Huso- Jedná se o blokové čištění komunikací, které 
případech by bylo vhodné, abychom si tak říkajíc va, 28. října, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, zahrnuje vlastní čištění, odvoz a likvidaci smetků.
nejprve „zametli před vlastním prahem“, tedy Mikoláše Alše, sídliště Bojovníků za svobodu + „ho-
abychom se zamysleli nad tím, kolik nepořádku kejka“ a okolí
zanechají ve městě sami jeho obyvatelé. Odhozený  - ul. Travní, Žitná, Jetelová, Novo-
papírek, láhev od pití odložená vedle lavičky, dvorská, Za Rybníkem, Zahradní, Na Vyhlídce, Lipo-
neposbírané psí exkrementy... Jsou to maličkosti, vá, Květinová, Čeplova, Jahodová, Jasmínová, Fial-  Seznam těchto komunikací může 
ale v celkovém výsledku taková malá opomenutí ková, Malinová, Růžová, Jiřinová, Šeříková, být během roku změněn nebo doplněn dle stavu 
znamenají mnoho. Jistě se nyní někteří mohou  - ul. Chrpová, K Vodrantům, U jednotlivých komunikací.        
ohradit a poukázat na přítomnost tolik diskutované lesoparku, Sluneční, Luční, L. Formanové, J. Krato-
skládky. Jenomže taková „výmluva“ v tomto chvílové U Cihelny, Konvalinková, Habrová, Modří-
případě neplatí. Je věcí a odpovědností každého  n  o v á, Břízová, Ke koupališti
z nás udržovat pořádek nejen za dveřmi vlastního  - ul. Tyršova, Pod Zahradami, Dr. 
bytu nebo na svém pozemku, ale také na veřejných K. Tesaře, J. Želiny, Dr. Škrdleho, Kaunického, Sed-
prostranstvích. Hovořit by o tom mohli zvláště láčkova, Pazderského
pracovníci, kteří se o čistotu města průběžně starají.  - ul. Vrchlického, B. Němcové, 

Abychom ale byli spravedliví - ne všechen Al. Jiráska, J. Kollára, Přemysla Otakara II.
nepořádek je zapříčiněn neukázněností některých    - ul. Gen. Eliáše, Jiřího z Podě-
z nás. Mnohé vzniká zcela přirozeně, ať již jde  b r ad ,  S v .  Č e cha, J. Jungmanna, P. J. Šafaříka, Fili-
o spadané listí či další materiál. A právě proto je povská, Dobrovského, Průchova, Chittussiho, M.     
nezbytné o čistotu města pečovat a v daných Ulického
intervalech také provádět „generální úklid“.  - ul. Nad Budínem, Na Mýtě, 
Abychom předešli problémům, které mohou při Javorová, Jilmová, Topolová, Jabloňová, Nad 
takovém zákroku vznikat, uvádíme přehled termínů Rezkovcem, Chotusická, Potoční, E. Picka
jednorázového jarního blokového čištění města       - ul. Pod Nádražím, Pod Pilou, Cyklostezka Čáslav - Filipov (cca 4 km) jedenkrát 
a následného pravidelného blokového čištění.    Plynárenská, Koželuhy, Nazaret za měsíc v termínu duben - říjen (7 zametání).

Jednorázové jarní blokové čištění Pravidelné blokové čištění
3. - 4. 4. 2018

Pravidelné čištění se provádí na komunikacích: 
ul. Masarykova, ul. Pražská, ul. Jeníkovská, ul. 

5.- 6. 4. 2018 Tylova, ul. Na Bělišti, ul. Chrudimská, ul. Gen. Fr. 
Moravce, ul. Žacká, část ul. Za Rybníkem, Nám. Jana 
Žižky z Trocnova.

15. - 16. 3. 2018

9. - 10. 4. 2018

11. - 12. 4. 2018

13. a 16. 4. 2018

17. - 18. 4. 2018

19. - 20. 4. 2018

  1.   15. 4.       2.   22. 4.
  3.   29. 4.   4.      6. 5. 
  5.   13. 5.   6.   20. 5.
  7.   27. 5.   8.     3. 6.
  9.   10. 6. 10.   17. 6. 
11.   24. 6. 12.     1. 7.
13.     8. 7.    14.   15. 7.
15.   22. 7.    16.   29. 7.
17.     5. 8.    18.   12. 8.
19.   19. 8.    20.   26. 8.
21.     2. 9. 22.     9. 9.
23.   16. 9. 24.   23. 9.    
25.   30. 9. 26.   7. 10. 
27. 14. 10. 28. 21. 10.    
29. 28. 10.    30.    4. 11.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ MĚSTA

V posledních měsících došlo ve městě ke skácení 
několika stromů v majetku města. Jednalo se o smr-
ky, které byly v důsledku povětrnostních a dalších 
vlivů narušeny a ohrožovaly tak bezpečnost obča-
nů. Vzhledem k tomu, že se vedení město snaží o to, 
aby zeleň byla i nadále důležitou součástí Čáslavi, 
byla na většině těchto míst bez zbytečných odkladů 
naplánována nová výsadba - a to především dřevin, 
jejichž růst a kořenový systém je v městských čás-
tech vhodnější a odolnější než u smrků, které si lidé 
v dobách, kdy byly vystaveny sídlištní zástavby, ne-
koordinovaně vysazovali poblíž domů. Nové výsad-
by se dočká také prostor u kina a rozsáhlé práce na-
plánované pro delší časový horizont neminou ani 
okolí zámeckého parku ve Filipově.

s pevnějším, hlubším a rozsáhlejším kořenovým 
systémem.  Vítr, doprovázející uplynulou zimu ně-
které stromy narušil tak, že hrozil jejich pád. V tako-
vých případech byl na místo přivolán pracovník od-
boru životního prostředí, který zkontroloval, zda 
daný strom skutečně ohrožuje bezpečnost lidí         
a jejich majetek a vydal městu povolení ke skácení.“ 

„V situaci, kdy stromy svým stavem neohrožují 
okolí, kácet na většině území města nemůžeme. 
Čáslav je vázána dotačním projektem Revitalizace 
zeleně, který obsahuje konkrétní plány na jednotli-
vých územích města. Máme tedy dvanáct lokalit, do 
kterých patří třeba oblast na Valech, lesopark 
Vodranty nebo ulice Žitenická. To jsou místa, která 
spadají do zmiňovaného plánu projektu, a kácet 

Vzhledem k tomu, že zimním měsícům se nevy- zde můžeme pouze v případě, kdy strom skutečně 
hnuly silné vichry, došlo k narušení některých dře- ohrožuje bezpečnost občanů.”
vin, převážně smrků, které musely být například      Městské části se dočkají také nové výsadby, kte-
v ulici Jeníkovská, Chrudimská, na Valech nebo  r á  d o p ln í nejen prostory po kácení. Chybějící suché 
v lesoparku Vodranty pokáceny. Podrobněji k této smrky nad ulicí Chrudimská v bezprostřední blízkos-
problematice pohovořila pracovnice odboru správy ti ulice Tyršova letos nahradí pět vysazených lip       
majetku města Gabriela Dymáková: „Vzhledem  a  n ěk o lik  borovic. V Jeníkovské ulici, v oblasti známé 
k tomu, že smrky mají velice mělké kořeny, tak nevy- také jako Kreml, bylo po skácení smrku vysázeno     
drží takové povětrnostní podmínky jako dřeviny  6   ku s ů dřevin nižšího vzrůstu, mezi kterými najde-

me ibišek, magnolie nebo třešeň. Do konce 
dubna se nové výsadby dočkají také prostory 
u kina.   

Gabriela Dymáková závěrem pohovořila 
také o plánech v zámeckém parku ve Filipo-
vě: „Okolo celého zámeckého parku vede 
historická zeď, která je ve velmi špatném sta-
vu. Protože je plánována její oprava, stromy, 
které zasahují přímo do zdi nebo rostou v její 
bezprostřední blízkosti, budeme muset poká-
cet také. Ve spolupráci s odborem životního 
prostředí a památkovou péčí bylo označeno 
okolo třiceti stromů, které začneme pomalu 
likvidovat již letos.                                          JN

SMRKY NEJSOU VHODNOU DŘEVINOU 
DO MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

V sobotu 7. 4. v 10:00

Sejdeme se v sobotu 7. 4. v 10 hodin v Čáslavi u 
Městských lázní, Na Bělišti 184/33 a potom 
společně půjdeme uklízet do nedalekého 

lesoparku.

nutná registrace: 

 hodin chceme uklidit 
největší městský park Vondranty 

od klestí, aby lépe vypadal. 

Lesopark slouží v Čáslavi pro sport a relaxaci. Po 
domluvě s městským úřadem soustředíme větve 

na několik hromad. 
Rádi bychom akci zakončili opékáním. 

Vhodné pro dospělé i děti. Více na 

Uklidmecesko.cz je dobrovolná úklidová akce, 
která probíhá po celé republice. Loni se do úklidu 
zapojilo více než 96 000 dobrovolníků a sesbíralo 

neuvěřitelných 1 500 tun odpadu. 
Letos se uskuteční i v Čáslavi.

Kontakt na organizátora v Čáslavi, 

Mgr. Tomáš Ouředník
mobil 730 666 555, 

 
 

www.uklidmecesko.cz/event/17952/

tomas@tomasourednik.cz,
tomasourednik.cz
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, přesahuje 
20.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 23.400 Kč hrubého.

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

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

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

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

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

OPILÝ ŘIDIČ NADÝCHAL TÉMĚŘ DVĚ PROMILE 

POŠKOZENÍ VÝLOHY OBCHODU

ZNEČIŠTĚNÍ ULIC PILINAMI

Na Městskou policii Čáslav přišlo 
na tísňovou linku oznámení, že od Kutné Hory přes Kalabousek jede směrem do 
Čáslavi automobil, který se motá na silnici a jeho řidič je s největší pravděpo-
dobností opilý. Hlídka neprodleně vyjela ke kruhovému objezdu „Ostrý roh”      
v ulici Pražská, kde zaznamenala podezřelé vozidlo. Strážníci za řidičem jeli do 
ulice Masarykova, kde byl zastaven. Muž byl po předložení všech potřebných 
dokladů pro prokázání totožnosti včetně řidičského průkazu dotázán, zda před 
jízdou požil alkohol. Na otázku odpověděl, že nikoliv. Při jednání byl však z do-
tyčného cítit alkohol.

Dechová zkouška skončila s výsledkem 1,91 promile. Na místo dorazila také 
hlídka PČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

 Další z případů, který se odehrál v březnu, mu-
seli městští policisté řešit v ulici Klimenta Čermáka, kde došlo k poškození výlo-
hy obchodu SAM 73. Podle svědků mělo dojít ke rvačce mezi dvěma muži. Do-
tyční poté spolu odešli směrem k ulici Žitenická. Hlídka při pátrání spatřila pode-
zřelé osoby, jak se vracejí na místo činu v ulici Klimenta Čermáka. 

Po prokázání totožnosti jeden z dotyčných mužů vešel do obchodu s omlu-
vou, že se nejednalo o poškození výlohy v důsledku rvačky, ale že je v podnapi-
lém stavu a plnou vahou se opřel o velkoplošnou výlohu, která tuto zátěž nevy-
držela. Dále zmínil, že způsobenou škodu uhradí.

 Strážníci MP Čáslav byli upozorněni, že došlo ke zne-
čištění ulic Plynárenská, Vrchlického a Matouše Ulického polétavými dřevěný-
mi pilinami. Situaci způsobila nedaleká pila, jejíž pracovník uvedl, že na vině 
bude pravděpodobně porucha filtru vzduchotechniky, jejíž oprava je již naplá-
nována.  

Rekreační objekt nelze před útokem zlodějů stoprocentně zabezpečit, ale riziko 
může každý z nás minimalizovat. Stejně tak lze minimalizovat i možné škody - 
následky. Proto uvádíme několik základních preventivních opatření, která Vám 
mohou napomoci:

· zabezpečte rekreační objekt mechanickými zábrannými prostředky (do-
konalý bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice)

· věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (dveře, okna, balkony, 
verandy ...)

· uložte z dosahu  žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít
· pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, poznamenej-

te čísla elektrospotřebičů
· cenné věci rozhodně  v objektu nenechávejte
· zabezpečte důkladně i přilehlá hospodářská stavení, kolny, dílny - nene-

chávejte zde cenné pracovní nástroje
· při pobytu  na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel - i pří-

padné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie
· při podezření z vykradení do objektu nevstupujte, neuklízejte a okamžitě 

volejte policii (tísňová linka 158)

· pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do chaty nebo chalupy nevstupujte, 
zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

· když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, 
nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto učiní, na nic nesahá a vrátí se zpět

· nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem poli-
cistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení např. okna, okenice, dve-
ře apod., počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání

· nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel 
mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození dak-
tyloskopických stop

· na prohlídku chaty a chalupy a zjištění co vám bylo odcizeno nebo poško-
zeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik, kvalitní vyhledání a 
zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě 
byla konkrétní osoba

· uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty např. kůlny, gará-
že, hospodářská stavení apod.

Pro pátrání po pachateli vloupání je pro policisty rozhodné v jakém období 
k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopa-
du a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je zde velká pravděpo-
dobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části zne-
hodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. 

Co je vhodné učinit, když už k takovému vloupání dojde:

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD   - únor 2018  

39 dopravních nehod 
2 dopravní nehody s alkoholem

11 lehkých zranění
1 těžké zranění

0 úmrtí
celková škoda 2 012 000 Kč

nezaviněná řidičem 8
rychlost 7
přednost 3

předjíždění 2
způsob jízdy 17

technická závada 1

BERÁNEK PŘIPOMNĚL BLÍŽÍCÍ SE VELIKONOCE Nevšední situaci musela místní 
městská policie řešit, když jí bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Potoční se 
volně pohybuje černá zakrslá koza. Ve skutečnosti se jednalo o černého berán-
ka s bílou skvrnou na hlavě, starého zhruba 2-3 měsíce o hmotnosti 10 kg. Stráž-
níci zvíře odchytli a následně umístili do záchytného kotce na služebně MP 
Čáslav. Před služebnou, ve dvoře čáslavské radnice, měl také dostatečně velký 
prostor, kde se mohl v klidu pást. 

Přestože se jeho původního majitele nepodařilo vypátrat, byl zvířeti nale-
zen nový domov v nedaleké vesnici.
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JAK SNÍŽIT RIZIKA NEBO NÁSLEDKY 
ÚTOKU ZLODĚJŮ DO REKREAČNÍHO OBJEKTU



Již mnohokrát jsme na stránkách Čáslavských novin 
popisovali činnost čáslavského střediska Diakonie 
ČCE, jeho zásluhy v péči o mladé lidi s postižením i 
postupný rozvoj, jímž prochází. Tentokrát bychom 
se rádi zaměřili na Základní školu speciální a praktic-
kou školu Diakonie ČCE, kterou najdeme ve stejném 
objektu a která nabízí možnost vzdělávání i dětem, 
které by v běžné škole svoji příležitost nedostaly. O 
škole hovořila její ředitelka, magistra Květuše Maší-
nová. 

