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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Usnesení městské rady ze dne 16. 4. 2018 | Městská rada

usnesením č. 169/2018 1) schválila jako dodavatele veřejné zakázky na „Ob- pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem 
novu veřejné zeleně v Čáslavi" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postupem stanoveným v § 246 ZZVZ. 
firmu OK Garden s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 27571297; 2) 

usnesením č. 170/2018
usnesením č. 180/2018 

usnesením č. 171/2018

usnesením č. 181/2018

usnesením č. 172/2018

usnesením č. 182/2018

usnesením č. 173/2018 usnesením č. 183/2018

usnesením č. 174/2018 usnesením č. 184/2018

usnesením č. 175/2018

usnesením č. 176/2018 usnesením č. 185/2018

usnesením č. 177/2018

usnesením č. 178/2018 usnesením č. 186/2018

usnesením č. 179/2018 

 schválila dodavatele na opravu zpevněných ploch před zprávě. 
objektem Velká Úpa 104 dle důvodové zprávy. jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Du-

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého síkova v Čáslavi schválila provádění stavebních prací na veřejném prostranství 
rozsahu „Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav“ uchazeče podél č. parc. 691/1 - chodník v ulici Dusíkova v Čáslavi žadatelem BEK reality 
společnost Střechy Rajm, s.r.o., IČ: 01659561, Jeníkovská 362/66, Čáslav, která s.r.o. zastoupená panem S. B. v období 1. 5. 2018 - 30. 9. 2018 za podmínek sta-
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu města novených v důvodové zprávě. 
uzavřením příslušných smluv s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným  schválila záměr města v souladu s usnesením ZM č. 
návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou 64/2009 ze dne 16. 9. 2009 na prodej bytové jednotky v ulici Jablonského 
pouze formální úpravy textu. 1227/4 v Čáslavi spolu s podílem ve výši 5514/153880 na nemovité věci zapsa-

 1) schválila vyřazení uchazeče Chládek a Tintěra, Par- né na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná 
dubice s.r.o., IČ: 25253361, k Vápence 2677, 530 02 Pardubice, z účasti v zadá- Hora, na LV 12473 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši 50% ceny 
vacím řízení z důvodu, že uchazeč nerespektoval požadavky zadavatele, v rám- stanovené znaleckým posudkem tj. 525 000 Kč + náklady na realizaci prodeje 
ci své nabídky předložil nesprávný oceněný soupis položek a prací (rozpočet paní B. K. 
stavby), čímž se jeho nabídka stala neporovnatelnou s ostatními nabídkami; 2)  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav - oprava MK sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr uzavřít smlou-

2ul. Tyršova“ uchazeče ROKOS STAVBY, s.r.o., IČ: 29414431, Trnková 1816, 286 vu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č. 341/4 o výměře 4513 m  za 
201 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 3) pověřila sta- cenu dle znaleckého posudku 38 Kč/m  a pozemku p.č. 341/1 o výměře cca 820 

2 2rostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu m  za cenu dle znaleckého posudku 220 Kč/m , vše v katastrálním území Čáslav, 
se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kut-
přípustné jsou pouze formální úpravy textu. ná Hora na LV č. 2231, od manželů M.

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Du-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
síkova a Masarykova v Čáslavi 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou pro- sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením neschvaluje 

2vozu a úplnou uzavírkou části chodníku v ul. Dusíkova a Masarykova v Čáslavi     záměr prodat část pozemku p.č. 248/2 o výměře cca 212 m  v katastrálním úze-
z důvodu opravy fasády budovy Dusíkova divadla za podmínek uvedených        mí Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s obcházkovou trasou dle přiložené pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu 
situace. J. S., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
Družstevní v Čáslavi vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje zá-

2uzavírkou ul. Družstevní v Čáslavi z důvodu realizace zastřešení bytového do- měr prodat pozemek p.č. 1762/31 o výměře 108 m  a pozemek p.č. 1786/38 o 
2mu pomocí jeřábu pro usazení vazníků za podmínek uvedených v důvodové výměře 148 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřa-

zprávě. du pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spo-
 1) zřídila komisi pro nakládání s odpady dle důvodové lečnosti POSKOČIL, s.r.o., se sídlem Břežany II, 71, Český Brod za cenu dle zna-

zprávy; 2) jmenovala předsedou komise pana Bc. Filipa Jerieho. leckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 schválila dohodce pro nákup komodit elektřina a zem-  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

ní plyn pro rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno, společnost zemcích p.č. 1702/7, p.č. 2078/2, p.č. 2078/10, p.č. 1715/1, p.č. 1713/1, p.č. 
PROSPEKSA a.s., IČ: 26421542, se sídlem Praha 2, Neklanova 152/44, jako 1713/12, p.č. 1728/2, p.č. 1713/6, p.č. 2080/1, p.č. 1726/22, p.č. 1727/3 a p.č. 
uchazeče, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou za plnění vyjádře- 1730/59 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu 
nou v procentech z burzovního obchodu. pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného          

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici R. z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 
Těsnohlídka v Čáslavi schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ulici R. 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běž-
Těsnohlídka před č.p. 1514 v Čáslavi pro žadatele pana L. P. za podmínek uvede- ný metr optické sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však    
ných v důvodové zprávě, a to na dobu 5 let. 1 000 Kč + platná sazba DPH. 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici J.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
Mahena v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. 254 v ulici J. Ma- zemcích p.č. 519/4, p.č. 1981, p.č. 2325, p.č. 2323, p.č. 510/2 zapsaných na LV 
hena v Čáslavi pro provozovatele Klubovny u Haufů pana J. Ř. v období 05/2018 č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
- 09/2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene spo-

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici lečnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně 
Gen. Františka Moravce v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. 5    ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr optické sítě 
v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro provozovatele Cukrárny u Kraba pa- uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000  Kč + platná 
na D. P. v období 05/2018 - 09/2018 za podmínek stanovených v důvodové sazba DPH. 

Usnesení městské rady ze dne 23. 4. 2018 | Městská rada
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Usnesení městské rady ze dne 9. 4. 2018 | Městská rada

(doplnění květnového vydání ČN) zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákona") usnesení 359/2017 ze dne 26. 
na základě Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS- 9. 2017, kterým vyloučila účastníka OK GARDEN s.r.o. ze zadávacího řízení 

S0418/2017/VZ-36367/2017/512/AKp ze dne 12.12. 2017 a následného „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ a uložila hodnotící komisi pokračovat v 
Rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-R0236/2017/VZ-09529/2018/321/OMa (řízení o posouzení a hodnocení nabídek v rámci uvedeného zadávacího řízení.
rozkladu) ze dne 3. 4. 2018 zrušila v souladu s § 49 zákona č. 134/2016 Sb., o 

usnesením č. 168/2018 



usnesením č. 187/2018

usnesením č. 193/2018

usnesením č. 194/2018
usnesením č. 188/2018

usnesením č. 195/2018

vzala na vědomí 

usnesením č. 189/2018

usnesením č. 196/2018

usnesením č. 197/2018

usnesením č. 190/2018
usnesením č. 198/2018

usnesením č. 199/2018
usnesením č. 191/2018

usnesením č. 200/2018 

usnesením č. 192/2018
usnesením č. 201/2018

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- DPH; b) jednorázovou sazbu za zřízení věcných břemen služebnosti 
zemcích p.č. 2323, p.č. 2324, p.č. 507/2, p.č. 507/3, p.č. 504/4 a p.č. 1980/2 za- omezujících vlastnické právo města Čáslavi k věcem nemovitým za 200 Kč na-

2psaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Stře- výšených o platnou sazbu DPH za každý započatý metr čtvereční (m ) pro zříze-
dočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného ní služebnosti s tím, že nejnižší sazba činí 1 000 Kč + platná sazba DPH. 
břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 -  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný města na zaplacení dopravy na Den bezpečnosti dne 26. 4. 2018 ve výši 22 000 
metr optické sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však   K č  ve znění dle důvodové zprávy. 
1 000 Kč + platná sazba DPH.  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- města na hudební festival Banjo Jamboree 2018 ve výši 20 000 Kč ve znění dle 
zemcích p.č. 1172/39, p.č. 1172/3, p.č. 1193/52, p.č. 1193/29, p.č. 1193/64, důvodové zprávy. 
p.č. 1193/72, p.č. 1193/20, p.č. 1193/14, p.č. 1193/2, p.č. 1194/4 a p.č.  schválila uzavření smlouvy o dílo s panem J. P., akade-
1193/73 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu mickým sochařem a restaurátorem, zhotovitelem restaurování pomníku Ma-
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věc- touše Ulického, dle důvodové zprávy. 
ného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 - a) v příloze uvedený seznam podepsaných smluv na nákup 
Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný přístrojů pořizovaných z dotačního titulu výzvy 31, s názvem projektu: 
metr optické sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však   „ Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav - 
1 000 Kč + platná sazba DPH. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001286“ dle důvodové zprávy; b) informaci o na-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- plněných kapacitách kontrolorů VZ Centra pro regionální rozvoj a čase prove-
zemcích p.č. 2569, p.č. 2570, p.č. 2571, p.č. 1762/3, p.č. 1775/7, p.č. 1775/6, dení kontroly 2. fáze předložené dokumentace k VZ na infrastrukturu pro zdra-
p.č. 2082/4, p.č. 2082/3, p.č. 2082/2 a p.č. 1724/20 zapsaných na LV č. 10001, votnictví, dle důvodové zprávy; c) informaci o pravidlech pro žadatele a příjem-
pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální ce dotačních titulů a předpokládaném podpisu smlouvy, dle důvodové zprávy. 
pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlap-  schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení 
net s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč „Optimalizace provozu energohospodářství Městské nemocnice Čáslav“. 
+ platná sazba DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v bu-  schválila přidělení krizového bytu č. 12, v domě č.p. 
doucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 640, v ul. Boženy Němcové panu K.CH., za podmínek uvedených v důvodové 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na zprávě. 
pozemku p.č. 248/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u  1) zrušila usnesení Rady města Čáslavi č. 148/2018 ze 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora dne 9. 4. 2018; 2) doporučila Městskému zastupitelstvu v Čáslavi schválit usne-
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + č. ….. /2018 schvaluje upravený návrh zadání změny č. 1 územního plánu 
platná sazba DPH za každý započatý běžný metr v budoucích služebných Čáslav. 
pozemcích, nejméně však 1 000  Kč + platná sazba DPH.  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Bo-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na ženy Němcové v Čáslavi 3) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a 
pozemku p.č. 1958/7 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u úplnou uzavírkou ul. B. Němcové z důvodu provádění stavebních prací na ve-
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora řejném prostranství (nová vodovodní přípojka) před par. č. 2939 pro zhotovi-
pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí tele VHS Vrchlice Maleč a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora za podmínek 
nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná uvedených v důvodové zprávě; 4) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené si-
sazba DPH za každý započatý běžný metr plynárenského zařízení uloženého v tuace. 
budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH a jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Kli-
200 Kč + platná sazba DPH za metr čtvereční pro zřízení služebnosti s tím, že menta Čermáka v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. 128/3 v uli-
nejnižší sazba činí 1 000 + platná sazba DPH. ci Klimenta Čermáka v Čáslavi pro provozovatelku Mlíčňáku Čáslav paní M. T.     

 1) zrušila své usnesení č. 24/2015 ze dne 27. 1. 2015; 2) v období od 05/2018 - 10/2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
schválila s platností od 24. 4. 2018 a) jednorázovou sazbu za zřízení věcných  schválila Rozhodnutí odmítnutí námitky stěžovatele 
břemen služebnosti omezujících vlastnické právo města Čáslavi k věcem nemo- Okrasné zahrady arboristika s.r.o., ve věci veřejné zakázky „Obnova veřejné ze-
vitým za 100 Kč navýšených o platnou sazbu DPH za každý započatý běžný metr leně v Čáslavi“. 
(bm) pro zřízení služebnosti s tím, že nejnižší sazba činí 1 000 Kč + platná sazba 

usnesením č. 11/2018
usnesením č. 17/2018

usnesením č. 12/2018

usnesením č. 13/2018 vzalo na vědomí

usnesením č. 18/2018
usnesením č. 14/2018

usnesením č. 19/2018

usnesením č. 20/2018

usnesením č. 15/2018

usnesením č. 16/2018

 schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předlože- kové zóny za rok 2017, podle předloženého návrhu. 
ného návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 252 113,09 tis. Kč, upravené vý-  schválilo rozdělení finančního příspěvku státu a finanční 
daje 273 734,51 tis. Kč, financování plus 21 621,42 tis. Kč. příspěvek města pro rok 2018 na podporu obnovy kulturních památek v rámci 

 schválilo upravený návrh zadání změny č. 1 územního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památ-
plánu Čáslav. kových zón, podle předloženého návrhu. 

 vyslovilo souhlas s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě  zápis kontrolního výboru o kontrole hospodaření některých 
č. 651/352/2008 o závazku služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění města středisek Čáslavské servisní, s.r.o. a ukládá kontrolnímu výboru zpracovat a na 
Čáslav městskou autobusovou dopravou a dodatku č. 10 ke smlouvě č. příštím zastupitelstvu předložit obdobnou zprávu za všechna nákladová stře-
651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění diska Čáslavské servisní, s.r.o., za roky 2015 až 2017. 
ostatní dopravní obslužnosti v roce 2018.  schválilo poskytnutí individuálních dotací pro rok 2018 v 

 schválilo záměr prodat pozemky p.č. 2001 o výměře   o b l a sti SPORT, dle důvodové zprávy. 
21 844 m  a p.č. 1995/3 o výměře 233 m , oba v katastrálním území Čáslav, za-  schválilo poskytnutí finančních dotací organizacím a 

psané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná sdružením v sociální oblasti - Prostor plus, o.p.s., Oblastní charita Kutná Hora - 
Hora, na LV č. 10001, panu M. J. za cenu dle znaleckého posudku + náklady na Rodinné centrum Kopretina, Oblastní charita Kutná Hora - Centrum Domek, 
realizaci prodeje. Jedná s o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle  Diakonie ČCE středisko Střední Čechy, dle důvodové zprávy. 
§ 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-  schválilo smlouvy o spolupráci mezi městem Čáslav a 
ších předpisů. obcemi Drobovice, Chotusice, Rohozec, Vlačice a Žehušice uzavřené podle § 

 vyslovilo souhlas s návrhem nového uspořádání pozem- 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 
ků řešených v komplexní pozemkové úpravě Tupadly u Čáslavi. 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na projektu 

 schválilo vyhodnocení Programu regenerace městské „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP 
památkové zóny a vyhodnocení rezervy Programu regenerace městské památ- Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povod-

2

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 23. 4. 2018 | Městské zastupitelstvo
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2 2němi pro město Čáslav, CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002232“. sudku 38 Kč/m  a pozemku p.č. 341/1 o výměře cca 820 m  za cenu dle znalec-
2 schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem kého posudku 220 Kč/m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrál-

Čáslav a obcí Horky, dle důvodové zprávy. ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 
 schválilo záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kup- 2231, od manželů M.