Myslím, že i pro naši školu  platí slova Komen-
ského, která jsou vyryta i na budově Diakonie  - 
„Nechte věci plynout přirozeně a bez násilí“.

livost vyžaduje i návyk 
orientace v daném 
prostředí a režim dne. 
Většina našich žáků s au-
tismem neumí slovně 
komunikovat, někteří se 
naučí komunikovat po-
mocí předem zhotove-
ných piktogramů (obráz-
ků), což obnáší vytvořit  

Historie školy se začala psát již v roce 2001, řadu metodických po-
avšak  jedna malá třída, kde se  děti navštěvující můcek právě pro jedno 
Diakonii vzdělávaly jako ve škole, existovala již krát- dané dítě. V naší škole 
ce po vzniku Diakonie v roce 1992. Zásadním admi- máme jednu malou ueb-
nistrativním zlomem v historii školy byl rok 2004, nu pro možnost indivi-
kdy vzdělávání jako takové přešlo ve všech formách duální práce mimo ko-
pod Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  a lektiv třídy. To s sebou 
každá škola musela mít svoji právní subjektivitu. Máme vždy velkou radost, když vidíme posuny přináší řadu dalších sou-visejících potřeb - mít dos-
Tím došlo k rozdělení práce Diakonie v Čáslavi na ve výuce, ale také v tělesném a emočním rozvoji. tatek pedagogů a tím dostatek finančních prostřed-
instituci vzdělávací a instituci poskytující sociální Všechny děti totiž ke svému správnému vývoji po- ků pro tak náročnou práci. To v současné době změ-
služby. třebují prožívat radost a mít kolem sebe i starší spo- ny financování speciálních škol a v době inkluze ne-

A jaká je Základní škola speciální a praktická lužáky, kteří jim jsou vzory v tom, což již dokázali. ní snadné.
škola dnes? Každý rok k nám přichází studenti pedagogických Základní školou speciální to nekončí

V současné době má Základní škola speciální škol na praxi a říkají, že musíme mít hodně trpělivos- V rámci naší školy byl v nedávné minulosti za-
celkem čtyři třídy, ve které se vzdělávají děti jak prv- ti, protože výsledky učitelské práce nejsou vidět registrován obor praktické školy jednoleté a také 
ního tak druhého stupně a studenti střední školy. hned. Motivací každého učitele je vidět vlastní žáky, přípravný stupeň. Oba tyto obory mají logickou ná-
Škola je určena žákům s lehkým, středním, těžkým i jak se něco nového naučili a mají z toho radost.   v a zn  o s t na základní školu speciální. V přípravném 

V naší škole  musí být pro pedagogy motivující stupni se mohou děti od 5 let připravovat na budou-
každá drobnost, kterou žák dokáže, i když na cí školní docházku a to v malém kolektivu dětí se 
tento posun čekají řadu měsíců, někdy let. Ale speciálním  pedagogem.  Pokud žák dokončí základ-
v Diakonii už výsledky dvacetiletého působení ní školu speciální, která má 10 ročníků, může  
školy vidíme. V současné době navštěvuje pokračovat v praktické škole jednoleté. Zde si může 
sociálně terapeutickou dílnu v přízemí budo- prohloubit svoje znalosti ze základní školy, ale pře-
vy řada dospělých mužů, kteří naší školou devším v praktickém vyučování se více zaměřit na 
prošli. Někteří z nich měli ve škole opravdu samostatnost, pracovní aktivity a zvládání svého 
„pomalý rozjezd“ a proto je skvělé vidět je budoucího života s co možná nejmenší podporou. 
dnes relativně samostatné, pracující a komu- Na co škola klade důraz? 
nikující. Speciální škola Diakonie se snaží o komplexní 

Učitelé školy  musí znát řadu speciálních působení na žáky i studenty střední školy. Proto jim 
metod, které se při vzdělávání dětí s hendike- nejen v rámci výuky  nabízí řadu dalších aktivit jako 
pem užívají - například globální čtení, čtení je hipoterapie, canisterapie, plavání, exkurze, fyzio-

hlubokým mentálním postižením včetně žáků s au- genetickou metodou, musí umět komunikovat terapie, bazální stimulace. Škola využívá terapeutic-
tismem. Už jenom tato charakteristika dává tušit, že znakovou řečí s dětmi, které mají sluchové postižení ké centrum - muzikoterapii a snoezelen v budově 
se jedná o vzdělávání žáků s rozdílnými specifickými a hlavně musí ve své mravenčí práci vidět smysl a střediska. A protože je školou církevní, využívá  přá-
potřebami a tím i specifickými metodami učení. Po- mít ochotu hledat, vzdělávat se. Dnes již můžeme telství, spolupráci i zázemí evangelického sboru        
čet dětí ve třídách se pohybuje okolo 6 až 8 žáků, uvést řadu příkladů dobré praxe a není to jen v Čáslavi. Ve škole rádi zpíváme, rádi  si vyprávíme 
kterým je věnována skutečně individuální péče. Ve pohled na dospělé muže a ženy v sociálně tera- biblické příběhy. Ale hlavně se snažíme vytvářet ta-
třídách pracuje vždy jeden kvalifikovaný speciální peutické dílně. Nedávným příkladem dobré praxe je kové prostředí, kde by se naši žáci i se svými rodiči  
pedagog a zpravidla dva asistenti pedagoga. Ve tří- i sezení prvňáka na židli. Řada z nich totiž při ná- cítili dobře a bezpečně. Chceme, aby při tom všem, 
dách se děti vzdělávají současně v několika roční- stupu do školy na židli  sedět neumí, a to především   co se ve  škole musí  zvládnout, všichni  prožívali ra-
cích. Například naše třída A má jednoho prvňáčka, z důvodu tělesného hendikepu. My, hodní rodiče, dost i přátelství. 
jednoho druháka, dva žáky třetího ročníku, jednoho někdy neumíme doma dítě nutit do věcí, které jsou 
čtvrťáka a jednoho žáka v šestém ročníku ZŠS.  Jako pro ně obtížné. Zvláště, když má dítě nějaký hedikep 
všechny děti v základní škole se učí číst, psát i po- a my vidíme, kolik nadměrného úsilí musí vydat. Je 
čítat a v rámci dalších předmětů jako je rozumová nám vlastně toho našeho dítěte líto. Ve 
výchova, výtvarná, hudební nebo tělesná se peda- škole ovšem žák vidí kolem sebe jiné děti, 
gogové snaží žáky rozvíjet v maximální možné míře. které jsou na tom  podobně, ale už řadu 
Pro představu - většina dětí, které do  školy přichá- věcí zvládají. Lítost sem nepatří, ta  je pro-
zejí, komunikuje velmi omezeně se svým okolím, měněna v radost, co už žák umí, a v po-
nebo jiným způsobem, než verbálně. U většiny žáků vzbuzování, co ještě umět může.
je třeba pokračovat ve výchově k samostatnosti při Autismus - to je téma, které už v dneš-
hygieně. Někteří žáci  mají kromě mentálního posti- ní době není tabu a doba, kdy byli autisté 
žení i tělesný hendikep.  Většinou se jedná o někte- pokládáni za nepřizpůsobivé či delikventy 
rou z forem dětské mozkové obrny, která se vyzna- je naštěstí minulostí. Kombinace mentál-
čuje spastickým držením těla nebo  končetin. Proto ního postižení s autismem u žáka zname-
je třeba se na každého žáka dívat individuálně. Je ná, že vzdělávání nebude tak snadné. 
třeba hledat takovou formu vzdělávání, která mu Vhodnou vyučovací metodou je například 
pomůže získat potřebné znalosti, ale také sebedů- strukturované učení. Velkou časovou trpě-
věru při překonávání  opravdu těžkých překážek.  

ŠANCE A NADĚJE PRO DĚTI S POSTIŽENÍM I JEJICH RODIČE
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V MATEŘINCE JE DOBŘE...
Již zanedlouho přijdou rodiče se svými malými dět-
mi opět k zápisu do mateřské školy. Po většinu z nich 
bude vstup dítěte do školky znamenat první delší a 
pravidelnější odloučení mimo okruh rodiny. Děti se 
začnou učit vycházet se stejně starými kamarády, 
komunikovat ve skupině, obejít se bez všudypří-
tomné rodičovské péče. Maminky a tatínkové zase 
určitě prožijí alespoň v prvních dnech obavy, zda je-
jich potomek ve školce zvládá vše, co je třeba, bez 
větších problémů a pláče. Zkrátka - není to jednodu-
chý krok...

skutečnost, že jsou všech-
na střediska zajištěna bez-
pečnostním zařízením. Ro-
diče sem vstupují buď na 
čipové karty nebo je jejich 
identita ověřena přímo 
učitelkami přes telefon a 
kameru, přičemž provoz 
ve školkách začíná v 6:15 
hodin a končí v 16:30 ho-

 din.“
Rodičům by tedy v této chvíli mohly být pro- Podle dalšího vyjádře-

spěšné některé informace, které k nástupu dětí do ní ředitelky zdejší mateř-
mateřské školy v Čáslavi, ale i k běžnému chodu to- ské školy se rodiče nemu-
hoto zařízení, poskytla jeho ředitelka, paní Bc. Re- sejí bát výrazných rozdílů   
nata Mišutková. v přístupu k dětem a jejich 

„Čáslavská mateřská škola je jednou jedinou or- rozvoji. Vzhledem k tomu, 
ganizací se společným vedením a jednotlivé ´škol- že všech šest pracovišť 

děti postupně seznamovaly již v tomto věku. ky´jsou potom tedy vlastně jejími středisky. Zdejší spadá do jediné organizace, rozvíjejí všechna zna-
„Děti ale rozhodně nejsou jen ve třídách nebo mateřinka má celkem pět středisek, z nichž k jedno- losti i tvořivost dětí podle stejných pravidel a ve stej-

na zahradách. Spolupracujeme s mnoha partnery, mu patří ještě odloučené pracoviště. Pokud by- ném rozsahu - samozřejmě s přihlédnutím k indi-
jako je střední pedagogická škola, městská knihov-chom to tedy shrnuli, čáslavská mateřinka se skládá vidualitě každého ze svých malých žáčků. Celá čás-
na, divadlo, základní školy nebo městská policie, z pěti středisek, respektive šesti pracovišť. Zname- lavská mateřinka, tedy všechna její střediska, pra-
základní umělecká škola, DDM, klub důchodců, mu-ná to mimo jiné i to, že není určena žádná tak zvaná cují podle jednoho školního vzdělávacího progra-
zeum, letiště v Chotusicích... Chodíme i do nemoc-spádovost - děti mohou docházet do kteréhokoliv mu, nazvaného Škola hrou.   
nice k záchranářům, oblíbené jsou i návštěvy hasič-střediska bez ohledu na místo svého bydliště,“ řekla Celkem má čáslavská mateřská škola šestnáct 
ské stanice a mnohé další. Pracovníci Českého čer-v úvodu paní Renata Mišutková s tím, že samozřej- tříd, přičemž kromě dvou tříd pro děti ve věku dvou 
veného kříže seznamují přímo ve školce děti s jed-mě záleží také na obsazenosti jednotlivých středi- let jsou všechny ostatní třídy věkově smíšené. Při-
noduchými zásadami poskytování první pomoci,“ sek. „Rodiče mohou se svým dítětem přijít k zápisu jaty mohou být i děti se speciálními vzdělávacími 
vypočítala Bc. Mišutková jen některé z četných akcí, do toho střediska, které upřednostňují. V případě, potřebami, které mají možnost pracovat s asisten-
jichž se děti účastní. Jak ale také připomněla, velmi že to bude jen trochu možné, bude jejich potomek tem. 
důležitá je spolupráce školky s rodiči dětí. Také pro-docházet právě tam. Může se ale také stát, že se na- „Stejně jako je školka vedena tak , aby měly děti 
to jsou pravidelně připravovány besídky, které ma-příklad v některém středisku uvolní deset míst a zá- ve všech jejích střediscích obdobné možnosti v ob-
minkám a tatínkům umožní vidět pokroky jejich jem bude mít dvojnásobek rodičů. V takovém přípa- lasti svého rozvoje, snaží se její vedení také obdob-
dětí, seznámit se blíže s prostředím školky a třeba si dě budeme individuálně řešit možnost docházet do ně vybavovat jednotlivá střediska, a to jak v interié-
i spolu s dětmi vyrobit například vánoční svícen ne-jiného střediska, které mají rodiče například při ru, tak i v jejich zahradách. Je samozřejmé, že pro-
bo další drobnosti. „Jedná se zvláště o vánoční a ve-cestě do práce. Nakonec Čáslav není tak velká a vět- měna středisek musí z finančních důvodů probíhat 
likonoční besídky nebo o setkání při příležitosti os-šina maminek a tatínků své děti do školky beztak vo- postupně, ale z již zrealizovaných akcí mohu jme-
lav Dne matek.“zí autem. Celková kapacita zdejší mateřské školy je novat například úpravu zahrady v mateřské školce 

Relativní novinkou v provozu mateřských škol je 383 míst a je pravidelně zcela naplněna. Kromě na Čeplově, vybudování smyslového chodníčku ve 
od minulého září povinné vzdělávání předškolních dvou tříd, určených pro nejmenší, tedy již dvouleté školce v ulicích R. Těsnohlídka a Masarykově a tak 
dětí v posledním roce před nástupem do základní děti, jsou všechny ostatní třídy věkově smíšené. O dále. Některé akce jsou dokonce realizovány za 
školy. Tyto děti musí ze zákona docházet alespoň na děti se stará 36 učitelek, 5 asistentů pedagoga a dal- pomoci rodičů dětí, které do školky docházejí. 
čtyři hodiny denně do mateřské školy. „U nás je sta-ších 25 lidí na pozici provozního personálu. Ve tří- Jak jsem již řekla, proměnou prochází i vybavení 
novena doba od osmi do dvanácti hodin, ale dítě dách pro nejmenší děti pracují také dvě chůvy, které tříd jednotlivých středisek, nyní se snažíme doplnit 
zde samozřejmě může být i déle - podle potřeb jeho dětem pomáhají se základními úkony. například nové hudební nástroje a děti mají dokon-
rodičů.“  Kromě samotných tříd disponují hned čtyři stře- ce k dispozici také určitý počet tabletů,“ zrekapitu-

diska mateřinky vlastními vývařovnami (kromě lovala ředitelka čáslavské školky, která  zdůraznila, 
Je vidět, že čáslavská mateřinka nabízí mnohé střediska v Husově ulici a pracoviště na Žižkově ná- že zmiňované tablety rozhodně neslouží k hraní her, 

možnosti dětem i jejich rodičům. Podrobnější infor-městí, kam se dováží hotové jídlo ze střediska v Těs- ale k učení. Děti je využívají například při nácviku 
mace o jejím chodu i představu o vybavení tříd či za-nohlídkově ulici), jež v současné době jídlem záso- barev, tvarů a získávání dalších vědomostí - samo-
hrad, je možné získat buď u vedení školky, v jejích bují nejen děti z čáslavské školky, ale i některá další zřejmě vždy jen v omezeném časovém rozsahu. 
střediscích nebo na webu www.mscaslav.cz.     předškolní zařízení v okolí. Vždyť ať se nám to líbí nebo ne, technika nás obklo-

Dalším momentem, který je třeba zdůraznit, je puje ze všech stran, a tak je jistě vhodné, aby se s ní zn
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v níže uvedených střediscích mateřské školy 
- ul. Jahodová (Čeplov) 

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

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

 Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav 
na šk. rok 2018/2019 

se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 
od 9,00 do 12,00 hodin  

a od 13,00 do 17,00 hodin 

MŠ ČÁSLAV

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

na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.

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

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

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

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, Tel. 327315741

U příležitosti opětovného vztyčení kříže za obcí Šebestěnice, 
který byl zcizen a šťastně nalezen, děkuji za nezištnou pomoc a ochotu:
· Obvodnímu oddělení České policie v Čáslavi za pátrání
· Manželům Kunáškovým  a Havlovým ze Šebestěnic za nález a dopravu   
  kříže
· Panu Bohumilu Veselému ze Šebestěnic za zhotovení  náhrady 
  původního kříže
· Panu Ing. Josefu  Barešovi a firmě PROKON z Čáslavi za kvalitní a 
  citlivou opravu kříže
· Panu Oldřichu Rokosovi z Kluckých Chvalovic za iniciativní a vydatnou 
  pomoc při zajištění opravy a instalace kříže

V úctě 
Ing. Jindřich Frajer, Čáslav

PODĚKOVÁNÍ

více informací na www.mscaslav.cz
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I v letošním roce město Čáslav pořádá oblíbenou 
jednodenní akci Čáslavské slavnosti s doprovodným 
hudebním programem, gastro festivalem, tradič-
ním jarmarkem, farmářským trhem i dětským 
koutkem. 

ních. Osloveny jsou okolní 
minipivovary, místní restau-
race i prodejci regionálního 
značení pro kvalitní místní 
výrobky, služby a zážitky 

Pro rok 2018 je akce zaměřena na významné značky Kutnohorsko - regio-
výročí vzniku Československé republiky, kdy se Čás- nální produkt. 
lav přenese do doby před 100 lety. Návštěvníci z ce- Jarmarkem chceme po-
lého regionu si budou moci prohlédnout historické ukázat na řemeslné i ruko-
automobily, dále bude možné navštívit výstavu dělné výrobky, tradiční po-
"Čáslav v roce 1918", která bude zaměřena na roz- krmy. Místní pěstitelé, cho-
voj našeho města za poslední století. V hudebním vatelé i prodejci místní regio-
programu si snad každý návštěvník najde svůj žánr, nální značky budou mít příle-
zahajujeme dechovou hudbou Věnovanka, návrat žitost se prezentovat na trhu. 
do první republiky nám přiblíží Orchestr Banda di 
Feste, který zahraje skladby světového swingu i ně-
co z české swingové hudby. Svými vystoupeními se 
představí i místní Dům dětí a mládeže i Základní 
umělecká škola. Odpoledne nám zaplní hudební 
skupiny Kern, Gamba Blues a Poletíme?. Večer bu-
de patřit Ready Kirken a o závěrečné vystoupení se 
postará skupina Skorpions revival. 