2ní na koupi pozemku p.č. 341/4 o výměře 4513 m  za cenu dle znaleckého po-

usnesením č. 21/2018

usnesením č. 22/2018

Usnesení městské rady ze dne 9. 5. 2018 | Městská rada

vzala na vědomí
usnesením č. 202/2018

usnesením č. 203/2018 usnesením č. 213/2018

usnesením č. 204/2018

usnesením č. 205/2018

usnesením č. 214/2018

usnesením č. 206/2018

usnesením č. 207/2018

usnesením č. 215/2018
usnesením č. 208/2018

usnesením č. 209/2018

usnesením č. 216/2018

usnesením č. 210/2018

usnesením č. 217/2018

usnesením č. 211/2018

usnesením č. 218/2018

usnesením č. 219/2018

usnesením č. 212/2018

usnesením č. 220/2018

 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. čtvrtletí 2018. mene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, Ústí nad La-
 schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku bem, spočívající zřídit a provozovat plynárenská zařízení v souladu se smlouvou 

2parc. č. 1745/3 o výměře 2 m  nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27. 7. 2016 v rozsahu dle 
878 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná geometrického plánu č. 3090-353/2017 v celkové délce 251,28 bm. Smluvní 
Hora od manželů D. jako půjčitelů za účelem umístění rozvaděče veřejného strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
osvětlení. výši 25 200 Kč + DPH. 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
rozsahu „Výměna střešní krytiny včetně oplechování střešních prvků, oprav zemku p.č. 285/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav    
střešní vazby a hromosvodu na domě č.p. 193, Kostelní nám., Čáslav", byly obe- u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
slány firmy uvedené v důvodové zprávě. pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

 schválila návrh smlouvy o dílo mezi Městem Čáslav a Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, spočívající v umístění, provozování, 
firmou Oldřich Urbach na akci „Výměna střešní krytiny na sedlové střeše kina opravování a udržování zařízení distribuční soustavy v souladu se smlouvou o 
Miloše Formana, ul. Jeníkovská č.p. 138 v Čáslavi“. budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 15. 6. 2011 v rozsahu dle 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- geometrického plánu č. 3094-1123/2017 v celkové délce 15 bm. Smluvní stra-
kázku malého rozsahu „Rekonstrukce kotelen v MŠ a ZŠ v Čáslavi“ formou otev- ny se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 
řené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a 1 000 Kč + DPH. 
prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci zadání této zemku p.č. 112/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u 
veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k po- Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
dání nabídky. pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

 doporučila Zastupitelstvu města schválení splátkového Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, spočívající v umístění, provozování, 
kalendáře paní D. R., omezené ve svéprávnosti, zastoupené opatrovníkem opravování a udržování zařízení distribuční soustavy v souladu se smlouvou o 
Městem Čáslav, za nedoplatek vyúčtování vodného v bytě v Čáslavi. budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28. 4. 2016 v rozsahu dle 

 doporučila Zastupitelstvu města schválení odpisu po- geometrického plánu č. 148-669/2017 v celkové délce 4 bm. Smluvní strany se 
hledávky za povinným J. K., ve výši 154 350 Kč z titulu neuhrazení nájemného, dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 1 000 
záloh na služby, úroků z prodlení a soudních poplatků za vymáhání pohledávky, Kč + DPH. 
za byt v Čáslavi, pro nedobytnost.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení to- zemcích p.č. 1982/1 a p.č. 250/6 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální 
hoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat bytové jed- území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním praco-
notky č.p. 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3 spolu s podíly na višti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distri-
společných částech domů a pozemků st.p.č. 3142 a st.p.č. 3143 v katastrálním buce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, spočívající         
území Čáslav, v ulici Potoční, Čáslav, nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé ce- v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy    
ny stanové dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 

 schválila záměr města na prodej tří bytových jednotek 29. 11. 2016 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3102-110/2018 v celkové 
v ulici Potoční, č.p. 1681 na st.p.č. 3140 a tří bytových jednotek č.p. 1682 na délce 66 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 
st.p.č. 3141 v Čáslavi, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, ka- věcného břemene v celkové výši 6 600 Kč + DPH. 
tastrálním pracovišti Kutná Hora, na LV 10001 pro obec a katastrální území Čás-  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
lav, dle „Smlouvy o zřízení předkupního práva, práva věcného břemene a sjed- zemcích p.č. 1728/24, p.č. 1728/79, p.č. 1730/95 a p.č. 1744/54 zapsaných na 
nání práva opce“ č. 62/98/ZS/1 uzavřené dne 23. dubna 1998, za cenu ve výši   L V 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Stře-
1 Kč za jednu bytovou jednotku, tj. celkem 6 Kč společnosti ZDB s.r.o., Pražská dočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného 
162/19, Čáslav, IČ: 24138967. břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- Teplická 874/8, spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat po- zařízení distribuční soustavy v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o 

2 2 zřízení věcného břemene ze dne 29. 11. 2016 v rozsahu dle geometrického zemek p.č. 1915/23 o výměře 928 m , pozemek p.č. 1915/37 o výměře 32 m , 
2 2 plánu č. 3095-1295/2017 v celkové délce 221 bm. Smluvní strany se dohodly na p.č. 1915/50 o výměře 1136 m , p.č. 1915/65 o výměře 27 m , p.č. 1915/79 o 

2 jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 22 100 Kč + DPH. výměře 1099 m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsaném u Katastrálního 
 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 

pozemku p.č. 189 zapsaného na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u společnosti POSKOČIL, s.r.o., se sídlem Břežany II, 71, Český Brod za cenu dle 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobo-
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem zené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, spočívající v umístění, provozování, z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
opravování a udržování zařízení distribuční soustavy v souladu se smlouvou o  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 11. 9. 2017 v rozsahu dle zemcích p.č. 2320, p.č. 298/25, p.č. 288/3, p.č. 288/2, p.č. 294/1, p.č. 288/1, 
geometrického plánu č. 3111-221/2018 v celkové délce 71 bm. Smluvní strany p.č. 294/3 a p.č. 2101/2, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši     tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 
7 100 Kč + DPH. oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 

 schválila Příkazní smlouvu mezi Městem Čáslav a Ing.  Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba 
V. B. Ph.D. v rámci akce „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“. DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v bu-

 schválila uzavření smlouvy s M. B., Kolín, IČ: 46370862, doucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 
dodavatelem technického zajištění a mobiliáře na Čáslavských slavnostech  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
2018, dle důvodové zprávy. zemcích p.č. 521/6, p.č. 521/67, p.č. 1983/1, p.č. 2119 a p.č. 2328 zapsaných na 

 schválila spolupořadatelství města Čáslavi na akci Čás-LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středo-
lavský strongman, město se na akci bude podílet úhradou faktur a výdajových český kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného bře-
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dokladů s akci souvisejících do výše 75 000 Kč, dle důvodové zprávy. dějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru pro Městskou 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- nemocnici v Čáslav od obce Vrdy ve výši 40 000 Kč, dle důvodové zprávy. 

sení tohoto znění: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením            
č. …../2018 schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci 
Bitva u Čáslavi z roku 1618 ve výši 100 000 Kč ve znění dle důvodové zprávy. 

 schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města na Pedagogickou poemu 2018 ve výši 15 000 Kč ve znění dle důvodové 
zprávy. 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města na vybavení tanečního studia ve výši 15 000 Kč ve znění dle důvodové 
zprávy. 

 schválila zábor části veřejného prostranství za dětským 
hřištěm u ulice R. Těsnohlídka za účelem naučné výstavy outdoorového vyba-
vení, dle důvodové zprávy. 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-

usnesením č. 221/2018

usnesením č. 222/2018

usnesením č. 223/2018

usnesením č. 224/2018

usnesením č. 225/2018

PRODEJ BYTŮ V POTOČNÍ ULICI
Prakticky ihned po vyvěšení záměru města odpro-
dat dvanáct bytových jednotek v ulici Potoční se 
objevily první dotazy, směřující mimo jiné i k ceně 
šesti z nich. V usnesení rady je totiž uvedeno, že 
schválila „záměr na prodej tří bytových jednotek v 
ulici Potoční, č.p. 1681 na st.p.č. 3140 a tří bytových 
jednotek č.p. 1682 na st.p.č. 3141 v Čáslavi ... dle 
´Smlouvy o zřízení předkupního práva, práva věc-
ného břemene a sjednání práva opce´ č. 62/98/Z-
S/1 uzavřené dne 23. dubna 1998, za cenu ve výši    
1 Kč za jednu bytovou jednotku, tj. celkem 6 Kč spo-
lečnosti ZDB s.r.o... 

ti. Stalo se tak i v Čáslavi. Na uvedený projekt by-
la poskytnuta dotace ve výši 3 840 000 Kč a o 
zbylé náklady se rovným dílem podělily město a 
společnost Zenit,spol. s r. o.,“ vysvětlil jednatel 
uvedené firmy, inženýr Milan Vik. 

Společnost, jejíž právní nástupce ve věci 
správy tohoto majetku (ZDB, s.r.o.) v současné 
době za zmiňovanou symbolickou jednu korunu 
byty odkupuje, tedy svůj díl financí do těchto 
nemovitostí vložila již právě před uvedenými 
dvaceti lety. „Pamatuji si, kolik bylo s výstavbou 
bytů spojeno problémů, na jejichž řešení jsme 

Co tedy předcházelo tomuto kroku? se také podíleli. Bylo například nutné vyřešit 
Smlouva, která je v usnesení zmíněna, byla problém kanalizace, která v těchto místech nebyla a převodem vlastnických práv k nemovitostem se 

uzavřena před dvaceti lety za přesně daných pod- zavedena, ale i mnohé další.“ jejich nájemní vztah se společností ZDB, s.r.o. ne-
mínek. V té době došlo k výstavbě čtyř řadových S ohledem na skutečnost, že právě nyní končí mění a je i nadále platný. 
obytných domů, přičemž v každém z nich jsou tři by- tak zvaná vázací doba, spojená s podmínkami po- Další byty v Potoční ulici, tedy druhá polovina 
ty. V době výstavby se na realizaci díla v celkové skytnutí státní dotace, naplňuje se nyní pouze je- popisované výstavby, zůstávají v majetku města, 
hodnotě více než deseti a půl milionu korun stejnou den z bodů tehdejší smlouvy, a to faktický převod protože byly financovány městem dle jejich finanč-
měrou podílelo město Čáslav i společnost Zenit, bytů do majetku firmy, která pořízení bytových jed- ního podílu. Rada města navrhla svým nedávným 
spol. s r.o., které  tímto vzniklo majetkové právo   n o t e k  zafinancovala ještě před realizací celého pro- usnesením zastupitelstvu schválit jejich prodej sou-
k šesti z dvanácti postavených bytových jednotek. jektu a pečovala o ně po celou dobu jejich existen- časným nájemníkům podle pravidel, stanovených 

„V době, o které hovoříme, bylo umožněno ob- ce. „V bytech bydlí nájemníci, s nimiž smlouvy pro odprodej městských bytů do soukromého ma-
cím a podnikatelským subjektům, aby se spojily a sepisovala naše společnost,  která se také starala a jetku.
společně požádaly Ministerstvo financí ČR o dotač- stará o opravy údržbu bytů a domů,“ konstatoval in- Zastupitelé budou o tomto návrhu jednat na 
ní prostředky na výstavbu bytů, které potom slouži- ženýr Vik, který doplnil, že nájemníci bytů jsou o svém červnovém veřejném zasedání, tedy v pondělí 
ly jako nájemní i pro zaměstnance dané společnos- průběhu celého procesu samozřejmě informováni 25. června.                                                                   zn

Usnesení ze zasedání městské rady i městského zastupitelstva, zápisy a zvukové záznamy ze zasedání městského zastupitelstva jsou po zákonem dané 
anonymizaci zveřejňovány na webových stránkách města - www.meucaslav.cz na úřední desce.   

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na červnové 

veřejné zasedání městského zastupitelstva,
které se uskuteční v pondělí 25. 6. 2018. 

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

před termínem konáním schůze
zveřejněn na úřední desce MěÚ 

a na vývěskách ve městě.  
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S postupujícím rozvo-
jem moderních tech-
nologií - počítačů, 
chytrých telefonů i 
dalších komunikač-
ních zařízení - stoupa-
jí také nároky lidí na 
co nejjednodušší do-
sažitelnost požado-
vaných informací. 
Jestliže ještě relativ-
ně nedávno byly 
internetové stránky 

obcí a měst novinkou nebo dokonce nadstandar-
dem, dnes si bez nich činnost úřadu není možné 
představit, povinnost informovat a komunikovat 
například prostřednictvím elektronické úřední des-
ky je zakotvena v zákonech. Je ale pochopitelné, že 
se lidé snaží využívat dostupné možnosti na maxi-
mum, ne jen v legislativně daných mezích. Proto se i 
jednotlivá města snaží svým obyvatelům nabízet v 
této oblasti i další nové a nové služby...

  

městem nebo dalšími organizacemi obyvatelům a roku, kdy vzniklo samostatné Československo. Byla 
návštěvníkům města. Je však také zapotřebí umož- to doba, ve které se mísily válečné hrůzy, rodinné 
nit co nejjednodušší možnost komunikace opač- ztráty a neštěstí, hlad a bída s pocity neskutečného 
ným směrem - tedy občanů s radnicí. Takovým štěstí při říjnovém nabytí samostatnosti. Byl to rok, 
prostředníkem by se měla stát další z připravova- v němž se splnily sny mnoha našich předků a zvítě-
ných novinek. Je jí webová aplikace, pomocí které zila touha generací jejich předchůdců. Právě radost 
bude možné několika „kliky“ a krátkým sdělením z toho, že i dnes můžeme žít ve svobodném státě a 
komunikovat se zaměstnanci radnice například při můžeme se třeba podle svého výběru bavit napří-
zjištění problémů na komunikacích, ničení veřejné- klad na Čáslavských slavnostech, je opřena o oběti, 
ho majetku, objevení se nebezpečných situací a tak které přinesli naši předkové, kteří bojovali a vybojo-
dále. Po spuštění aplikace bude po určitou dobu vali svobodu pro sebe i svoje potomky. Na takové 
testován zájem obyvatel o její využívání (bude mož- okamžiky a jejich aktéry nesmíme zapomínat. Vě-
né ji používat zejména na chytrých mobilních tele- řím, že právě Čáslavské slavnosti, jejichž tématem 
fonech) a v případě většího zájmu přistoupíme ke bude rok 1918, přenesou svoje návštěvníky alespoň 
zpracování verzí přímo pro zmiňované telefony. na okamžik do minulosti a pomohou připomenout. 
Právě obousměrná a co nejsnadnější komunikace Na přípravě celodenního programu se podíleli jak 
může napomoci k dalšímu zlepšování péče o město pracovníci městského úřadu, tak i další lidé, kteří si 
a mapování nedostatků, které je třeba odstraňovat. zaslouží poděkování. Přijďte se proto i vy podívat na 
Pokud je to v kompetenci města, odpovědní pracov- výsledek jejich práce, pobavit se, poslechnout si 
níci radnice se pak vždy snaží sjednat co možná nej- hudbu mnoha žánrů, ze kterých si může vybrat 
rychlejší nápravu. Bude-li navíc možnost pružnější opravdu každý. Chybět nebude ani oblíbený gastro-
komunikace, věříme, že vše půjde ještě rychleji. festival nebo farmářský trh, o který je mezi návštěv-