Oblast gastro bude vyhrazena pro restaurace, 
producenty potravin a nápojů, především regionál-

Jiřina Kožená, odbor ŠKP 
MěÚ

MĚSTO OPĚT PŘIPRAVUJE ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI

Čáslavské slavnosti 
9. 6. 2018 od 10.00 hodin

Rok 2018 je významným rokem v našich dějinách. Připomínáme si 100. výročí 
vzniku Československého státu, ale i další důležité historické události.

Městské muzeum si připomene také jedno  výročí  a to „Bitvu u Čáslavi 1618 - 
zapomenutý konflikt počátku třicetileté války.“

V budově muzea bude od 16. května k tomuto výročí otevřena výstava - 
(vernisáž 15. května v 17 hod.), která si klade za cíl připomenout významnou  
událost, zasadit ji do širšího kontextu a upozornit veřejnost na dopady třicetileté 
války na celý evropský kontinent, Čáslavsko nevyjímaje.  Výstava je instalována ve 
spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.

16. května od 10 hod. navazuje odborná konference „Čáslav 1618“, na které 
se jednotliví přednášející budou věnovat již zmíněné problematice. Konference 
proběhne  v přednáškové síni knihovny a je přístupná široké veřejnosti. Program 
bude uveřejněn na webových stránkách muzea.

A ještě si v krátkosti připomeňme „osmičková“ výročí některých z význam-
ných osobností, kteří  se buď v Čáslavi narodili, nebo v Čáslavi působili.

200 let od narození Alexandra Dreyschocka, hudebního skladatele a význam-
ného klavíristy
160 let od úmrtí Filipa Maxmiliána Opize, významného botanika
140 let od narození a 60 let od úmrtí Prof. Josefa Kratochvíla, významného 
petrologa a mineraloga
130 let od narození Jaromíra Čermáka, sochaře
130 let od narození Jana Blahoslava Kozáka, filosofa
130 let od narození a 60 let od úmrtí Františka Škrdle, učitele, muzejníka, 
archiváře
 90 let od úmrtí Rudolfa Těsnohlídka, spisovatele
 80 let od úmrtí Bohuslava  Kozáka, malíře
40 let od úmrtí Bohumíra Kozáka, architekta, urbanisty
30 let od úmrtí Jaroslava Kellara , malíře
10 let od úmrtí Pavla Formana, malíře
A neméně významným výročím je 40 let od letu prvního československého 

kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru a  jeho 70 té  narozeniny.
                                                                                                           Soňa Dedíková

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ…. ROK 1618 REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU
Již v dubnu dojde podle předem daného plánu k ukončení rekonstrukčních 
prací, kterými v posledních měsících procházely prostory informačního 
centra na Žižkově náměstí. Moderní a účelně zařízené místnosti nabídnou 
zdejším obyvatelům i turistům nové možnosti, zvláště díky informačnímu 
panelu v první z místností.  

„Cílem rekonstrukce bylo přiblížit prostory čáslavského informačního 
centra současným požadavkům na podobné služby, poskytované jak 
obyvatelům města, tak i turistům, kteří sem přijíždějí,“ konstatoval již před 
zahájením prací místostarosta města, magistr Daniel Mikš. 

Proměna čáslavského infocentra proběhla doslova „od podlahy“. 
Rekonstrukce podlahy mimo jiné umožnila před položením dlažby připravit 
vše potřebné pro následnou instalaci informačního panelu. Kromě novinek, 
sloužících návštěvníkům centra, přinesla tato proměna zlepšení prostředí i 
pro jeho zaměstnankyně, které mají nyní k dispozici lépe situované 
pracoviště.  

„Další novinkou, která po otevření zrekonstruovaného infocentra na jeho 
návštěvníky čeká, je přímé propojení jeho prostor s navazující studovnou 
zdejší městské knihovny. Ta nabízí klidné zázemí například pro četbu denního 
tisku a podobně,“ doplnil nyní magistr Daniel Mikš, který průběh prací 
podrobně sleduje. 

Ačkoliv přesné datum otevření upraveného informačního centra v době 
uzávěrky tohoto 
v y d á n í  Č á s -
lavských novin 
nebylo stanove-
no, bude podle 
předpokladů do-
držen slib, že k ně-
mu dojde v prů-
běhu měsíce dub-
na.                      zn
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Od září loňského roku působí na čáslavském gymná-
ziu a střední pedagogické škole dvaadvacetiletá 
americká asistentka angličtiny Lakka Benti. Její po-
byt plně hradí Fulbrightova nadace, která čáslavs-
kou školu vybrala jako jednu z třiceti v celé České re-
publice. Lze to považovat za velký úspěch, protože 
žádostí o amerického asistenta bylo v loňském roce 
podáno více než 150. Po šesti měsících života v Čás-
lavi Lakka souhlasila s poskytnutím obsáhlého roz-
hovoru. V tomto čísle publikujeme jeho první část.

Lakka - to nezní příliš americky...

Kde v USA bydlíte?

Žijí s Vámi také nějací další příbuzní?

Předpokládám, že jste hned začala shánět 
informace o našem městě.

Hned od začátku jste věděla, že chcete do České 
republiky?

Setkáváte se někdy všichni?

Takže úplně první dojem byl něco jako „pro-
Čtyři sta příbuzných? boha“?  

Potřebovala by Vaše maminka i dnes politický 
azyl ve Státech, nebo se v Etiopii změnila situace? 

A když jste tedy konečně dorazila do ČR?

Před odjezdem do Čech jste studovala na jedné   
z amerických univerzit. Jaký obor?

Jak Vás napadlo přihlásit se do programu 
Fulbrightovy nadace? 

Máte představu, kolik žádostí každý rok česká O čem se podle Vašich školitelů nemá cizinec      
strana Fulbrightovy nadace obdrží? s Čechy bavit?

Mé celé jméno zní Lakka Aswaf Benti. Narodila 
jsem se v Etiopii, ale když mi bylo osm let, získala 
moje maminka politický azyl ve Spojených státech a 
po dvou letech jsme se za ní s tátou a dvěma mými 
staršími sourozenci přestěhovali. Byla to pro nás 
všechny obrovská změna, při níž kromě politických 
a náboženských důvodů hrála velkou roli i touha kterém se mě zástupci školy ptali, proč se chci zapo- O pozici asistenta angličtiny v ČR žádá každý rok 
mých rodičů zajistit nám nejen bezpečnější, ale cel- jit do činnosti Fulbrightovy nadace, čím si myslím, několik set lidí. Asi 250 z nich dostane od americ-
kově lepší život. Nejdříve jsme všichni dostali zele- že jí můžu být užitečná, jakých aktivit nebo projektů kých univerzit doporučení. Z nich americká strana 
nou kartu (povolení k trvalému pobytu) a po dalších jsem se během studia zúčastnila a podobně. Na zá- nadace vybere 60, tedy dvojnásobek potřebného 
pěti letech se z nás stali američtí občané. kladě pohovoru mi pak univerzita vydala doporuče- počtu, a pošle jejich dokumenty do ČR. Česká strana 

ní, ale každý rok je mnohem víc těch, kteří ho ne- současně shromáždí žádosti z českých škol - vloni 
Od samého začátku žijeme všichni v Mounds dostanou. Někteří studenti to proto už dopředu jich bylo více než 150 - z 60 zájemců vybere koneč-

View v Minnesotě. Je to asi dvacetitisícové městeč- vzdávají. Na mé škole jsem byla jediná, kdo si žádost ných 30 a ty podle nějakých kritérií, která neznám, 
ko kousek od Minneapolis. podal. Celý proces je nutné zahájit více než rok pře- spáruje s konkrétními školami. Takže když mi před 

dem, protože veškeré dokumenty, včetně zmíněné- rokem v březnu napsali, že mou žádost schválili, 
Ne, ale jinak mám ohromnou spoustu strýčků, ho doporučení od univerzity, jsem musela poslat současně mi oznámili, že pojedu do Čáslavi. 

tet, bratranců a sestřenic. Můj otec je sice jediná- americké straně někdy v září. V prosinci či v lednu 
ček, ale babička byla vdaná dvakrát a v prvním man- jsem se dozvěděla, že mou žádost schválili a postou-
želství měla deset dětí. Máma zase pochází z devíti pili české straně. Nejdříve mi e-mailem přišlo video sestavené z 
sourozenců, takže širší rodinu tvoří několik set pří- fotografií. Vidím ho jako dnes - na první fotce byl 
buzných. Někteří žijí ve Státech, část v Etiopii, část stadion, na druhé místní starosta a senátor, pan 
po celé Evropě - ve Španělsku, Portugalsku, Norsku, Ono to postupně nějak samo vyplynulo. Ne- Strnad, a na třetí synagoga... Dívala jsem se na to vi-
Finsku, Švédsku... Pár příbuzných mám i v Rusku. chtěla jsem do Afriky, protože si myslím, že by to pro deo s bráchou a ten se hrozně smál a říkal „tam dá-

mě, vzhledem k mému původu, nebyla žádná výzva. vají lišky dobrou noc“ a „jezdí tam vůbec vlak?“ a 
Ano, na svatbách. Naposledy před třemi lety, Příliš mě nelákala ani Latinská Amerika, protože podobně. Několik dnů si ze mě dělal legraci. 

tam se nás sešlo asi čtyři sta. tam už to taky trochu znám, a nechtěla jsem ani do 
Asie, protože mě tenhle světadíl nijak zvlášť nezají-

Jo a ještě jen od mé babičky z matčiny strany. mal a navíc tam jezdí učit obrovské množství Ameri- Ale ne. Brácha mě sice trochu vyděsil, ale můj 
Nebyl tam nikdo ze strany matčina tatínka, nemluvě čanů. Pokud jde o západní Evropu, trochu jsem se první dojem bylo něco jako „hm, takhle tedy vypadá 
o otcových příbuzných. Všichni mí prarodiče se totiž obávala, že by mi to tam mohlo připomínat Ame- středoevropské městečko“... Našla jsem si na inter-
rozvedli a uzavřeli nové sňatky; tak to nemícháme riku. Samozřejmě vím, že je západní Evropa velmi netu spoustu informací, některé i v angličtině, vět-
dohromady. rozmanitá, že mezi tamními zeměmi existují velké šinu jsem ale musela prohnat automatickým pře-

rozdíly a že se od nich Spojené státy liší vším mož- kladačem. Máma byla nadšená, protože viděla, že 
ným, ale prostě jsem tehdy měla takový pocit. Při- jsou tu tři kostely. Spousta profesorů, známých a 

Etiopie dnes působí jako jedna z nejbezpečněj- tom jsem v té době západní Evropu vlastně přímo příbuzných mi držela palce, abych se dostala na ně-
ších afrických zemí, ale částečně je to proto, že se vůbec neznala... Takže mi zbývala střední nebo vý- jaké hezké místo, a tak si dnes myslím, že to, že jsem 
tam spousta věcí odehrává skrytě, v zákulisí a  c h od n í  E vr o p a,  ale protože vím, že by si mí rodiče právě v Čáslavi, nemohlo být jen pouhé štěstí. Spíš 
v místním politickém podsvětí. Jezdíme tam bez dělali příliš velké starosti, kdybych se rozhodla pro něco jako osud. 
problémů, ale mít americký pas je jednoznačná vý- východní Evropu, vyšla mi tak nějak logicky Česká 
hoda. Já byla v Etiopii od našeho stěhování jenom republika. Navíc mě hodně zaujaly vaše dějiny, kou- Moje první zkušenosti i zážitky byly úplně jiné, 
jednou, vloni, kdy jsem navštívila otce, který se tam pila jsem si anglickou knížku o ČR a přečetla jsem si než u ostatních amerických asistentů. Oni přijeli až 
po deseti letech vrátil. toho spoustu taky o zdejším náboženství a silném koncem letních prázdnin a každý sám, kdežto já při-

vlivu ateismu, a s ohledem na to, co jsem studovala, letěla už v červenci se skupinou Američanů. Přihlá-
mi přišlo mimořádně zajímavé žít a pracovat v zemi, sila jsem se totiž do programu „Jessia Ventures“, 

Chodila jsem na University of Northwestern, která se, pokud jde o víru a náboženství, výrazně liší který spolupracuje se zeměmi střední a východní 
což je křesťanská vysoká škola v Minnesotě. Vystu- od toho, nač jsem zvyklá. Četla jsem taky nejrůzněj- Evropy a snaží se zde podporovat křesťanství mimo 
dovala jsem mezinárodní vztahy a biblickou teologii ší osobní příběhy, týkající se třeba druhé světové jiné prostřednictvím výuky angličtiny; jednu z pobo-
se zaměřením na public relations. Po čtyřech letech války a holocaustu a fascinovalo mě to. Celý život ček má i v Kutné Hoře. Hned po přistání jsme odjeli 
jsem získala bakalářský titul. jsem byla uzavřená v jakési bublině křesťanského do vesničky poblíž Olomouce, kde jsme dostali tý-

světa, chodila jsem do křesťanské školy, moji rodiče denní školení o české kultuře, společnosti a historii. 
jsou silně věřící křesťané, a já prostě chtěla zkusit žít   Co se sluší nebo nesluší říkat, jaké jsou místní zvyk-

Pracovat pro tuhle nadaci se v USA považuje za v jiném prostředí. losti a podobně...
vysoce prestižní záležitost. Jediná cesta vede přes 
univerzitu. Nejdříve jsem absolvovala pohovor, při 

„KLIDNĚ BYCH V ČÁSLAVI ŽILA“
ROZHOVOR S LAKKOU BENTI, AMERICKOU ASISTENTKOU ANGLIČTINY NA MÍSTNÍM GYMNÁZIU A PEDAGOGICKÉ ŠKOLE

Lakka Benti s ředitelem čáslavského Gymnázia a SOŠPg Mgr. Davidem Tichým 
a svojí mentorkou Mgr. Janou Novákovou
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Hlavně o politice. Taky nás opakovaně upozor- Myslím třeba, že můj zdejší pobyt snáší moje rodina nejbližší, klidně bych tady žila. 
ňovali, že Češi nepůsobí při prvním setkání příliš mnohem hůř než já sama.
otevřeně či přístupně, ale pak že se to obvykle změ- Ve velkých městech a u mladších lidí je to vlast-
ní. Po tomhle školení jsme všichni jeli do Rychnova ně bez problémů. A když se někdy nemůžu domlu-
nad Kněžnou, kde jsem strávila nádherný měsíc na Pro mě úplně největším překvapením v téhle vit, nasadím úsměv a zkusím to rukama-nohama. 
anglickém táboře. Spousta dětí tam pocházela  z em i  b y lo , ž e spousta zdejších lidí jsou sice ateisté, Myslím, že jsem v tom docela dobrá. Někdy si po-
z rozvrácených rodin. Věděla jsem, že je tady vysoká ale chovají se křesťanštěji, než někteří silně věřící, můžu překladačem na mobilu. Občas to může být i 
rozvodovost, ale ve skutečnosti jsem nečekala, jak na které jsem v životě narazila. Byla jsem vychová- legrace. V jedné čáslavské cukrárně jsem chtěla 
intenzívní bude moje osobní zkušenost s důsledky vaná v tom, že být dobrý člověk a křesťan je vzájem- med do čaje, tak jsem chvilku napodobovala včelu, 
rozpadu rodin. Všechny děti si nesly osobní trauma- ně neoddělitelné a že křesťané jsou dobří, hodní a pak nacvakala anglické slůvko „honey“ do překla-
ta, týkající se rozvodu jejich rodičů. Jeden dvanácti- laskaví právě proto, že jsou křesťané. Tady v Čáslavi, dače a ukázala to prodavačce. Jenže mobil to nepře-
letý kluk mi před koncem tábora řekl, že mě má rád a samozřejmě nejen v Čáslavi, jsem ale potkala ložil jako „med“, ale jako „miláček“, což je sice taky 
proto, že na něj na rozdíl od jeho příbuzných neřvu. spoustu lidí, kteří měli doslova srdce na dlani, a tím, správně, ale v dané situaci to moc nepomohlo. Bůh-
Rodiče se rozváděli a ani jeden ho nechtěl. Od naro- že jsou ateisté, k tomu z mého pohledu jakoby ne- ví, co si o mně prodavačka v tu chvíli myslela.
zení byl napůl hluchý... měli důvod. Ale pochopila jsem, že k tomu, aby byl 

člověk dobrý, nemusí věřit v boha. Češi na mě obec- Je to pro mě úžasná zkušenost, mimo jiné pro-
Můj první přímý zážitek s Čáslaví se vlastně ode- ně působí tak, že mají sice na povrchu tvrdší sko- to, že jsem vlastně současně na čtyřech různých 

hrál pár týdnů předtím, než jsem sem dorazila. Se- řápku, ta ale není moc silná a spousta z nich pod ní školách - na čtyřletém gymnáziu, na osmiletém, na 
děla jsem v pardubickém McDonaldu a jakási paní si skrývá velmi milou, laskavou a přátelskou povahu. lyceu a na pedagogické škole.
mě tam opakovaně zkoumavě prohlížela. V té době U Američanů mám pocit, že je to přesně naopak -  
už jsem byla trošičku zvyklá, že na mě někteří lidé zí- povrchová slupka úsměvů a zdánlivé upřímnosti, Zpočátku jsem na mnoha z nich viděla, že se bojí 
rají, ale tahle na mě koukala dost upřeně a já si po- pod kterou je ale velmi tvrdé a nepřístupné jádro.  promluvit, aby neudělali chybu a nezesměšnili se, 
myslela, že asi v životě neviděla člověka s jinou bar- ale teď už je to úplně bez problémů. Zjistila jsem, že 
vou pleti. Řekla jsem to svým kolegům, a tak jsme se spousta z nich mlčí, i když znají správnou odpověď. 
zvedli a šli pryč, ale ona najednou vyběhla za námi. Čím jsou mladší, tím jsou bezprostřednější. Určitě 
Vyděsili jsme se, že je to nějaký cvok, ale ukázalo se, by jim ale prospěla výuka kritického myšlení, jejíž 
že je to Jana, moje nastávající mentorka z čáslavské- součástí je i trénink vyjadřování, obhajoby vlastních 
ho gymnázia, která mě poznala podle fotky. Po- Možná právě náboženství. V americké společ- názorů, zpochybňování toho, co učitel řekne a po-
druhé jsem ji potkala na čáslavském nádraží, kde se nosti hraje výrazně větší roli než tady. Ale zůstává to dobně. Já jsem třeba z americké školy zvyklá na to, 
jí podařilo zastavit rozjíždějící se vlak, z kterého jen ve formální rovině. V Čechách cítím na každém že když jsem učitele - ve vší slušnosti, samozřejmě - 
jsem kvůli třem obrovským kufrům nestihla vystou- kroku mnohem silnější křesťanské kořeny, opravdo- upozornila na chybu, kterou podle mě udělal, a mě-
pit. Jak jsem ji tak viděla běžet podél vagónů a křičet vý fundament, který Americe schází. Moc se mi tře- la jsem pravdu, dostala jsem body k dobru. 
na strojvůdce, hned jsem věděla, že spolu budeme ba líbí, jak tu slavíte Velikonoce. Nebo všechno ko-
dobře vycházet. lem Vánoc - Ježíšek, který přináší dárky, koncerty      Ještě bych ráda stihla návštěvu některých čes-

v kostelích, nádherné koledy, to, že se během těch- kých měst, třeba Karlových Varů nebo Českého 
to svátků snažíte trávit čas hlavně se svou rodinou... Krumlova. A na začátku července se definitivně vra-

Ano, učila jsem angličtinu etiopské děti a pak Přijde mi, že v Americe je to převážně o té materiál- cím domů do USA a pořád nevím, jestli budu pokra-
jsem tady měsíc pracovala s českými dětmi; obojí ní stránce, o jakési okázalosti a o dárcích.  čovat v magisterském studiu. Byznys mě moc nelá-
mě moc bavilo. ká, vždycky mě zajímaly humanitní obory, neziskový 

Na začátku jsem trávila spoustu času s Janou a sektor, humanitární pomoc, takže svou nejbližší bu-
Moc se mi tu líbí. Vlastně jsem nečekala, že se její rodinou, pak jsem se seznámila s jejími přáteli, doucnost vidím v některé z těchto oblastí. 

ke mně místní lidé budou chovat tak mile a přátel- kolegy ve škole a postupně se nabalovali další lidé,  
sky. Rodiče a sourozenci se o mě v tomhle směru zejména studenti. Chtěla jsem se nejdříve dozvědět Spíš po někom. Už teď vím, že loučení s mnoha 
báli, a tak se mě neustále pokoušeli připravit na co nejvíc o Čáslavi a místní komunitě. Takže jsem by- zdejšími lidmi obrečím, ale vůbec nepochybuji, že 
nejrůznější eventuality, jako že to tu sice může být la několikrát na tréninku místního ženského fotba- spolu zůstaneme v kontaktu, a taky věřím, že se tře-
fajn, ale taky třeba jenom snesitelné nebo úplně lového klubu, chodím tu pravidelně do kostela a do ba příležitostně setkáme někde na půl cesty mezi 
hrozné. A pořád zdůrazňovali, abych se tu necho- kina, teď na jaře začnu hrát tenis, navštěvuju verni- Spojenými státy a Českou republikou. A abych ne-
vala příliš otevřeně, že se tím stanu zranitelnou a že sáže výstav v divadle, chodím na obědy nebo na ve- končila tak smutně, musím dodat, že se mi bude ur-
někteří lidé dokáží být doopravdy zlí. Já se ale v Čás- čeře do rodin učitelů a studentů nebo s nimi jezdím čitě stýskat po české kuchyni. Na začátku mi sice 
lavi s ničím takovým nesetkala. na výlety. O víkendech jsem začala navštěvovat ko- přišla trochu bez chuti a do všeho jsem si přidávala 

legy-asistenty působící v různých městech po ce- spoustu ostrého koření, jak jsem byla zvyklá, ale teď 
lých Čechách. Smlouva s Fulbrightovou nadací mi už jsem s tím přestala a místní jídla prostě miluju. 

Po prvních pár týdnech strávených v Čáslavi taky dovoluje strávit pár dnů v zahraničí, a tak toho Momentálně je mým favoritem kachna s knedlíkem 
jsem odsud najednou odeslala přes čtyřicet po- samozřejmě využívám, když už jsem jednou v Evro- a se zelím. Už jsem taky pár kilo přibrala... Často 
hlednic různým lidem, kteří si je pak předávali dál. pě. Moc mě baví potkávat nové lidi, povídat si s nimi obědvám nebo večeřím u Jany, a ta dělá úžasný gu-
Každý týden přes internet volám nebo píšu rodi- a dozvídat se, jak žijí a co si myslí. Myslím, že tady v láš s houbami. Říkám jí, že chutná jako od maminky, 
čům, svým nejlepším kamarádům a učitelům, posí- Čáslavi už jsem se stala součástí místní komunity. Cí- i když moje maminka nikdy nic podobného nevařila.
lám jim fotky a tak... tím se tu tak dobře, že kdyby tu se mnou byli i moji                                      

Některým se stýská, ale všichni mi fandí a pořád 
se zajímají, jaké to tu je. Nepovažují to za žádnou 
exotiku, to ne, ale rozhodně za unikátní a zajímavou 
zkušenost. Táta miluje fotky čáslavských kostelů, 
které mu posílám. Moc ráda bych se taky podívala 
do místní synagogy a vyfotila ji pro něj i uvnitř.

Chybí mi lidé, ale samotné prostředí vlastně 
moc ne. Je to pro mě o to snazší, že jsem v Čáslavi 
našla fantastické lidi, kteří mě přijali do svých rodin. 
Vždycky se strašně nerada loučím, ale jakmile se 
ocitnu v novém prostředí, rychle se přizpůsobím. 

Jak často tu narážíte na jazykovou bariéru?
Co Vás v Čechách nebo přímo v Čáslavi nejvíc 

překvapilo?

Jak se Vámi na gymnáziu asistuje při výuce?
Vybavíte si ještě své první dojmy z Čáslavi?

A co studenti?

Jaký je podle Vás největší rozdíl mezi českou a 
americkou společností, samozřejmě když si odmys-
líme onu obrovskou diverzitu v rámci Spojených 
států? Je něco, co pociťujete v obecné rovině jako 
velký rozdíl?

Jaké jsou Vaše plány pro nejbližší budoucnost?

Připravovala jste se nějak na svou zdejší práci, 
tedy asistenci při výuce angličtiny?

Co tu děláte, když máte volno?
Jak se Vám v Čáslavi žije?

Myslíte, že se Vám bude po něčem z ČR stýskat?

Komunikujete pravidelně se svou rodinou a 
přáteli?

A jak reagují?

Jak moc Vám schází rodina a domácí prostředí?

Otázky kladl David Novák

Lakka Benti s angličtináři čáslavského gymnázia a SOŠPg
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...Hellich Jan z Poděbrad konservátor... ...„Černá noha“, tlupa mladíků zlodějů zastižena...

...Mistr Al. Jirásek čestným měšťanem... ...Okres. výbor členem musea v Praze...

...Továrna Štefanova shořela... 

...Dar „Českému srdci“... 

...Domy koupeny...

...Oslava jmenin cís. Zity a cís. Karla......Koncert Čes. filharmonie...

...Domobrana k odvodu...
...Manifestační schůze proti rekvisicím a přísaha ve 
schůzi agrární...

...Pivní dávka......Ryby nakoupeny...

...Divadelní cena vypsána...
...Nápojová dávka poklesla...

...Dar Spořitelny, „podpůrný fond“...

...Stromy nekáceti a sázeti......Manifestace v Praze, účast z Čáslavě...

...„Sázavan“, divadelní hra na oslavu 50. výročí Nár. 
divadla...

...Protest proti německým úředníků ve vlaku...
...Honitba vysoko vydražena...

...Přednášky...

...Přednášky...

...Kuřivo na lístky...

  
Mag. Pharm. Jan Hellich, lékárník a okresní starosta V měsíci dubnu zatkli v Kutné Hoře tlupu počtem 
v Poděbradech, byl jmenován na tři roky konservá- osmi mladíků, kteří si dali název „Černá noha“. Tato 
torem ústřední komise pro ošetřování pomníků, zlodějská tlupa kradla i v obcích čáslavského okresu. 
předhistorických a autentických památek pro Brzy na to zatčen ještě devátý člen. Při prohlídce      
okresy Čáslav, Kutná Hora, Kolín a Poděbrady. v bytech nalezeno množství cukru, mouky atd. 

  
Obraz jeho koupen... Mistr Alois Jirásek, velký ne- Okresní výbor se usnesl dne 25. dubna t.r. přistou-
ohrožený spisovatel český, jmenován jednomyslně piti za činného člena Musea království českého         
obecním zastupitelstvem dne 16. dubna t.r. čes- s ročním příspěvkem 21 K.
tným měšťanem král. města Čáslavě. Před hlaso-
váním promluvil vřele starosta města JUDr. Jan Zim-
mer. Později byl koupen od J. F. Langhanze z Prahy Dne 21. dubna vyhořela továrna na čekanku v Dol-
obraz mistra Aloise Jiráska dle nejnovější fotografie. ních Bučicích. Shořely stroje i zásoby. Ant. Štefan čí-
Na místo diplomu věnováno 250 K Ústřední matici tal si škody za 224 000 K.
školské a 250 K Českému srdci. Divadelní ochotníci 
věnovali 100 K.

Okresní výbor věnoval podporu 1 000 K „Českému 
 srdci“.

Továrník Emil Pick koupil od Marie Boudy jednu 
třetinu bývalého cukrovaru za 23 125 K; Josef   
Vejvoda koupil od F. Kudrny dům č. 34 v Palackého Dne 27. dubna oslaveny jmeniny Jejího Veličenstva Dne 9. dubna byl zde koncert České Filharmonie, 
třídě za 9 950 K; Růžena Hrdličková koupila od F. císařovny a královny Zity způsobem důstojným za pořádaný jednotou Sokol. Provedeny Čajkovského 
Půlpána dům v Palackého třídě (dříve Snížkův dům) přítomnosti úřednictva, korporací, škol a t. d. při symfonie č. 6, opus 74; Dvořákovy tance II. řada a 
za 27 000 K, Marie Hendlová koupila od Ant. slavných bohoslužbách. (Podobně slaveny i naroze-symfonická báseň „V Tatrách“.
Kolmana dům čís. 395 na Skřivánkově za 5 300 K; niny J. Veličenstva dne 4. května).
Frant. Kudrna koupil dům od Marie Vebrové dům  
čís. 45 v Palackého třídě za 29 000 K; Frant. Domobranci ročníku 1894 až 1899 byli v dubnu 
Urbanová koupila od E. Jindráška dům čís. 130 za      povoláni k odvodu. Z Čáslavě odvedeno 7 do-
8 000 K. Dne 28. dubna t.r. byla manifestační schůze agrární mobranců. 

v Čáslavi. Řečníci Ant. Kropáček z Hostovlic, Václav 
 Havelka, nájemce velkostatku v Ronově, Čeněk  

Na úhradu velikých vydání obecních bylo nutno Vančura z D. Bučic a JUDr. Jan Zimmer, starosta měs-Obec opatřila na Velikonoce 10 metrických centů 
vybírati obecní dávku z piva, 34 haléřů z jednoho ta a okresu, promluvili rázně a bezohledně o hroz-ryb od velkostatku ve Slatiňanech a 2 metr. centy od 
litru na další tři roky. Výnosu užito na úmor dluhů za ných následcích rekvizic obilí a o zoufalých pomě-Václava Havelky, nájemce velkostatku v Ronově.
stavbu kasáren a t.d. rech vyživovacích. Přítomní poslanci Dr. Hnídek, J. 

Švejk a profesor Blahník promluvili o hospodář- 
 ských otázkách vůbec. Vzrušujícím a úchvatným Jednota divadelních ochotníků vypsala cenu 500 K 

V posledních letech vykazovaly nápojové dávky dojmem působilo přečtení přísahy při manifestaci      na celovečerní hru z českého života.
značný výnos a také pokles. V roce 1913 celkem   v   Praze za požadavky českoslovanského národa.      
51 87 K 98 h, v roce 1914 celkem 69 069 K 23 h,   V   t é t o   v ážné chvíli všichni přítomní povstali a prsty  
v roce 1915 celkem 63 687 K 79 h, v roce 1916 již po- zdvihli na důkaz, že všichni stojí za přísahou, kterou Spořitelna král. města Čáslavě věnovala 2 000 K 
kles na 39 460 K 84 h a v roce 1917 na 13 745 K 54 h, tu přednášel Dr. Hnídek. Současně byl ze schůze po-chudinskému fondu na knížce na jméno „Podpůrný 
poněvadž se vařilo méně piva. slán telegram na místodržitelství s prosbou o zmír-fond Spořitelny král. města Čáslavě“

nění rekvizic a vyslána deputace na okresní hejt-
 manství, aby byly podporovány požadavky rolnictva  

Okresní hejtmanství vybídlo t. č. veškeré obecní ú- ve prospěch celku. Purkmistr JUDr. Jan Zimmer a městský radní Josef 
řady, aby energicky zamezovaly poškozování stro-Lobeč zúčastnili se dne 13. dubna manifestační 
moví, protože z nouze o dříví kácely se i starší ovoc-schůze českého poselstva a lidu československého  
né stromy, a aby podporovaly sázení ovocných stro-  v Praze. 
mů u cest, silnic a všude, kde by se hodilo. Krajinský spolek akademiků „Sázavan“ uspořádal 

na oslavu 50. výročí položení základního kamene  
 Národního divadla v Praze cyklus divadelních her Městská rada podala protest proti chystanému ob-

K žádosti honebního výboru vyhlásil městský úřad dne 28. dubna a dále. sazení poslední české do Vídně jedoucí vlakové poš-
veřejnou dražbu na pronájem honitby v katastru ty Praha - Vídeň třiceti pěti německými úředníky. 
čáslavské obce. Honitba rozdělena na 6 dílů a měla  
t. č. vyvolací cenu 3 650 K; vydražena potom za   U č it e lské sbory zdejších škol pořádaly dne 27. dub- 
15 560 K. na a dále cyklus tří hudebních přednášek ve pro-Dne 17. dubna přednášel v Dusíkově divadle kustod 

spěch „Českého srdce“.brněnského muzea Dr. Karel Absolon „O Morav-
 ském Krasu“. Přednášku pořádala jednota Sokol a 

Výnosem ministerstva financí upraveno vydávání Čtenářská Beseda. Později pokračováno v přednáš-
kuřiva na lístkykách pořádaných učitel. sbory, Sázavanem a j.v.