Pozadu samozřejmě nechce zůstávat ani Čáslav. Čáslav je naše společné město, o které bychom níky slavností každoročně velký zájem. Přibližně ho-
Například již v dubnu si mohli místní obyvatelé se také společně měli starat. Je samozřejmé, že val- dinu bude pódium patřit také dětem z kroužků míst-
všimnout velké proměny informačního centra na ná část této péče leží na bedrech radnice, ale každý ního domu dětí a mládeže a orchestru ZUŠ BAND. 
Žižkově náměstí, jehož hlavním prvkem je v součas- z nás může svým přístupem k řešení jednotlivých si- Přijďte se i vy podívat, pobavit se, promluvit se 
né době rozměrný interaktivní dotykový panel, na- tuací a upozorněním na vznikající problémy ukázat známými. Vždyť společný život ve městě nezname-
bízející zájemcům jednoduše a intuitivně dostupné svůj zájem o své okolí. Pokud je to v možnostech ná jen společnost starost, ale také příležitost ke 
informace. Kromě toho je zde k dispozici připojení k radnice, umožňují to zákony a (jako kdekoliv jinde) společné radosti. 
internetu i na dalších místech. Jsme rádi, že se nová je možné najít dostatečné finanční prostředky, je 
podoba infocentra setkala převážně s kladným při- zde vždy vůle potřebám obyvatel města vyhovět. 
jetím. Slyšeli jsme i názor, že je centrum vybaveno Pracovníci odboru správy majetku města například 
možná až příliš moderní technikou - musíme si ale v nedávné době na žádost jedné z obyvatelek města 
uvědomit, že takto upravené centrum nemá sloužit operativně řešili připomínku ke stavu pískoviště na 
jen několik budoucích měsíců, ale pokud možno dětském hřišti v areálu Generála Eliáše. Stejně tak je 
dlouhá léta, a vzhledem k výše zmiňovanému rych- v nejbližším možném termínu, často obratem, rea-
lému vývoji informačních technologií by bylo krát- gováno hlavně na informace o zjištěném nepořád-
kozraké instalovat při rekonstrukci infocentra vyba- ku, v podzimních měsících například o větším ob-
vení, které by již v této době bylo na hranici využitel- jemu spadaného listí v některé lokalitě města a tak 
nosti.   dále. Věříme proto, že nové připravované komuni-

Samozřejmostí i v takto upraveném středisku je kační kanály tuto spolupráci ještě znásobí a urychlí.  
nabízená pomoc jeho pracovnic. Společný život v jednom městě však nepřináší 

Zatímco informační centrum bývá chápáno jen starosti, ale také mnoho možností ke kulturní-
předně jako prostor, navštěvovaný zejména turisty mu vyžití, setkání s přáteli a známými - zkrátka k zá-
(ačkoliv jej využívají hojně i místní občané), převáž- bavě. Jednou z největších společenských akcí, které 
ně zdejším obyvatelům slouží internetové stránky jsou v našem městě již řadu let pravidelně organizo-
města. Také na jejich proměně a přiblížení požadav- vány, jsou Čáslavské slavnosti. O tuto celodenní zá-
kům současných uživatelů internetu v současné do- bavu nepřijdeme ani v tomto roce, kdy je bohatý 
bě zaměstnanci úřadu v součinnosti se specializova- program na Žižkově náměstí připraven na sobotu    
nou firmou pracují a nové stránky by měly být v pro- 9. června.   
vozu přibližně v polovině letních prázdnin.  V tomto roce se, stejně jako nespočet dalších 

Stále se ale bavíme o informacích, předávaných akcí, Čáslavské slavnosti ohlédnou o sto let zpět, do 

SLOVO STAROSTY 
PÉČE O MĚSTO JE SPOLEČNÝM ZÁJMEM NÁS VŠECH 

Červnová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 6. 6. 
od 16 do 17 hodin
(Mgr. Daniel Mikš 

- místostarosta města)

 a ve středu 13. 6. 
od 16 do 17 hodin 

(Ing. Jaromír Strnad 
- starosta města)

STAROSTOVNA
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Čáslav při příležitosti státního svátku Dne vítězství 
uctila památku zesnulých, kteří padli v boji proti fa-
šistickým armádám.

Čtvrtý květnový den byl v dopoledních hodi-
nách uspořádán vzpomínkový akt na chotusickém 
letišti. 21. základna taktického letectva Čáslav na 
tuto událost pozvala starosty a další zástupce okol-
ních měst a obcí, aby si společně s příslušníky letec-
ké armády připomněli 8. květen 1945, který je ozna-
čován jako konec 2. světové války v Evropě. 

O pár hodin později se zástupci letiště přesunuli 
do Čáslavi, konkrétně do parku před gymnázium     
v Mahenově ulici, kde byly položeny věnce k památ-
níku obětí. Během programu se svým proslovem vy-
stoupil místostarosta města Mgr. Daniel Mikš a plu-
kovník vojenského letiště. O hudební doprovod se 
postarala zdejší základní umělecká škola. Pietnímu 
aktu byli přítomni také žáci z nedaleké základní ško-
ly a další přihlížející z řad široké veřejnosti.   

                      JN 

ČÁSLAV SI PŘIPOMNĚLA 
DEN VÍTĚZSTVÍ

DALŠÍ ROČNÍK 
ČÁSLAVSKÉ NECKYÁDY
V první polovině července, konkrétně v sobotu 14. 7. se uskuteční 
další ročník oblíbené letní akce Čáslavská neckyáda. 

Více informací o připravované akci
 a podmínkách účasti 
podá Mgr. Jiří Žaloudek
na tel. čísle 775 254 865

Zájemci o aktivní účast, tedy o plavbu po hladině Podměstského rybníku
mají nyní nejvyšší čas začít přemýšlet o podobě svého plavidla
a hledat další odvážné členy posádky. 

KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
S pohledem na problematickou situaci, týkající se místní skládky odpadů na 
Hejdofě, byla po mimořádném zasedání městského zastupitelstva dne 23. 
března tohoto roku usnesením městské rady zřízena Komise pro nakládání s 
odpady. Téhož dne byli také jmenováni tři její členové. 

Na následném zasedání městského zastupitelstva se však její předseda, 
pan Bc. Filip Jerie svého členství v komisi vzdal a učinil tak i další její člen. Rada 
města se tak ocitla před povinností jmenovat další nové členy komise tak, aby 
byla schopná zahájit činnost a plnit svůj úkol.  

V následujícím období bylo třeba vyhledat nové členy komise, kteří by se 
své funkce ujali a v dané problematice se orientovali do té míry, aby mohli 
posoudit situaci na skládce. Návrh nového složení komise byl projednán na 
zasedání městské rady dne 21. května, kdy byla komise doplněna znovu na tři 
členy a zvolen také její předseda. Tím je pan Bc. Lukáš Klinkáček, s nímž budou v 
komisi spolupracovat pan Mgr. David Tichý a paní Ing. Gabriela Kacanová - 
Benešová. 