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

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

DUBEN

...pokračování v příštím vydání ČN...
Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918
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VĚNOVANKA POŘÁDÁ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Čáslavská kapela Věnovanka na scéně dechové 

hudby figuruje již více než pět let. Parta nadšených 
hudebníků je jedním z uskupení, které mezi poslu-
chači udržují hudební styl, který je tradičním lido-
vým dědictvím České republiky. O tom, jak se kape-
le daří a co má v plánu kromě pořádání festivalu de-
chových hudeb v Čáslavi, který se uskuteční již v dub-
nu, jsme si povídali s kapelníkem a zakladatelem 
Věnovanky Ing. Václavem Musílkem.

Pane Musílku, poslední rozsáhlejší článek o ka-
pele jsme psali na konci roku 2014. Můžete nám 
přiblížit, k jakým nejzásadnějším změnám v kapele 
od té doby došlo?

Je zajímavé, že Věnovanka má ambice tvořit 
vlastní písně, ale řekněte nám nejprve něco o zmi-
ňovaném festivalu v Německu.  

Změnilo se toho mnoho. Vzrostl nám například 
počet muzikantů, díky nimž Věnovanka ještě více 
omládla. V současnosti máme 16 členů a věkový 
průměr kapely nám klesl na 24 let. Kompletně jsme 
obměnili repertoár, pro který bychom dokonce chtě-
li složit i naše vlastní skladby. 

Nasbírali jsme také pár dalších cen na soutě-
žích. Když nahlédnu do minulého roku, který pro 
nás byl opravdu úspěšným, máme za sebou abso-
lutní vítězství na soutěži dechových hudeb v Praze 
Vejvodova Zbraslav a třetí místo na festivalu v ně-
meckém Bambergu, které nás řadí - troufám si říci - 
mezi amatérské dechovky evropského formátu, 
které šlapou na paty těm profesionálním. 

Akce se jmenovala Soutěžní festival české a mo-
ravské dechovky, kde se představily soubory z Ně-
mecka, Švýcarska a dalších evropských států. Tato 
akce je vlastně putovní festival konaný ve státě, kte-
rý vyhrál předešlý ročník. Kapely interpretují pouze 
orchestrální skladby.

Někdy je zajímavé sledovat kapely z Holandska, 
Švýcarska nebo Německa, které berou dechovou 
hudbu až neuvěřitelně vážně. Chod jejich souborů 
by se dal přirovnat k fungování firmy. Zároveň si jí 
ale umí náležitě užít. Je to asi tím, že mají dostatek 
financí a lidé jsou ochotni za koncerty platit více pe-
něz. Upřímně si nedokáži představit kolik lidí by při-
šlo na připravovaný festival v Čáslavi, jehož vstup by 
se pohyboval okolo 500 Kč jako v Německu na po-
dobných akcích. 

Text písně bude pojednávat přímo o Čáslavi. Uvidí-
me, zda se vše povede podle našich představ. Nerad 
bych cokoliv zakřikl, ale posluchači by píseň mohli 
slyšet již na letošních Čáslavských slavnostech.  

Vše je ve fázi, ve které nemohu říct, zda se nám 
podaří vytvořit píseň, kterou se odvážíme prezento-
vat před publikem. Musíme si říci, že jsme stále pou-
ze amatérská kapela. Hraní bereme jako koníček, 
který nás neživý a zároveň je skutečně velmi finanč-
ně náročný. Zkušeností a prostoru pro skládání 
vlastních věcí tedy máme velmi málo. Nicméně naši 
dva členové a bývalí studenti ZUŠ Čáslav tubista Ja-
kub Chmelař a klarinetista Jaroslav Šorejs, kteří ve 
Věnovance působí od samotného začátku, se hud-
bě budou pravděpodobně věnovat na profesionální 
úrovni. Právě tato dvojice bude hnacím motorem 
při tvoření naší muziky. Přál bych si, aby se nám daři-
lo skládat a hrát vlastní písně, které budou mít jistou 
kvalitu. Snad se nám to povede.

 

Považuji Soubor Mladá muzika Šardice nás v minulém 
za důležité zmínit, že za našimi úspěchy stojí také roce pozval na podobný festival na Moravě. Ve 
místní ZUŠ, která většinu z nás naučila hrát na ná- sklípku poté někdo z muzikantů vyřkl, že by bylo pěk-
stroje a v druhé řadě nám poskytuje prostor, kde né udělat něco takového i u nás. Slíbili jsme, že na 
můžeme s kapelou zkoušet. Velká podpora, za kte- tom zapracujeme. Vyšlo to a já doufám, že poslu-
rou jsem také vděční, přichází i od města Čáslav. chači dorazí v hojném počtu. Je na co se těšit.

Dechové hudbě se věnuji již 20 let a řekl bych, že 
česká dechová hudba má to horší již za sebou. V po-
sledních letech přibývá více mladých interpretů, 
kteří tvoří novou hudbu. Navíc bych řekl, že dechov-
kové soubory jsou profesionálnější. Mám pocit, že 
je to dáno tím, že mnoho konzervatoristů a dalších 
vystudovaných muzikantů nenajde uplatnění v sym-
fonických orchestrech a filharmoniích, protože 
nejsou schopny pojmout tolik lidí. Muzikanti potom 
mají tendenci tíhnout k interpretaci a tvorbě decho-
vé hudby a tím ji samozřejmě zkvalitňovat. Česká 
dechovka je na vzestupu. 

Ano řekněme, že na naše koncerty chodí větši-
nou lidé od 50 let výše. Mladých lidí v publiku sice 
také přibývá a jak to tak chodí, člověk si dá skleničku 
vínečka nebo dvě piva a Holka modrooká se najed-
nou zpívá lépe než Michael Jackson i lidem mladším 
dvaceti let, ale ano, publikum na rozdíl od interpre-

Svoji tradiční dechovou hudbu, která je hodně tů nemládne, alespoň ne tak rapidně.
známá po Evropě, má sousední Německo. Jejich Je to zkrátka výměna generací. Dříve byla 
skladby hraje i hodně českých souborů. Zajímavé je, spousta profesionálních posádkových hudeb, vo-
že mluvíme nejen o starších známých skladbách, ale jenských hudeb a tak dále. Muzikanti samozřejmě 
i písních složených mladými skladateli současnosti, zestárli a nyní je můžeme vídat v publiku. 
kterých není málo ani v České republice. Bohužel to Na druhé straně máme mladé hudebníky, kteří - 
není tolik vidět, protože se pořád bavíme o okrajo- jak jsem již říkal - dělají dechovku, protože pro ně již 
vém žánru, kterým dechová hudba je. v symfonických orchestrech není místo. Tyto muzi-

kanty včetně nás nahradí nová generace a my se 
Největším cílem je pro nás natočit naše druhé přesuneme do hlediště. 

CD, na kterém by mohla zaznít polka napsaná             
čáslavským autorem a skladatelem panem Hájkem. 

Vraťme se k myšlence tvořit vaši vlastní hudbu. 
Najdou posluchači na novém albu písně napsané 
přímo Věnovankou?

V dubnu proběhne v čáslavském divadle akce s 
názvem 1. festival dechových hudeb v Čáslavi. Vaše 
kapela je jeho pořadatelem. Kde vznikla prvotní 
myšlenka uspořádat tuto událost?

Kam podle Vás směřuje dechová hudba?

Dovolím si říci, že publikum dechových koncer-
tů z větší části netvoří mladí posluchači, ale spíše 
dříve narození lidé. Na druhou stranu, interpreti 
čím dál více mládnou. Čím to je?

Je vidět, že česká dechovka rezonuje i za hrani-
cemi České republiky, kde je velmi populární. Má 
některý z evropských států, také svoji folklorní muzi-
ku, která má takovou tradici?

Co máte v plánu pro letošek?

  

 

 foto: archiv Věnovanky
               JN
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Festival se uskuteční v neděli 15. 4. 2018 od 17:00. 
Výše vstupného je 150 Kč za stání a 200 Kč na 
sezení. V průběhu večera zahrají Mladá muzika 
Šardice, Táboranka a Věnovanka. Jednotlivé kapely 
představuje jeden z pořadatelů Ing. Václav Musílek.

MLADÁ MUZIKA ŠARDICE

TÁBORANKA

VĚNOVANKA
Závěr večera bude patřit Věnovance. 

Festival by měl být zahájen koncertem Mladé 
muziky Šardice, která patří mezi špičky moravské 
dechové hudby. Doufám, že se mi kapelu podaří 
přesvědčit, aby vystoupila v tradičních moravských 
krojích. Popravdě si nevzpomínám, že by v Čáslavi  
v posledních dvaceti letech vystoupil moravský 
soubor takového formátu.

Kapela v roce 2005 oslavila  25 let od svého zalo-
žení. Soubor má nyní kolem 45 členů, včetně stá-
lých zpěváků. Věkový průměr je 16 let. Jeho reper-
toár tvoří skladby lidové a také skladby koncertního 
charakteru. Taktéž hraje do pochodu.

Poté na scénu zavítá kapela Táboranka, která se 
soustřeďuje čistě na českou dechovou hudbu. Kape-
la je složena z muzikantů sousedních obcí a měst    
v Podkrkonoší kolem obce Košťálov, kde je v sou-
časnosti také její zázemí. Dechový soubor má svůj 
původ v dechové hudbě z Nové Vsi nad Popelkou, 
která byla založena již roku 1920. Kdysi platilo, že 
byla dechovka snad v každé vesnici. Dechovka má 
16-20 členů. Základem Táboranky se stal muzikant-
ský rod Jínových.

Dechová 
hudba z Čáslavi opředená řadou úspěchů. V roce 
2017 se stala laureátem mezinárodní soutěže Vej-
vodova Zbraslav. Věnovanka má v současnosti 16 
členů s věkovým průměrem 24 let. Jejím kapelní-
kem je Václav Musílek, který celý festival také orga-
nizuje. Věnovanka Vám zpříjemní chvíle při nejrůz-
nějších festivalech, oslavách měst a obcí. 

1. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI

Ing. Váslav Musílek



ŽÁCI VÝTVARNÉHO OBORU PŘIPRAVUJÍ VÝSTAVU SVÝCH PRACÍ 
Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka         
v Čáslavi je rozdělena na čtyři obory. Hudební obor, 
taneční obor, v  literárně dramatický 
obor. Na této stránce si představíme Výtvarný obor, 
který v dubnu pořádá již tradiční výstavu prací vy- Připravuje se u vás mládež pro další vzdělávání 
tvořených za poslední rok. Tento obor vede paní uměleckého směru?
Renata Janoušková, která si na Čáslavské noviny 
udělala čas před jednou ze svých hodin a odpovědě- Jaké soutěžní úspěchy byste zmínila?
la nám na několik otázek ohledně výuky umělecké 
tvorby.

Jak dlouho vedete výtvarný obor v Čáslavi?
S výtvarným uměním máte bohaté zkušenosti. 

Jak podle Vás vypadala kresba desetiletého dítěte 
například před patnácti lety a jak výkres stejně sta-
rého dítěte vypadá dnes?

Jaký je počet žáků?

Říkala jste, že uchazeč o místo ve výtvarném 
oboru musí projít talentovými zkouškami. Jaké před-
poklady musí mít?

Jak je obor rozdělen? Každý rok také pořádáte výstavu. Můžete poho-
vořit o té letošní?

Co je kromě techniky dále důležité?

Myslíte si, že se každý člověk dokáže naučit kres-
lit?

ýtvarný obor a Všechny třídy vedete pouze Vy?

trochu teorie a představujeme různé umělce, ale 
autory se snažím představovat i v nižším ročníku.

Myslím si, že ano. Kreslení je o rutině. Každým 
výkresem se člověk může zlepšovat. Dvacátý výkres 
tedy bude vypadat jinak, než první. Někomu to mů-
že trvat déle, ale pokud chce, dokáže se naučit kres-
lit každý.

Každý rok se zúčastňujeme nějaké soutěže. Má-
me trochu problém s tím, že existují soutěže, které 
jednotlivé práce nevrací a někdy ani není možné, 

Pod mým vedením funguje výtvarný obor na dopátrat se výsledku. Zúčastňujeme se tedy převáž-
zdejší základní umělecké škole sedmým rokem, ale ně soutěží akreditovaných ministerstvem školství.  
před tím, když jsem působila v čáslavském středisku V loňském roce jsme zaznamenali úspěch našich 
Diakonie nebo domě dětí a mládeže a jistě i daleko dvou studentů, kteří obsadili druhé místo v prosto-
před tím zde výtvarný obor existoval. Přede mnou Když sem dnes děti přijdou, tak na rozdíl od dří- rové tvorbě na soutěži pořádané krajským pedago-
ho vedla paní učitelka Sejčková. vějších dob, jsou jejich první kresby řekněme jedno- gickým muzeem v Praze na téma Karel IV, kde bylo 

dušší a v mnoha případech obsahují geometrické přihlášeno asi deset tisíc účastníků ze všech zemí 
Počet žáků našeho oboru se pohybuje od 90 do tvary. Osobně se domnívám, že je to počítačovým světa.   

100 dětí, což je maximální kapacita. V květnu pořá- světem, jenž je pro děti leckdy atraktivnější než po- Uspěli jsme také na soutěži vyhlášené Středo-
dáme přijímací talentové zkoušky a jeho úspěšní znávání skutečného světa, který je i přes skvělou českým krajem na téma Náš kraj. Děti obsadily dru-
uchazeči vlastně doplňují uvolněná místa žáků, kte- práci tvůrců grafiky v počítačových hrách pestřejší a hé a třetí místo.
ří již na základní umělecké škole končí. O výtvarný rozmanitější.  Nic z toho by se nám ale nepodařilo, pokud by-
obor je skutečně velký zájem a připouštím, že je pro- chom pro výuku neměli k dispozici výborné zázemí 
blém se k nám dostat, ale snažíme se vyhovět co a skvěle vybavenou třídu. Vedení ZUŠ nám vždy vy-
největšímu počtu uchazečů. šlo vstříc a my za to děkujeme.

Pokud k nám na přijímací zkoušky přijde sedmi-
Výtvarný obor je otevřen žákům od 5 do 26 let, leté dítě, mělo by ovládat alespoň základní úchop 

tedy těm, kteří mají povinnou školní docházku nebo tužky a štětce, mělo by mít nějakou představivost    Výstavy js
studují na středních či vysoký a umět rozčlenit kresbu v daném prostoru. 

Tady poté projde různými výtvarnými technika-  daro-
mi, učí se rozeznávání barev, stylů nebo práci s ná- vali na konto Dobrý anděl, který nám navrhl rodiny  
stroji. Je skvělé pozorovat, jak se většina dětí, které s různě nemocnými dětmi. Naši žáci si jednu z nich 
výtvarné tvoření baví, rok od roku zlepšuje a umě- vybrali a prostřednictvím nadace jsme jim výtěžek 
lecky vyvíjí. předali. Letos jsme bohužel narazili na elektronic-

kou evidenci tržeb. Do začátku akce se nám již situa-
Především je to zapálení pro věc. Když přijde ci nepodaří vyřešit. Slibuji ale, že uděláme vše pro-

dítě, u kterého je evide to, abychom v příštích letech opět mohli finančně 
podpořit ty, kteří to skutečně potřebují. 

Druhý stupeň má k těmto předmětům ještě je- hu 
den, který se nazývá výtvarná kultura. Zde se učíme podotknout, že se nám to daří.

 a jsem velmi ráda, že se zatím nestalo, aby 
někdo talentové zkoušky na střední školu umělec-
kého typu nesložil úspěšně.

me již několik let koncipovali tak, že 
ch školách. Stručně každý výrobek stál 100 Kč a návštěvníci si mohli jaký-

řečeno, pokud je uchazeč stále student, má mož- koliv z nich zakoupit. Výtěžek z této akce jsme
nost po složení přijímacích zkoušek studovat na zá-
kladní umělecké škole. Největší část začínajících 
umělců je ale mezi 5 a 18 lety. 

V přípravném ročníku máme děti od 5 do 6 let. 
Poté máme sedm ročníků prvního stupně pro žáky 
od 7 do 14 let a poté navazuje druhý a třetí stupeň, 
kam již dochází středoškoláci. ntní, že nemá ten pověstný 

První stupeň má tři předměty, kterými jsou ploš- vrozený talent, ale je vidět, že ho výtvarné umění 
ná tvorba, což je například klasická kresba, malba   o pravdu zajímá a má z něho radost, občas v techni-
a grafika, poté prostorová tvorba, do které spadá ce přimhouřím oči. 
třeba keramika a třetí objektová a akční tvorba, kte- Z pohledu učitele, je to také vztah s žákem. Sna-
rá například pracuje s přírodními materiály nebo  žím se, abychom měli s dětmi vztah na takové úrov-
tvoří z papíru, atd. ni, aby se semnou nebály diskutovat o tvořeném 

díle a projevily vlastní iniciativu. Myslím, že mo

Ano, vyučuji celý výtvarný obor. 

Samozřejmě. Není nic neobvyklého, že žáci se 
zde připravují na talentové zkoušky pro své další 
studium

Na rozdíl od 
výstav, která jsme pořádali v posledních třech le-
tech, se tedy letos bude jednat o výstavu neprodej-
ní.

Výstava je naplánována od 9. 4., kdy se bude od 
17 hodin konat vernisáž, do 22. 4., v prostorách 
čáslavské výstavní síně. 

               JN
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Zavzpomínáme si s přáteli,
můžeme si prohlédnout 
staré kroniky a fotky.
Bude také připraveno 
malé občerstvení. 

Určitě přijďte, 
jste srdečně zváni.

Dne 28. dubna 2018 od 13 hod. 
se bude konat 

setkání Skautů pamětníků 
v hale u krbu skautského domu. 

Na zábavu se vždy najde prostor i čas...

Přírodu bychom měli nejen znát, ale i chránit...

...Skauting - to jsou kamarádi, přátelé a společen-
ství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve 
skautském oddíle znamená chopit se šance žít na-
plno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skau-
ting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. 
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že 
berou vlastní život do svých rukou...

pohybové hry a učí se stýkat a rozumět si s přírodou, využíváme dodnes a samozřejmě se snažíme je 
poznávat třeba základní stromy a tak podobně. udržovat v co nejlepším stavu. Jako všechno, i tyto 

Pro ty starší - pro Vlčata a Světlušky program sa- drobné opravy ale vyžadují peníze, kterých není 
mozřejmě také připravujeme, ale ti už mají možnost nikdy nazbyt. Nám částečně přispívá na provoz 
do průběhu schůzky více zasáhnout, pokud mají město, dále pak sami členové nebo v případě dětí 
třeba přání zahrát si nějakou hru nebo si sami něco jejich rodiče a nakonec i ústředí Junáka. Klubovna si 
připraví. Jsou to zase pohybové hry, činnosti, kdy se na sebe může částečně i vydělávat například díky 

Úvodní text jsme si vypůjčili z internetové děti snažíme něco naučit - ať již jde o základní zále- možnosti jejího pronájmu jako ubytovny pro ostatní 
stránky českých skautů. Jednoduše a přesně popi- sácké dovednosti, ochranu přírody nebo třeba oddíly, které sem vyjedou na výlet. Kromě péče o 
suje podstatu skautingu, rozšířeného doslova po první pomoc. Program pro skauty od 11 
celém světě. Ani Čáslav tedy nemůže být výjimkou, do 15 let funguje přibližně půl napůl - 
a proto se i zde setkáváme s činností této nejrozšíře- část schůzek jim organizuje vedoucí a 
nější organizace zvláště pro děti v naší republice. část si připravují sami podle svých přání, 
Svoji klubovnu mají skauti již od roku 1969 v Na- podle toho, jak chtějí schůzku trávit.      
zaretu, odkud ale poměrně často vyrážejí na V některých případech dostanou také 
nejrůznější zajímavé výlety. O činnosti čáslavských předem zadání, co si mají připravit. Je 
skautů jsme hovořili s vedoucím střediska, panem velice důležité, aby se učili spolu komu-
Ladislavem Šináglem.  nikovat, vycházet spolu a vést se navzá-

„V Čáslavi Junák vznikl již před více než sto lety jem,“ přiblížil jednotlivá setkání skautů 
(v roce 1914), ale během následujících let prošla ta- vedoucí jejich čáslavského střediska, 
to organizace hned několika republikovými zákazy který také zdůraznil snahu všech vedou-
činnosti. Hovořím o letech 1940 - 1945, potom 1948 cích přivést děti jednak k samostatnosti 
- 1968 a nakonec 1970 - 1989. Od té doby již naštěstí a schopnosti postarat se sama o sebe, 
může fungovat bez přerušení až do současnosti,“ na druhou stranu ale není možné zapo-
shrnul některá důležitá data pro české skauty pan mínat na ostatní. Proto i pomoc druhé-
Šinágl. (Hovoříme-li o skautech, jde o členy organi- mu tvoří samozřejmou součást skaut-
zace, která se před nedávnem vrátila ke svému ského pohledu na svět. Tyto dovednosti a vlastnosti samotnou klubovnu se spolu s dětmi staráme i o 
původnímu názvu „Junák - český skaut“.) se dokonale uplatní na výletech do přírody v prů- další plochy v jejím okolí. Prostřednictvím různých 

Čáslavští skauti mají nyní kolem sedm- brigád zde uklízíme, vylepšujeme  - zkrátka 
desáti členů, přičemž děti pracují ve dvou pečujeme o celý areál.
oddílech. Přibližně třicítka těch nejmen- Kdyby někoho skautské myšlenky oslo-
ších, v předškolním věku, dochází do oddí- vily a měl zájem se přidat mezi jeho členy, 
lu Benjamínků, a těch větších, tedy Vlčat a co pro to má udělat?    
Světlušek (7-11let) je 15, skautů a skautek „Každopádně je možné přijít se podívat 
(11-15 let) je stejný počet. Do klubovny na některou z našich schůzek, kde nejlépe 
chodí i roveři a rangers (15-24 let) starší zjistí, o co ve skatu jde, jak setkání probíhají 
patnácti let, kteří společně s vedoucími ve- a zda je to skutečně to, co by si přál. Dveře 
dou oddíly. Bohužel většina mladých lidí, nezavíráme před nikým, je ale potřeba si 
kteří se skautingu věnují například na zák- uvědomit, že zde máme určitá pravidla, 
ladní a střední škole, po odchodu na vyso- která je třeba dodržovat. To bychom si ale 
kou školu a potom do běžného pracovního všechno řekli,“ přiblížil na závěr rozhovoru 
života z důvodu velké časové vytíženosti ze pan Ladislav Šinágl, známý mezi místními 
skauta odchází. Zůstávají tak jen ti skuteč- skauty jako „Šimi“. 
ně „skalní“, kteří se potom starají o rozvoj Máte-li rádi přírodu, partu dobrých ka-
organizace a výchovu další skautské marádů a příjemné chvíle strávené třeba i 
generace. A na jaký program se malí i ti učením nových věcí, není proč váhat. další 
větší čáslavští skauti mohou na svých informace získáte například na webu běhu roku, ale i na soutěžích nebo na letním táboře, 
schůzkách těšit? http://www.caslav.skauting.cz/                        který čáslavští skauti pro své mladé členy již řadu let 

„Pro ty nejmenší, tedy pro Benjamínky, je vždy pravidelně organizují. Jde o několik dní pobytu v pří-
celá schůzka kompletně připravena, děti do tvorby rodě bez moderních vymožeností, kde je třeba spo-
programu tedy příliš nezasahují. Hodně vyrábí, mají lehnou se sami na sebe, uvařit si jídlo, nanosit dřevo 

na oheň, ale třeba se také 
postarat o úklid tábořiště. To 
vše samozřejmě v souladu      
s přírodou a skautskými 
pravidly. Děti si tak ověří, že 
se dá určitou dobu žít i bez te-
levize a počítače, které spo-
lehlivě nahradí posezení u 
ohně s kytarou a výlety do 
okolí. 

Jak jsou čáslavští skauti 
spokojeni se svým zázemím?

„Máme k dispozici klu-
bovnu, kterou si zdejší skauti 
postavili v roce 1969 svépo-
mocí na pozemku, který zís-
kali od města. Tyto prostory 

zn

V ČÁSLAVI STÁLE PRACUJE JUNÁK - ČESKÝ SKAUT

Tábořiště je nutné nejdříve připravit...
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V úterý 12. 12. loňského roku proběhlo v restauraci 
Hotelu Grand v Čáslavi setkání starostů, které se 
konalo v rámci projektu Centrum společných slu-
žeb. Tohoto setkání se zúčastnilo 18 z 23 členských 
obcí. Zástupci obcí byli seznámeni s dosavadní čin-
ností kanceláře, byly projednány návrhy na změny v 
činnostech a probíraly se změny ve stanovách DSO. 
Došlo i k diskuzi o GDPR a obcím bylo nabídnuto za-
jištění vypracování potřebné analýzy. V případě, že 
máte zájem o bližší informace o setkání, navštivte 
naše webové stránky  . www.caslavsko.com

MIKROREGION ČÁSLAVSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1/1, 286 01 ČÁSLAV 
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ 
V RÁMCI PROJEKTU CSS

PLES MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO 
Hotel Grand v Čáslavi zažil dne 3.3.2018 úžasnou 
akci – ples Mikroregionu Čáslavsko.  Kdo se plesu 
zúčastnil, určitě nelitoval – byla připravená bohatá 
tombola s hlavní cenou – Robotický vysavač. K tanci 
a poslechu zahrála kapela Starý Klády až do pozd-
ních ranních hodin. Všichni se moc bavili a užívali si 
fajn večer. Sponzory plesu byly:  AVE CZ, město 
Čáslav Metalcom a.s., Sady Bílé Podolí, Café LaDus, 
B&F Pet, Beneš – nářadí, oděvy, renovace, Pedikúra 
Aneta Semerádová a kapela Derby Rock. Tímto 
všem sponzorům děkujeme.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION ČÁSLAVSKO 
RESUSCITUJE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Pro běžného občana spojení slov, které nezná a neu- vytvořena pracovní pozice koordinátora podpory 
mí si za ním nic představit, natož, aby přes doku- komunitního plánování. Činnost koordinátora 
ment hledal pomoc, péči nebo podporu. Pro nejed- slouží jako „prodloužená ruka“ obcím a obyvatelům 
noho starostu je to skoro až sprosté slovo nebo ad- ke konkrétní pomoci, k řešení jejich nepříznivé 
ministrativní zátěž, na kterou ale po pravdě řečeno sociální situace, k vyhledání navazujících služeb, 
nemá personální kapacitu ani finanční prostředky. které dále poskytnout pomoc, podporu, péči.
Pro poskytovatele sociálních služeb leckdy snaha    V rámci projektu Humanitárního fondu Středo-
o figurování na daném území, bez ohledu na to, zda českého kraje se v roce 2017 začala tvořit brožura, 
na území fakticky, efektivně a kvalitně poskytuje pojatá jako praktický průvodce a informační mate-
nabízené služby, dle zjištěných potřeb obyvatel. riál zdravotně sociálním světem s důrazem na spo-
Mikroregion Čáslavsko uchopil zpracování komu- lupráci a propojení lokálních aktérů. Jako největší 
nitního plánování jako nástroj pro změnu. Možnost, úskalí pro systémovou koordinaci integrovaných 
která otevírá prostor pro komunikaci, spolupráci služeb mezi aktéry zástupců lokální politiky a posky-
mezi jednotlivými aktéry tak, aby výstupy sloužily   tovatelů sociálních služeb vnímá Marie Bílková (v 
k řízené transparentní koordinaci sociálních a zdra- roli koordinátora podpory komunitního plánování) 
votních služeb na daném území ku prospěchu kaž- : „propast mezi aktéry a absenci konstruktivní komu-
dého obyvatele, který se dostane do náročné život- nikace, vedoucí ke spolupráci a postavení pomysl-
ní situace, kterou nemůže vyřešit vlastními silami, ných mostů, které by spojovaly v komplexní inte-
nebo s pomocí blízkých osob. Pokud člověk nenajde grovanou nabídku služeb, zvlášť v případech uživa-
pomoc v rodině a v okruhu svých blízkých, hledá telů, kteří řeší více problémů najednou, jež nelze 
možnosti pomoci ve svém bydlišti. Role obce je  s a t u ro v at jednou službou, jedním odborníkem. 
v tomto směru nezastupitelná, zná potřeby a pro- Transparentní poskytování sociálních a zdravotních 
blémy svých obyvatel, funguje jako první záchranná služeb, které budou uživatelé i zprostředkovatelé 
sociální síť, do které se člověk chytí, když padá k ze- služeb (např. starostové) vnímat jako kvalitní a dů-
mi. Komunitní plánování sociálních služeb je jed- stojnost pomoc, péči, na kterou se mohou obrátit a 
nou z cest, jak lze na úrovni obce (případně jiného nezůstanou nevyslyšeni. Kde služby poskytují pro-
území) plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly fesionálové s morálními zásady, kteří ctí etiku soci-
místním specifikům i potřebám občanů daného álních služeb. Skutečné hodnoty, jsou totiž to nejo-
území. Poslání komunitního plánování sociálních hroženější, co můžou ztratit a ztrácí sociální služby. 
služeb je zajišťování optimální sítě sociálních slu- Zárukou a nositelem kvality sociálních služeb je soci-
žeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, ální pracovník….on má přinášet na lokálním území 
budou odpovídat poptávce a potřebám občanů. vhled do problematiky cílových skupin, koncepci a 

Proto se v roce 2016 podařilo Mikroregionu strategii, on má být ten profesionál, který je kompe-
Čáslavsko vytvořit tým pro komunitní plánování  t e n tn í  k vyjednávání a koordinaci s jinými aktéry 
a za podpory finančních prostředků z Města Čáslav, ohledně řešení nepříznivých situací, do kterých se 
DSO Mikroregion Čáslavsko a Humanitárního fondu obce musí zapojit jako jeden z aktérů. Je to běh na 
Středočeského kraje realizovat sběr dat analýzy dlouhou trať, ale jsme s Mikroregionem Čáslavsko 
potřeb obyvatel, včetně doprovodného setkání  n a  ce s tě rozvoje transparentního plánování sociál-
a vytvoření pracovních skupin, složené ze zástupců ních a zdravotních služeb včetně zlepšení atmosfé-
poskytovatelů sociálních služeb. Data posloužila ke ry v sociální oblasti. Ani jedna strana v tom nemůže 
zpracování strategického dokumentu komunitního zůstat pasivní. 
plánování na období 2017–2020 včetně adresáře Na závěr slova zabalená do citátu A. de Sainta -
dostupných kontaktů na poskytovatele sociálních Exupéryho, budiž nám průvodcem na společné 
služeb působící na území. Dokument dostupný na cestě, protože pouze ta má cenu, pouze ona trvá, 
webových stránkách . Přesahu kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího po hřebeni, 
komunitního plánu tak, aby se nestal pouhým jako by smysl byl v dosaženém cíli….poušť je krásná 
písemným artefaktem, napomohla další aktivita tím, že někde skrývá studnu…  
podpořená Humanitárním fondem Středočeského 
kraje. Na základě této finanční podpory byla 

www.caslavsko.com

Bc. Marie Bílková, DiS. , koordinátor podpory 
komunitního plánování mikroregion Čáslavsko

Již minule jsme Vás informovali, co znamená GDPR 
pro obce a jak velká zátěž to bude. Kancelář Mikro-
region přislíbila spolupráci s obcemi v řešení této 
agendy. Nyní probíhá velmi aktivní spolupráce         
s obcemi, které vyjádřily zájem o zpracování analýzy 
pro GDPR a průpravy co a jak dál. 

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktuální informace o dění 
v Mikroregionu Čáslavsko 

sledujte na našich webových stránkách 
nebo facebookovém profilu.



HOKEJOVÉ BILANCOVÁNÍ
Nastal čas na zhodnocení dnes již uplynulé sezony 
2017/2018, kterého se ujal předseda správní rady 
HC Čáslav Ing. Viliam Chrenka. 