„Účelem komise bude systematické monitorování provozu skládky a obec-
ně nakládání s odpady v Čáslavi, popř. v jejím bezprostředním okolí. Plnit funkci 
zprostředkovatele informací mezi provozovatelem skládky, občany města a 
přilehlých obcí. Vstup do areálu provozovny skládky bude nutno řešit s jejím 
provozovatelem. Městský úřad bude s komisí v součinnosti a ta bude o své čin-
nosti informovat na jednáních samosprávy, popř. jinou formou (např. prost-
řednictvím webu, sociálních sítí, ČN a podobně),“ uvedl místostarosta města, 
Mgr. Daniel Mikš.                                                                                                       zn

NĚKDY JE ZKRÁTKA KAŽDÁ SNAHA MARNÁ
Jsou chvíle, kdy nás při pohledu na výsledek 
lidského konání naplní pýcha nad dovedností či 
vynalézavostí autora díla, které obdivujeme. Jindy 
se zoufale snažíme vymyslet, jak mohl někdo to či 
ono vytvořit... Jsou ale i momenty, kdy se většina z 
nás zamýšlí nad myšlenkovými pochody „autorů“ 
nejrůznějších novinek, které můžeme bohužel čas 
od času potkat i v našem městě, ze zcela jiného dů-
vodu. Nemůžeme zkrátka pochopit PROČ.

Právě ona zmiňovaná otázka „Proč?“ napadla 
snad každého, kdo procházel nebo projížděl v pos-
ledních týdnech kolem garáží V Břízkách (po silnici 

jak dlouho výsledek práce vydrží. Vždyť dalším pří-pod novými bytovými domy v areálu Prokopa Ho-
kladem podobného jednání může být několik vy-lého. Poměrně strmý svah zde byl před časem zpev-
sazených keříků, které měly zdobit prostory před ki-něn tak zvaným gabionem, tedy drátěnými koši, na-
nem Miloše Formana. Také ty se někomu asi hodily plněnými kameny. (Jde o moderní a v současné 
do soukromé zahrádky... době hojně využívaný prvek, který můžeme vidět 

Nezbývá tedy nic jiného, než ukradené pletivo na mnoha místech například podél železničních tra-
nahradit novým (což samozřejmě vyžaduje nemalé tí, ale i ve městech na veřejně přístupných prost-
finanční náklady) a stejně tak i zcizené keříky a dou-ranstvích nebo dokonce jako součást ohrazení sou-
fat, že tentokrát již na svých místech vydrží a práce kromých pozemků.)
těch, kteří se o město starají, bude mít smysl, stejně Málokoho by pravděpodobně napadlo, že i ta-
jako investované finance...                                       kový prvek se může stát terčem zlodějů. Přesto se 

 ale našel zvídavý člověk, kterého při pohledu na ga-
bion napadla pro něho pravděpodobně spásná 
myšlenka - kousek si ukradnu. A tak nelenil a po-
měrně pracně „rozpáral“ jeden z košů, z něhož po-
sléze odstranil a také odnesl přední stranu. Jak bylo 
možné již předem předpokládat, vsypané kameny 
se dále uvnitř neudržely a jak jim velí gravitace, vy-
padaly ven. Je tedy třeba přiznat, že se zloděj musel 
potýkat s poměrně nepříjemným momentem... 
Stále ale zůstává ona otázka PROČ. Koho zachránilo 
jedno pole takového drátěného „pletiva“? Opravdu 
nebylo možné je získat jiným způsobem, který by 
neohrozil ostatní a nevedl k ničení majetku, který 
má sloužit všem? 

Slýcháme jak chválu, tak někdy i připomínky k 
péči radnice o město. Většinou se jedná o 
konstruktivní návrhy a je vidět, že se Čáslaváci o své 
město zajímají. Pracovníci radnice se - pokud je to 
jen trochu možné - snaží vyjít nápadům obyvatel 
města vstříc. Pak je už ale také na nich samotných, 

zn

POMNÍK MATOUŠE ULICKÉHO
Pomník Matouše Ulického v centru města bude po 
několik příštích týdnů zahalen do lešení. Důvodem 
jsou probíhající restaurátorské práce, které provádí 
firma pana Josefa 
Pospíšila, akade-
mického sochaře a 
restaurátora, které-
ho jsme mohli při 
práci pozorovat na-
příklad již v minu-
lém roce, kdy pod 
jeho rukama doslo-
va ož i l  morový 
sloup na Žižkově 
náměstí. Práce by 
měly být dokonče-
n y  v  p r ů b ě h u  
prázdnin.                zn



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

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

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

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

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

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

činí 21. 840

25.400

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

POZOR NA ŠÍŘENÍ POPLAŠNÝCH ZPRÁV

POLICIE ČR INFORMUJE

Jedna z největších obav, která člověka může potkat, je strach o své děti. Není nic 
neobvyklého, že se je snažíme ochránit před hrozbami, mezi které mohou pat-
řit nebezpeční lidé. V případě, že se v kterékoliv společnosti vyskytne případ, 
kdy člověk ublíží nebo se jen pokusí ublížit nevinnému dítěti, přirozeně se v oko-
lí případu rozšíří panika. Pro objasnění takového obvinění se vždy roztáčí kolo-
toč vyšetřování, který ovlivňuje spoustu policejních složek i atmosféru mezi 
občany inkriminovaného města.    

Vyskytují se také případy, kdy si dítě z neznámého důvodu bez uvědomění si 
dalších následků, historku o napadení vymyslí. Označit osobu, která je za tako-
vou situaci zodpovědná, není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Děti by svými rodiči měly být vychovány tak, aby nelhaly a nevymýšlely si. 
Na druhou stranu, potlačit dětskou fantazii a sklony k přehánění, může být lec-
kdy složité. V každém případě rodiče dětí musí dát pozor na své počínání během 
vyšetřování.

Když dítě přijde domů se zprávou, že ho napadla neznámá osoba, logicky to 
rodiče vyděsí. Jejich následující kroky by měly vést na policii, což by, i přes snahu 
varovat ostatní občany v okolí, mělo být jejich jediné správné počínaní. O přípa-
du nemůže být informováno na sociálních sítích, kde uživatelé podobné zprávy 
sdílí a mohou se tak dopustit trestného činu „Šíření poplašné zprávy“, o kterém 
hovoří por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí PČR Kutná Hora: Upozor-
ňujeme veřejnost, že každý by si měl uvědomit, že zveřejněním nepravdivé in-
formace se může dopustit trestného činu „Šíření poplašné zprávy“.  Lidé by si 
měli vždy nejprve věrohodnost informací, které zveřejňují prostřednictvím soci-
álních sítí, ověřit.

Případ podobného typu se v Čáslavi objevil před několika týdny. Bližší infor-
mace poskytl velitel Městské policie: „Malá dívka si s kamarády hrála na jed-
nom z čáslavských hřišť. Údajně ji měl napadnout neznámý muž v černém triku 
a černých kalhotách, měl mít žlutou přilbu, žluté boty a jel na žlutém kole. Po 
vyšetřování a pátrání, do kterého byla zainteresována PČR, MěP Čáslav a další 
policejní vyšetřovatelé, vyšlo najevo, že si dívka celý incident vymyslela.“ 

Rodina dívky o údajném napadení informovala na facebooku. Tuto faleš-
nou zprávu sdílelo více než tisíc uživatelů. Za poslední rok se jedná o druhý po-
dobný případ v Čáslavi, ve kterém hraje hlavní roli nahlášení falešného obvině-
ní dítětem. 

         JN

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

 

 
✓ státní občanství ČR 

✓ dosažení věku 18 let 

✓ způsobilost k právním úkonům 

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

✓ zdravotní způsobilost 

✓ vzdělání – středoškolské s maturitou 

✓ řidičské oprávnění (B) 

✓ nástup 01/07/2018 nebo dle dohody 

✓ vhodné pro muže i ženy 

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

 - strážník čekatel: 5. platová třída, strážník: 6. platová třída 

Město Čáslav, Městská policie Čáslav
 

nejpoz. do 15/06/2018 vč. (rozhodující je datum doručení na MěÚ Čáslav)
 

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

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

Pohovory 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Požadavky na uchazeče: 

Nabízíme: 

Platové zařazení: 

Místo výkonu práce: 

Lhůta pro podání přihlášky: 

Bližší informace poskytne: 

Výběrové řízení: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

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

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

K NAPADENÍ MALÉ DÍVKY NA JEDNOM Z ČÁSLAVSKÝCH HŘIŠŤ NEDOŠLO!

Praktické ukázky své práce předvedly vybrané složky Policie ČR, Hasičského zá-
chranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a BESIPu.

OHROŽENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi připravilo vzdělávací akci „Den bez-
pečnosti“, který se uskutečnil ve čtvrtek 26. dubna 2018. Tato akce byla zamě-
řena zejména pro děti prvního stupně místních a okolních základních škol. Po 
zahájení akce starostou města Čáslav předvedly na hlavní ploše areálu Muzea 
praktické ukázky své práce vybrané složky Policie ČR, Hasičského záchranného 
sboru, Zdravotnické záchranné služby, Červeného kříže a BESIPu.

Průběžně se přítomní setkali na dalších stanovištích se simulátorem nárazu 
vozidla, s vzdělávacím programem Zachraň život s Kryštůfkem, se strážníky 
Městské policie Čáslav, se zástupci Červeného kříže a Zdravotnické záchranné 
služby. Nechyběla účast policistů z Dálničního oddělení Mirošovice, Poříčního 
oddělení Labe, policistů z kutnohorské pořádkové jednotky a prvosledové hlíd-
ky, Dopravní inspektorát Kutná Hora a policejní psovodi a další.

V rámci dění si tak každý přítomný mohl prohlédnout přistavenou techniku 
zúčastněných složek. Pracovníci muzea také zpřístupnili haly s vystavenými his-
torickými traktory tuzemské výroby.

Dle prvních reakcí se akce vydařila a proběhla k velké spokojenosti návštěv-
níků i zúčastněných složek. Celková účast byla 1683 návštěvníků.

Čáslavští městští strážníci stavěli a kontrolovali při řízení vozidla značky Peugeot 
dvaadvacetiletého muže v ulici Pod nádražím, kolem šesté hodiny ráno dne 5. 
května 2018. Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala pozitivní hodnoty 
na přítomnost alkoholu v dechu a naměřila 1,53 promile. Přivolaní místní poli-
cisté řidiče řádně poučili a zakázali další jízdu. Další kontrola ukázala, že muž 
řídil i přes uložený zákaz řízení všech motorových vozidel. Svým jednáním tak 
mařil nebo podstatně ztěžoval výkon rozhodnutí tím, že vykonával činnost, kte-
rá mu byla takovým rozhodnutím zakázána.

DEN BEZPEČNOSTI
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Rodinné centrum KOPRETINA zve všechny rodiče 
i prarodiče s malými dětmi na:

   

Od 25. 6. - 29. 6. bude RC Kopretina dopoledne zavřena z provozních 
důvodů. Odpolední převádění dětí probíhá. Všechny další aktuální 

informace o nabídce akcí a služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; 

telefonní číslo 327 323 327; 733 741 171; www.kh.charita.cz. 

PŘ D P ÍE N O
U

D I S
O

P N E
H

R O Z
N

Á V EZ É N
Ě

  
 

čtvrtek 14. 6. od 17 hodin 
Prosíme zájemce o včasné nahlášení své účasti předem! 

D P EI Ř NV E ÍA SDEL VN TÍ  
dětí dramatického kroužku 

Co Vás čeká? pohádky Bouda budka a Tři oříšky pro Popelku, 
pásmo písniček a taneční vystoupení

Kde? Nová scéna Dusíkova divadla v Čáslavi
Kdy? 5. června 2018 od 17 hodin

(Vstupné dobrovolné)

D A

DĚTSKÝ 
pátek 1. 6. 2018
od 9 do 12 hod.

Kostelní náměstí Čáslav

DEN

Městské muzeum a knihovna Čáslav
zve na přednášku paní Mileny Matějíčkové

120 let
čáslavské knihovny

aneb od Obecní veřejné knihovny 
královského města

Čáslavě k Městskému muzeu 
a knihovně Čáslav

Přijďte si poslechnout, jak šel čas dvěma stoletími 
naší veřejné knihovny a shlédnout zajímavé 

archivní fotografie. 
pondělí 11. června 2018 od 17 hodin 

spol. místnost knihovny na Kostelním náměstí. 
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V měsíci dubnu se žáci 8. a 9. ročníků naší školy 
účastnili již tradičního zájezdu do Anglie. 

zážitků a zkušeností. 
Pro žáky 7. ročníku škola připravila 3. května 

V termínu od 22. 4. - 27. 4. poznávali nejznáměj- jednodenní výjezd do Bavorského lesa - největšího 
ší památky Londýna, jako např. Tower Bridge, West- národního parku ve střední Evropě. Děti se prošly 
minster Abbey, Tower of London, St. Paul Cathedral stezkou korunami stromů ve výšce 25 m nad zemí a 
nebo London Eye, na němž absolvovali projížďku. vystoupaly na vyhlídkovou věž - Bavorskou Eiffelov-
Vyzkoušeli si i adrenalinovou jízdu metrem nebo ku, odkud pozorovaly úchvatné okolí  s nekonečný-
dnes už ikonickým červeným Double - deckerem mi lesy a kopci. Dále je čekala procházka areálem 
(autobus). Kromě Londýna děti navštívily Windsor lesní zvěře. Trasa dlouhá 6 km procházela skrz výbě-
Castle a malebné městečko Stratford upon Avon, hy a přes atraktivní vyhlídková místa. Žáci sledovali 
které je rodištěm známého dramatika W. Shake- jeleny, divoká prasata, zubry a losy, uviděli medvědy 
speara. Součástí města je i úchvatná Motýlí farma, i odpočívajícího rysa a zahlédli i některé dravé ptáky 

Water. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách. kde měli žáci možnost se setkat s různými druhy a sovy. V nádherném a klidném prostředí lesa na-
Zážitkem bylo cestování trajektem tam i zpět. Děti si exotických motýlů. Den zakončili obdivováním ka- čerpali síly na náročný konec školního roku. 
zahraniční pobyt užily a přivezly si mnoho nových menného modelu vesnice s názvem Bourton on Mgr. Šárka Švenková a Mgr. Václava Vacková

ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY ŽÁKŮ ZŠ ČÁSLAV, MASARYKOVA

26. dubna se žáci Středního odborného učiliště Čás-
lav vydali na tradiční soutěžní přehlídku škol Gastro 
Poděbrady. Téma soutěže korespondovalo s letoš-
ními oslavami 100. výročí vzniku Československa. 
Hlavní téma soutěže znělo „Stoletá historie české 
gastronomie“. Gratulujeme.

Součástí odpoledního programu byl i tradiční 
„běh číšníků“, do kterého se mohli přihlásit všichni 
soutěžící. Šárka Slavotínková s Danielem Zemanem 
prokličkovali s naplněnými kelímky překážkami 
úžasnou rychlostí a doběhli si pro krásné třetí místo.