Fan klub a fanoušci

Mládež - Gripeňata

A – tým

Vedení klubu

idoly v zápasech dospělých a na tréninku si na ně sezony se klub pohyboval kolem středu celkové ta-
můžou „sáhnout“. Je to pro ně motivační a přínos- bulky a mezi 2. až 4. místem tabulky východní.         
né. V tomto okamžiku je na místě vysvětlení o fungová-

Klub 14. dubna oslaví druhé výročí svého ofici- Pro propagaci a přilákání dětí k tomuto úžasné- ní KLM (Krajská liga mužů Středočeského kraje) 
álního vzniku. V krásném prostředí nového čáslav- mu sportu slouží projekt Týden hokeje, do kterého podle nové koncepce, kterou si schválily kluby na 
ského „zimáčku“ klub vychovává ty nejmenší - naše se klub s plným nasazením zapojil. První akce pro- svém aktivu. 
Gripeňata, baví diváky a svádí bitvy o body ve všech běhla již v lednu 2017 a výsledek předčil všechna Krajská liga má šestnáct účastníků rozdělených 
věkových kategoriích. očekávání. Na zkušenou přišlo 91 dětí! Většímu do dvou skupin - západ a východ. Základní část týmy 

zájmu se v celé republice těšilo jen Brno a Kroměříž. ve skupinách hrají dvoukolově. V naší, východní sku-
V září 2017 a v lednu roku následujícího přišlo dal- pině jsou, kromě Čáslavi, Velké Popovice, Vlašim, 

Tady lze pouze konstatovat, že máme nejlepší ších 50 dětí. Zájem o hokej v Čáslavi neušel pozor- Benešov, Kutná Hora, Žabonosy, Poděbrady a Mla-
fanoušky z celé soutěže! Celou sezonu srdnatě fan- nosti ČSLH a na vlastní oči se přijel přesvědčit i Sla- dá Boleslav. Se soupeři ze západní skupiny hrají 
dili, jezdili na venkovní zápasy, podporovali nás když vomír Lener, který vysoce ocenil práci klubu v této týmy pouze jeden zápas, losem určeno zda doma, 
se nedařilo. Pro celý klub byli velkou oporou. Vytvá- oblasti. Přes materiální zabezpečení až po organiza- nebo venku. Po základní části následuje play-off, do 
řeli onu pravou hokejovou atmosféru nejen v domá- ci akce. I tímto se Čáslav zapsala na „hokejovou ma- kterého postupují první čtyři týmy z každé skupiny  
cím prostředí. Jak konstatovaly ostatní kluby – pu“. a hrají první se čtvrtým a druhý se třetím. Semifiná-
Čáslav zvedala návštěvnost na všech soutěžních Před dvěma lety se v našem městě o mládežnic- le se už hraje křížem s postupujícími týmy ze západ-
utkáních. Kulisu hokejového klání dělali i Gripeňa- kém hokeji nikomu snad ani nesnilo. A dnes tu má- ní skupiny. O postupu do dalšího kola play-off roz-
tům. Velké DÍKY! me děti, které odehrály svou první plnohodnotnou hodují dva vítězné zápasy. Hracími dny v základní 

sezonu ve dvou kategoriích soutěží registrovaných části jsou víkendy, play-off přidává středu. Tento 
pod ČSLH v rámci Středočeského kraje. Dalším úspě- systém soutěže platí i pro příští sezonu. 

Hlavním cílem snažení všech zainteresovaných chem mládežnického hokeje je fakt, že se stále roz- Cílem klubu byl postup do play-off . Pro nováčka 
bylo vybudovat v Čáslavi mládežnický hokej a mys- růstáme a přicházejí další děti se zájmem hrát ho- soutěže cíl poměrně ambiciózní, ale povedlo se. 
lím, že máme dobře nakročeno. Týmy dětí se tu bu- kej. A pozor. Nejen kluci. Máme tu čest mít mezi se- Závěr sezony byl kopií té loňské, když semifinálový 
dovaly úplně od začátku – první nábor proběhl 20. bou několik hokejových princezen! zápas v Černošicích odehrálo 11 hráčů. I tak v celko-
12. 2016, pouhé dva dny po oficiálním otevření sta- Za tímto úspěchem stojí mnohem více lidí. vém pořadí se HC Čáslav umístil na skvělém 3. mís-
dionu. Nemůžeme pominout důležitý fakt, že řada Krom vedení klubu a Ing. Lukáše Grobelného, který tě! Pod vedením trenérské dvojice Topol a Škubal se 
dětí stála vlastně poprvé na bruslích až tady v klubu. působí jako manažer mládeže, jsou to také rodiče, o skvělou reprezentaci čáslavského hokeje zaslouži-
Bylo však hezké sledovat, jak se všechny děti zlepšu- se kterými se v průběhu sezony podařilo nastavit li tito hráči - Krištof Jan, Svoboda Martin, Škubal Jiří, 
jí, jak pronikají do tajů bruslení a samotného hoke- dobrou spolupráci, zejména s paní Eliškou Radovou Janata Ladislav, Šlejtr Ondřej, Svoboda Ludvík, Kůr-
je. Od školičky bruslení, do výstroje a hokejových a Lucii Černákovou, které se ujaly role vedoucích ka Jakub, Kadlec Václav, Lang Lukáš, Skokan Lukáš, 
klání. Vizitka kvalitní práce nejenom hlavního tre- mužstev. Nemalou měrou pomáhají také pan Ro- Kraučuk Michal, Šudoma Petr, Muras Lukáš, Miler 
néra mládeže Jiřího Mliky, ale i ostatních trenérů.  bert Stibůrek, Filip Krejcar, Tomáš Kočí a paní Ivana Tomáš, Pipek Martin, Kapec Lukáš, Sladký Jan, Boro-
Nemalou měrou se o to zasloužili taktéž hráči A- Šorfová coby registrovaní rozhodčí, kteří soudcují vanský Michal, Pánek Jaroslav, Ježek Martin, Křišťan 
týmu, kteří pomáhají u těch úplně nejmenších, ve domácí utkání a turnaje. Můžeme říci - v Čáslavi se Radim. 
školičce. Předávají své zkušenosti a budují základy hraje mládežnický hokej a je o něj zájem. A cíle do další sezony? Obhájit pozice, bavit divá-
bruslení a hokejových návyků. Je potřeba si uvědo- ky. A možná něco navíc. Jako každý klub, tak i my 
mit, že pro hokejistu musí být bruslení tak samo- máme sportovní ambice posouvat se dál. 
zřejmou a přirozenou věcí jako je chůze. A kdo jiný Tým dospělých se v loňské sezoně probojoval 
může být vzorem, než aktivní hokejisté. Děti vidí své jako finalista KSM do vyšší soutěže. Závěr byl hektic-

ký, dohrávalo se v deseti … Po necelém Vedení klubu ve složení Ing. Viliam Chrenka, 
roce existence to byl veliký úspěch. Kraj- předseda, Vladimír Muras, sportovní ředitel, Josef 
skou ligovou příslušnost vybojovali pod Krištof, člen správní rady a současně vedoucí muž-
trenérským vedením Jiřího Mlíky hráči stva A-týmu, odvedlo veliký kus poctivé práce. Poda-
Krištof Jan, Svoboda Martin, Janata Ladi- řilo se zabezpečit klub po všech stránkách a ve 
slav „C", Šlejtr Ondřej, Krejza Radek, Svo- všech oblastech. Organizují se turnaje pro Gripeňa-
boda Ludvík, Pálek Roman, Kůrka Jakub, ta, mikulášské nadílky, karneval, připravuje se letní 
Skalník Pavel, Kraučuk Michal, Muras soustředění Gripeňat a mnoho dalšího. Za zmínku 
Lukáš „A", Miler Tomáš, Šudoma Petr, stojí i spolupráce s mládežnickým klubem HC Stra-
Němec Marek, Pipek Martin, Pomichálek konice. O dobré organizátorské práci a snaze vedení 
Milan, Uhlíř Miroslav, Kapec Lukáš, Pánek klubu vypovídá nejen zabezpečení všech tréninků, 
Jaroslav, Muras Vladimír ml. turnajů a domácích zápasů, ale i zajištění a zorgani-

Vycházejíce ze zkušeností z konce sou- zování hokejového svátku v Čáslavi utkáním junior-
těže a taktéž vzhledem k tomu, že někteří ských reprezentantů České republiky s Ruskem. Od-
hráči po sezoně ukončili aktivní kariéru, měnou byla návštěva téměř 900 diváků. Důležitou 
bylo nutno tým posílit. Toho úkolu se ujal událostí v „hokejové politice“ byl i přípravný kemp 
sportovní ředitel klubu Vladimír Muras, juniorů v lednu letošního roku. O Čáslavi se v hoke-
který do klubu přivedl kvalitní a zkušené jovém světě ví, počítá se s ní a klub důstojně repre-
hráče. Jak ukázal průběh celého ročníku, zentuje město Čáslav. A naší jedinou odměnou je 
byla to volba správná. Taktéž došlo ke spokojenost fanoušků a diváků. 
změně na postu trenéra. Pana Jiřího Mli- Závěrem chci poděkovat Městu Čáslav za podporu 
ku, který si přál dále pokračovat s těmi našeho snažení, Městské policii, se kterou je radost 
nejmenšími, nahradil Tomáš Topol (tre- spolupracovat při zabezpečení hladkého průběhu 
nérská licence „B“) a v průběhu sezony se    v  šech utkání, mažoretkám, které přispívají ke skvělé 
k němu přidal asistent Jiří Škubal. atmosféře na stadionu, Městské nemocnici za 

Proběhla letní příprava, přátelská vstřícnost při organizaci akcí reprezentace a všem 
utkání. Do soutěže jsme vstoupili vysokou těm, kteří nám nejen pomáhají, ale i fandí. 
výhrou v Poděbradech. V průběhu celé Ing. Viliam Chrenka - předseda správní rady
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Čáslavští 
hokejisté se v KLM
umístili  na 3. místě!
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V měsících březnu a dubnu se uskutečňují ve škole 
Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické 
přípravné kurzy pro žáky základních škol, kteří 
budou v dubnu 2018 absolvovat přijímací zkoušky 
na čtyřleté obory a osmileté gymnázium.

Zájemců se registroval velký počet, zejména z 
devátých tříd, kde se muselo přistoupit na dělení do 
dvou skupin. Každé úterý odpoledne zasednou do 
lavic ti žáci, kteří by rádi uspěli při zkouškách do 
primy. Víkendový odpočinek si zkrátí o sobotní 
docházení do kurzu deváťáci, jež si uvědomují 
důležitost své volby středoškolského studia.

Dvouhodinové bloky českého jazyka a matema-
tiky jsou zaměřeny na důkladné a systematické 
zopakování učiva s cílem co nejlépe naplnit poža-
davky povinných přijímacích testů, které jsou 
celostátně zadávány Cermatem.

Setkání se konají po dobu pěti týdnů. Všechny 
informace spojené s realizací a průběhem kurzů 
jsou veřejnosti k dispozici na stránkách školy. 
Registrovaní účastníci kurzu využívají výhod infor-
mační technologie. Ke komunikaci, zápisu výkladu, 
domácím úkolům slouží e-learningové prostředí 
Google Classroom.

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečis-
to, které jistě přispějí k větší jistotě a sebedůvěře při 
testech „naostro“. Věříme, že vynaložené úsilí se 
zúročí všem absolventům tohoto kurzu a stanou se 
z nich budoucí úspěšní středoškoláci.

Za celý realizační tým garant projektu: 
ředitel Mgr. David Tichý

První březnový víkend se vypravili čáslavští judisté 
do rakouského Gmündenu, kde se konal meziná-
rodní turnaj Austria CUP. Jde o jeden z největších 
rakouských dvoudenních turnajů. 

mentoval: „Po dlouhé době jsem jel ze závodů na- náš čeká ještě spousta práce.“ Dominik Minařík se 
prosto nadšený. Ája Prausová závodila v kategorii dle trenéra dlouhodobě potýkal s růstovými pro-
U16 do 44 kg. První 2 zápasy vyhrála. V posledním blémy v oblasti kolen. „Skoro dva roky nemohl pro 
zápase vedla na wazzari, avšak podcenila situaci, na bolesti závodit a pořádně trénovat. Byl to pro něj po 

Své svěřence sem doprovodil i čáslavský trenér což reagovala její soupeřka iponem a pro Áju Prau- dlouhé době první zahraniční start. V kategorii U 18 
Martin Horský, který dění na rakouském turnaji ko- sovou to znamenalo celkové 2. místo.“ Nadšený byl do 66 kg první dva zápasy prohrál. Pak už dělal krás-

Horský i z Honzy Tobišky a né technické judo, které mu přineslo nakonec bron-
Dominika Minaříka. První  zo v ou medaili.“ Za Čáslav startovala v kategorii U 18 
z borců startoval za katego- do 57 kg ještě Anička Freiwaldová, která na sobě 
rii U 16 do 66 kg. Vzhledem musí ještě hodně pracovat. V čáslavském oddíle je 
k tomu, že přechod ze star- nováčkem. Dalším čáslavským reprezentantem       
šího žactva do dorostenec- v rakouském Gmündenu byl Karel Sechovec, který 
ké kategorie je velmi složi- bojoval v kategorii U 14. Prohrál hned v prvním 
tý, je každý úspěch hnacím zápase. Jeho soupeř jej do oprav již nevytáhl a tím 
motorem do další přípravy. pro Karla turnaj skončil. Posledním, kdo se bil za 
Honza Tobiška se probojo- Čáslav, byl Jirka Nováček (Krtek), který vyrazil do Ra-
val bez ztráty kytičky až do kouska, ač byl po nemoci. Bohužel jeho oslabený 
finále, ve kterém nastoupil organismus nedokázal odolat síle a technice soupe-
proti Polákovi. Polák výkon- řů v kategorii U 16, a tak se Krtek neumístil. 
nostně Tobišku převyšoval Medailové úspěchy na Austria CUPu:
a bral zaslouženě zlatou U16 - do 44 kg – 2. místo Andrea Prausová
příčku. „Měl jsem z Honzy U16 – do 66 kg – 2. místo Jan Tobiška
Tobišky krásný pocit. Před- U18 – do 66 kg – 3. místo Dominik Minařík
váděl moc pěkné judo. I tak                                                                               KD

ÚSPĚCHY ČÁSLAVSKÝCH JUDISTŮ NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI V RAKOUSKU

PŘÍPRAVNÉ KURZY 
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informač-
ních služeb (knihovní zákon), nařizuje knihovnám 
evidovaným ministerstvem kultury pravidelné pro-
vádění revize v intervalech stanovených na základě 
počtu knihovních jednotek ve fondu.

denci. To ovšem znamená mít každou knihu v ruce, 
vzít ji z regálu a zase vrátit na místo. Jedná se celkem 
o zrevidování cca 52 000 svazků, což představuje ča-
sově i fyzicky náročnou práci.

Co revize znamená pro čtenáře?
Všechna oddělení knihovny budou zavřena po 

Čáslavská knihovna naposledy kontrolovala dobu 14 dnů, a to od 9. do 20. dubna 2018 .
svůj fond v květnu 2013 a právě po pěti letech se Čtenáři nemusí zapůjčené knihy vracet, naopak 
musí tato zákonná povinnost zopakovat. mohou si na toto období vypůjčit více svazků.

Co revize znamená pro knihovnice? Od revize našeho fondu si slibujeme nejen na-
Je třeba zkontrolovat každou knihu a porovnat ji lezení některých postrádaných knih, které čtenáři    

se stavem, který je evidován v počítači v knihovnic- z neznalosti vracejí na jiné místo, než odkud knihu 
kém systému Clavius. Při této kontrole nám pomá- vzali, ale i přehled o všech knihách ztracených a od-
hají skenery. Pracovnice po sejmutí čárového kódu cizených.                                                                                            
na knize odsouhlasí existenci knihy v počítačové evi-  M. Hrubá

REVIZE V KNIHOVNĚ

NOVÁ MOŽNOST PRO AKTIVNÍ OBČANY
- ZAPOJÍTE SE I VY? 
V nedávné době se v Čáslavi objevila aktivita něk-
terých občanů, kteří mají zájem o úklid a zvelebová-
ní okolí svého bydliště. Vedení města takovou ini-
ciativu samozřejmě vítá. 

Občané, kteří mají zájem tuto možnost využít, si 
pytle vyzvednou jen proti podpisu na městské poli-
cii. Přitom je třeba uvést lokalitu, kterou mají zájem 
uklidit. Po naplnění pytle odpadem jej stačí zane-

„Zájem a péče o město, v němž společně žije- chat na přístupném místě - u popelnic, kontejnerů 
me, by měla být věcí nás všech. Na tom se jistě nebo třeba jen u sloupu veřejného osvětlení. Na te-
shodneme. Bývalo to tak i v minulosti, kdy se lidé lefonní číslo městské policie (156 nebo 327 300 
scházeli a společně uklízeli veřejná prostranství ať  240), případně na e-mail pracovnice městského 
na vesnicích nebo i ve městech. V současné době úřadu, která má péči o zeleň a čistotu města na sta-
taková iniciativa již tak obvyklá není - zvykli jsme si rosti (dymakova@meucaslav.cz) je pak třeba nahlá-
na to, že úklid za plotem zahrady se nás netýká. O to sit místo, kde je pytel odložen. K jednodušší identifi-
více nás těší, že alespoň část zdejších obyvatel má kaci místa poslouží čísla na sloupech veřejného 
chuť se do této nikdy nekončící práce zapojit,“ osvětlení. Stačí tedy oznámit, že například u sloupu 
zhodnotil starosta města současný trend. číslo 27 je odložen pytel s odpadky z úklidu určité 

Město jako poděkování a vyjádření podpory části města. Zbytek již zajistí odpovědní pracovníci. 
těmto lidem od 1. dubna zavádí novou službu, kte- „Jsem skutečně velmi rád, že se obyvatelé měs-
rou může využít každý zájemce. ta chtějí zapojit do péče o město. Například v zahra-

„Lidé, kteří se chtějí do úklidu města ve svém ničí je taková aktivita zcela běžná a lidé pak na okolí 
okolí zapojit, mají nově možnost vyzvednout si na svých domů také více dohlížejí,“ vyjádřil svoje přes-
služebně městské policie zdarma pytle na odpad. vědčení inženýr Strnad, který věří, že se nejedná o 
Jak jejich nákup, tak i následný odvoz přitom hradí jednorázovou akci a tento trend se ve městě udrží i 
město,“ vysvětlil starosta města. v následujících letech.                                               zn
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V únoru roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 30 dětí,           
z toho 4 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 13 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DUBEN

Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel -žije v našich srdcích dál...

Dne 6. 4. uplynou 2 roky
od chvíle, kdy beze slůvka rozloučení

odešel náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan

Josef Sedláček
z Vlačic

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomínají 

manželka, dcera a syn s rodinou 

Dne 22. 3. 2018 uplynuly 
4 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a strýc,

pan

Stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a vnoučata. 

Leopold Zajíček

Dne 4. 3. uplynulo 5 let od okamžiku, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Miloslav Košťál

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 12. dubna 2018 uplyne 
devět bolestných let, 

kdy nás opustil 
pan

Stanislav Němec 
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka
a sestry s rodinami.

3. dubna 2018 uplyne 6 let o dchvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička,

paní

Marie Kočová
rozená Hájková

Stále vzpomínají manžel Václav,
děti s rodinami a vnoučata.  

12. dubna vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní

Gabriely Janákové
z Dolních Bučic

Vzpomínají synové Sláva s rodinou
a Petr s rodinou

Dne 24. 1. 2018 uplynuly čtyři roky od úmrtí paní 

Antonie Kročové 
a dne 22. 4. 2018 tomu bude jeden rok, co nás navždy opustil pan 

Jindřich Kroča 
S láskou stále vzpomínají dcery a vnoučata.

Dne 14. dubna uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan

Jaroslav Bohatý
z Čáslavi

S díky a láskou vzpomíná manželka 
s dětmi a vnoučaty.

Vše krásné čas si zpátky vzal a jen bolest v srdci zanechal..

Dne 1. dubna by oslavila 91. narozeniny 
naše drahá a milovaná 

maminka, babička, 
paní 

Benigna Zárubová
z Čáslavi, 

a zároveň vzpomeneme 23. dubna 
1. smutné výročí,
kdy nás opustila. 

S láskou a vděčností stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
Jana, Lída a Zdeněk - děti s rodinami.

Dne 25. 3. oslavila 80. narozeniny
paní

Marie Velehradská
z Čáslavi.

Hodně štěstí a zdraví přejí manžel, syn s rodinou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní. 

Děkujeme, 
místostarostovi města 

Mgr. D. Mikšovi 
a Mgr. E. Drábkové 

z komise PZO 
za milá slova a vzpomínky, 
které potěšily u příležitosti 

50-ti let 
našeho společného života. 

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

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

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

DUBEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 9. 4. do 22. 4. - VÝSTAVA

„Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav pod vedením 
Renaty Janouškové“

17. dubna 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

„ Život na pražské předhusitské univerzitě “ 

 Změna programu vyhrazena
 Další informace na  a Facebooku            

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 9. 4. 2018
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku k 670. výročí založení prvního 
vysokého učení v českých zemích 
Přednáší: prof. Petr Čornej 
vstupné dobrovolné

 http://muzeumcaslav.cz/

13. 4. 2018 LENTILKOVÉ KYTIČKY

20. 4. 2018 KERAMICKÉ ODPOLEDNE

20. 4. - 21. 4. 2018 KLUB INSPIRACE

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

ÚČAST ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA SOUTĚŽÍCH

7. 4. 2018 8. 4. 2018
10. 4. 2018

15. 4. 2018
19. 4. 2018 

21. 4. 2018
28. 4. 2018

29. 4. 2018 

 - pátek- pro děti od 1. tříd  - od 15:00 do 16:30 
hodin - účastnický poplatek 30 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 
10. 4. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 - keramický kocour - pátek - pro děti od   
1. tříd - od 14:00 hodin do 15:30 hodin - účastnický poplatek 100 Kč - přihlášku 
spolu s poplatkem odevzdejte do 16. 4. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 -  vysoký keramický svícen „ALCHYMISTA“ 
pátek - sobota - pro SŠ a dospěláky - v pátek od 17:00 hodin do 24:00 hodin, 
pokračování v sobotu od 9,00 hodin do dokončení - účastnický poplatek 400 Kč 
- přihlášky k vyzvednutí od 3. 4. 2018 od 8:00 hodin do 16. 4. 2018

 Žďár nad Sázavou - Limited Edition -  Dvůr Králové – Limited 
Edition, Brownies, Rascalz -  Středočeský taneční pohár KH – L. 
Edition, Rascalz, Brownies, Cookies -   Festival tanečního mládí 
Praha - Limited Edition, Brownies, Rascalz - Česko se hýbe Praha - 
Limited Edition, Brownies, Rascalz -  Čáslavský Čtyřlístek - L.E., 
Rascalz, Brownies, Cookies, Přípravka -  Ledečský taneční pohár – 
Myšky, Srdíčka, Rodiče, Sóla/dua - Majorettes cup Nymburk - 
Srdíčka, Rodiče, Sóla/dua
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Foyer divadla

Výstava je na volné téma jednotlivých autorů a potrvá do 26. května 2018.

Úterý 10. dubna v 19 hodin

Koncert našeho nejznámějšího tenoristy Štefana Margity s programem 
světových tenorových árií. Vstupné: 630, 600, 580, 550 Kč.

Středa 11. dubna v 17 hodin / Nová scéna

Vstup volný.

Čtvrtek 12. dubna v 19 hodin 

Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela 
Sejnová / Lucie Okonová. Režie: Jakub Nvota. Vstupné: 350, 330, 300, 280 Kč

Neděle 15. dubna v 17 hodin 

Vstupné: 200, 150 Kč

Čtvrtek 19. dubna v 18 hodin / Nová scéna 

Jiří Bárta - violoncello, Kateřina Fillová - klavír, Marek Filla - tuba. Na programu: 
A. Vivaldi, C. Franck, E. Grieg a další. Vstupné: 150, 100 Kč, děti a mládež 
zdarma.

Úterý 24. dubna v 19 hodin 

Vstupné: 220, 200 Kč

Středa 25. dubna v 19 hodin 

Divadelní abonmá pro dospělého diváka. Vstupné: 380, 360, 340 Kč.

Čtvrtek 26. dubna v 19 hodin 

Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVA FOTOKLUBU

 
ŠTEFAN MARGITA a Moravské klavírní trio

Beseda s externí novinářkou New York Times paní Hanou de Goeij 

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD/Divadlo v Rytířské 

1.FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI

JARNÍ KONCERT

Odvázaný koncert Kolínského Big Bandu s Terezou Černochovou

KOLEGA MELA GIBSONA / Divadelní spolek Frída Brno 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI MĚSTA ČÁSLAVI ZA ROK 2017

 



KINO MILOŠE FORMANA DUBEN

1. SHERLOCK KOUMES 3D 14. - 15. FAKJŮ PANE UČITELI 3

17. OPERACE ENTEBBE1. READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D

18. - 19. RAMPAGE: NIČITELÉ3. - 4. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

20. - 21. TÁTOVA VOLHA
5. - 6. SOUBOJ POHLAVÍ

21. - 22. V HUSÍ KŮŽI7. - 8. GRINGO: ZELENÁ PILULE

22. ZTRATILI JSME STALINA

10. TLUMOČNÍK

24. ERIC CLAPTON

11. DEN CO DEN

25. VADÍ NEVADÍ

12. - 13. PEPA 26. - 27. DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

14. - 15. KRÁLÍČEK PETR 28. - 29. AVENGERS: INFINITY WAR 3D

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých me-
ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o tod. Na řadu přichází další Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnující i 
kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za školou. Je vůbec 
téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry... nějaká naděje, že Zeki k maturitě protlačí celou 11. B? Vstupné: 130 Kč. 

Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.Mládeži přístupno. Vstupné: 140, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Politický thriller je inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, 
Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, 
teroristé. Němečtí radikálové společně se dvěma členy lidové fronty pro rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James 
osvobození Palestiny přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují Halliday. Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, 
výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý 
jinak začnou zabíjet rukojmí... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro závod, který pohltí celý svět...Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro 
mládež do 12 let nevhodné.mládež do 12 let nevhodné. 

Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a 
gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu 
velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s 
toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu 
se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata... Vstupné: 120 Kč. přijíždí teta Marta, která má šílený plán, jak krachující manželství i 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.nakladatelství Josefa zachránit... Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.  

Mládeži do 12 let nevhodné. 

Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s 
tím, že kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. Nevadilo mu, když mu říkali šovinistické prase. Ona zase beze studu hlásala, že 
To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je je lesba a muže k ničemu užitečnému nepotřebuje. Ti dva se nyní měli utkat v 
rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní tenisové exhibici. Muž proti ženě, tradice proti emancipaci. Film zachycuje 
život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne... Vstupné: 120 skutečný příběh jednoho z nejznámějších zápasů všech dob... Vstupné: 110 Kč. 
Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Tihle ptáci si svůj život si užívají plnými zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka 
především pro housera v nejlepších letech. Animovaná komedie „V husí kůži“ vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný 
přinese jednomu takovému houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky 
malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil... a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi 
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.slušným občanem a zločincem. A když se snaží zůstat naživu na jednom z 

nejnebezpečnějších míst na světě, vyvstává otázka: vězí tento obyčejný muž až 
po uši v problémech -  nebo má vše plně pod kontrolou? Vstupné: 120 Kč. 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Když 5. března 1953 zemřel Stalin, v řadách jeho nejbližších propukla naprostá 

panika. Co se dělo dál, domýšlí komedie Ztratili jsme Stalina, v níž si Steve 
Buscemi zahrál Chruščova. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro 
mládež do 12 let nevhodné.Hlavními hrdiny roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, 

aby poznali pravdu o vlastní minulosti.  Během cesty se dostávají do bizarních 
situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, 
který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky pozná- Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled na 
ní života toho druhého, začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou iden- umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i 
titu. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. díky tomu, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých 

sestavené z historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Vstupné: 110 Kč. 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Představte si, že se každé ráno probudíte v těle někoho jiného. Každý váš 
„hostitel“ je ve stejném věku jako ten předchozí a nikdy se nepřesunete moc 
daleko. Každé ráno je z vás někdo jiný a vy se snažíte jeho den prožít tak, aby si Vadí nevadí je hra, při které hráči, když na ně přijde řada, volí, zda pravdivě od-
nikdo nevšiml, že je s vámi něco špatně. Vlastně stačí se mu neplést do života. poví na nějakou choulostivou otázku, nebo splní nepříjemný úkol.Problém 
Jenže co když se jednoho dne zamilujete do něčí přítelkyně? Vstupné: 120 Kč. nastává ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete. Vstupné: 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Padesátník Pepa rozhodně nežije podle svých představ. Je malý úředník, práce Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátor-
ho moc nebaví a doma na něj navíc čeká manželka, která ho drží dost zkrátka. A ka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už 
ani dva potomci mu nedělají radost už kvůli tomu, že stojí na straně maminky. toho pravého našla a plánuje svatbu. kvůli tomu Marie přijíždí za rodinou na 
Pepa ví, že takhle to dál nejde, že něco se musí změnit... Vstupné: 120 Kč. návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího... 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se 
na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a 
vůbec ne se zvířaty. A tak začíná válka o teritorium. Vstupné: 120 Kč, děti 100 zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Vstupné: 150 Kč, mládež 130 Kč. V sobotu 
Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. promítáme od 20 a v neděli od 17.30 hodin.  Pro mládež do 12 let nevhodné.  
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MASÁŽE 
777 796 858

Hledám pronájem či podnájem 
1+1 až 2+1, 

s vlastním sociálním zařízením  a alespoň 
kuchyňským koutem. V Čáslavi, pokud možno s možností 
parkování auta, možno i na vesnici do 10 km od Čáslavi. 

Mohu jako částečnou protihodnotu 
zajistit základní péči o nemovitost kde budu bydlet,
 a to do rozsahu maximálně 1 pracovní den týdně. 

Zkušenosti se správou a údržbou nemovitostí mám.
Jsem manuálně zručný, OSVČ, revizní technik elektro, 

50 let, nekuřák, abstinent a nechovám žádná domácí zvířata. 
Navštěvují mne pravidelně děti - 6-ti letá dvojčata.

Tel.: 774 216 469
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Provazník

Inzerci do ČN je možné podat 

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

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

buď  v redakci (budova 
MěÚ Čáslav, nám. Jana Žižky 1)

: 
noviny@meucaslav.cz,

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

osobně

nebo prostřednictvím e-mailu

případně písemně: 
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Husova 128 
(poliklinika, vchod III.), 

Čáslav
tel: 608 725 434

www.beauty-studio.cz

Kosmetika

Prodlužování řas

Lash Lifting
Lash Botox

Permanentní make-up
Barvení řas a obočí

 - ošetření všech typů pleti, 
                    kosmetické kůry na míru, 
                    epilace

 - metoda řasa na řasu, 
                              hedvábné řasy, 
                             kašmírové řasy, norkové řasy. 

 - tvarování vlastních řas.
 - extrémně účinná vyživující 

                     kůra na řasy
 - Microblading

Beauty Studio 
Marcella Králová Ubryová

Otevírá
me 

1. dubna 

2018
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Program na duben 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

8. dubna - neděle - ZÁJEZD ŘÍP, MĚLNÍK 

21. dubna - sobota - PŘES DRAČÍ SKÁLU

28. dubna - sobota - NIŽBOR (EXKURZE)

Odjezd z autob. nádraží v 6:30 hod. návrat do 20:00 hod. Bližší informace         
o programu zájezdu sdělí vedoucí paní Štěpinová a pan Ing. Němec v autobuse. 
Cena 200 Kč se hradí v autobuse!

Trasa: Velký Osek - Veltrubský luh - Kolín. 12 km. Odjezd v 8:50 hod., návrat        
v 15:04 hod. Vedoucí je paní Blanka Krupičková.

Trasa: Uhlířské Janovice - Dračí skála - Sudějov - Uhlířské Janovice. 10 km. 
Odjezd v 7:50 hod., návrat v 16:40 hod. Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

Sklárny Rückl v 11:15, oběd, zámek Nižbor, expozice keltské kultury, Pračkova 
hvězdárna. Odjezd v 6:50, návrat v 19:06. Vedoucí paní je Zdeňka Matysová.

14. dubna  - sobota - ZA DYMNIVKAMI

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Máte doma nepotřebné věci po dětech? Nebo chcete pořídit něco hezkého 
za malý peníz? Zapojte se do našeho Dobročinného bazaru! 

Letos s podtitulem "Maminky maminkám". Po celý den budou připraveny 
dílničky a zábavné aktivity pro děti, kavárna pro maminky, prodej výrobků 

našich klientů :-)
Tak přijďte 26. dubna od 9 do 16 hodin na zahradu Diakonie v Čáslavi!

Více na www.diakonie-stred.cz

 DOBROČINNÝ BAZAR V ČÁSLAVI

 FK Čáslav se v tabulce po 18. kole sezony 
nachází na 8. pozici 

Mladí hráči z hokejového klubu HC Strakonice navštívili ve středu 21. března 
leteckou základnu v Čáslavi. Čekal je i společný trénink a přátelské 

utkání  s vrstevníky z hokejového klubu HC Čáslav.