V prostorách kongresového centra Kolonáda se Sváteční den byl ukončen vyhlášením netrpěli-
soutěžilo hned ve čtyřech kategoriích. Své znalosti a vě očekáváných výsledků. Kuchařky Anna Chaloup-
dovednosti předvedli číšníci, kuchaři, cukráři a bar- ková s Monikou Nesládkovou a cukrářky Simona Ra-
mani. Naši školu reprezentovalo 6 žáků. Daniel Ze- čáková s Veronikou Holoskovou se umístily v bron-
man se Šárkou Slavotínkovou prostírali slavnostní zovém pásmu. Číšníci Daniel Zeman a Šárka Slavo-
tabuli v kategorii číšník, Anna Chaloupková s Moni- tínková se umístili ve zlatém pásmu a získali krásné 
kou Nesládkovou zastupovaly naše učiliště v kate- druhé místo.
gorii kuchař a Simona Račáková s Veronikou Holos- Gratulujeme našim žákům k dosaženým úspě-
kovou soutěžily se svým dortem v kategorii cukrář. chům. Zároveň bychom rádi poděkovali všem vyu-

Porota to neměla jednoduché, zúčastnilo se 75 čujícím odborného výcviku i teoretického vyučová-
soutěžících z dvanácti škol, vyhodnocování tak za- ní, kteří věnovali svůj čas a zkušenosti přípravě žáků 
bralo celé dopoledne. na soutěž.                 Kristýna Stýblová, SOU ČÁSLAV

SOU ČÁSLAV PŘIVEZLO STŘÍBRO 

V úterý 24. dubna 2018 se konal v Kladně již 40. 
ročník krajského kola soutěže ve Středoškolské 
odborné činnosti. 

Soutěžní klání probíhalo mezi 97 studenty z 23 
škol Středočeského kraje v 18 oborech. Dva stu-
denti oboru strojírenství do této prestižní soutěže 
postoupili ze školního kola především díky praktic-
kému zaměření jejich ročníkové práce i pro dobré 
hodnocení a obsadili v Kladně krásné druhé a třetí 
místo. Oba předvedli svou práci s patřičným sebe-
vědomím, výborným projevem a s prokazatelnými 
odbornými znalostmi. Ladislav Horálek byl vyhlá-
šen a odměněn od sponzora soutěže jako autor nej-
lepší prezentace a jeho práce se umístila druhá         
v pořadí soutěže. Prezentoval zde svou práci s 3D 
modelováním kostela sv. Petra a Pavla. Třetí místo    
v soutěži obsadil Ondřej Macháček, který předvedl 
vlastnoručně vyrobený převíjecí stroj včetně zpra-
cované potřebné dokumentace. VOŠ, SPŠ a OA Čás-
lav si trvale drží prestižní místo mezi školami v kraji 
a tradičně obsazuje přední místa v této soutěži.                   

                                                              Eva Křížová

Ranč Dalu Kozohlody (u Čáslavi) pořádá 16. června od 10 
hodin ve spolupráci s NBHA Czech Republic již XIV. Spor-
tovní den s koňmi. Těšit se můžete na jezdecké závody         
v parkurových a westernových disciplínách, nebude chy-
bět ani doprovodný program. K vidění budou jak hobby 
jezdci tak profesionálové z celé republiky i ze zahraničí. Pro 
nejmenší návštěvníky bude připraven dětský koutek, sou-
těže a již tradiční chytání dětí do lasa, kde na každé dítě bu-
de v cíli čekat malá odměna. Kromě toho děti mohou na-
vštívit kozí mini farmu. 
Další informace naleznete na  nebo na Facebooku: Ranč Daluwww.rancdalu.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

XIV. SPORTOVNÍ DEN S KOŇMI
RANČ DALU KOZOHLODY, 

16. ČERVNA 2018 

I NA LETOŠNÍ SOUTĚŽI STŘEDOŠKOLSKÉ 
ODBORNÉ ČINNOSTI BYLI 

STUDENTI ČÁSLAVSKÉ 
PRŮMYSLOVKY ÚSPĚŠNÍ 
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„…Na cestě k dokonalosti závodí národové, 
předstihují se snahami, prací, vytvořují, obnovují 
řady forem lidské činnosti pro rozkvět, rozmach kul-
tury, pro dobro své i všeho lidstva.“ 

„…veřejná naše knihovna dokázala, že kniha je 
nejtrpělivější a nejzábavnější společnicí: baví a po-
učuje za mladosti, těší a podporuje ve stáří.“

Tímto konstato-
váním uvádí Václav Vladimír Jeníček, čáslavský uči-
tel, letopisec, redaktor a vydavatel, muzejní pracov-
ník a také jeden z prvních čáslavských knihovníků,    
v roce 1906 svůj článek o založení Obecní lidové kni-
hovny Palackého v Čáslavi v 6. čísle I. ročníku časopi-
su Čáslavský kraj.

hem 2. světové války byla knihovna 
přestěhována do Evangelického učitel-
ského ústavu, v roce 1945 do malých a 
vlhkých místností domu čp. 230 v Hasič-
ské (nyní Mahenově) ulici. V roce 1950 
se vrátila na náměstí, do rohového 
křídla radnice. V následujícím roce se 
přejmenovala na Okresní lidovou kni-
hovnu a současně bylo rozhodnuto o zří-
zení hudebního oddělení s jedním z prv-

Stalo se tak v neděli 12. června roku 1898 v rám- ních fondů gramofonových desek v (teh-
ci oslav stých narozenin českého historika a politika dy Pardubickém) kraji. Po územní reor-
Františka Palackého k uctění jeho památky a - jak ve ganizaci v roce 1960 se stala Městskou 
svém projevu zdůraznil starosta okresního zastupi- lidovou knihovnou.
telstva JUDr. Jan Zimmer - aby město „položilo zák- K nejdůležitějším událostem histo-
lad k snadno přístupné, ušlechtilé zábavě a poučení rie knihovny v nové době patří zřízení informačního mační středisko. 
lidu.“ střediska, které bylo otevřeno v ulici Klimenta Od 1. ledna 2005 došlo ke sloučení dvou kultur-

Knihovna začala působit ve skromné místnosti   Čermáka (pěší zóna) v domě čp. 132 v roce 1994. ních organizací do jednoho právního subjektu pod 
v 1. poschodí radnice s 566 svazky knih, dary od nej- V roce 1998 byl zakoupen první počítač a klasic- názvem Městské muzeum a knihovna Čáslav.
různějších spolků a jednotlivců. První den ji navští- ká knihovna se začala měnit na knihovnu automati- Zájemcům o podrobnější historii knihovny na-
vilo šest čtenářů, kteří si vypůjčili deset knih. zovanou. Nejdříve byl zpracován fond dětského od- bízíme účast na přednášce paní Mileny Matějíčkové 

Historie knihovny je pestrá, měnila sídla i názvy dělení a v lednu následujícího roku zahájeno půjčo- v pondělí 11. června od 17 hodin ve společenské 
a ne vždy mohla dobře plnit své poslání. vání pro děti „přes počítač“. Automatizovaný vý- místnosti knihovny a prohlédnutí dokumentů, kte-

Knihy se nejdříve půjčovaly jen v neděli, později půjční systém v oddělení pro dospělé byl spuštěn   r é  budou vystaveny ve výloze knihovny v červnu le-
třikrát týdně. Činnost knihovny zajišťovali skromně v roce 2002 a zároveň byla ve studovně zpřístupně- tošního roku. 
honorovaní dobrovolní knihovníci, nejčastěji obě- na dvě internetová místa pro veřejnost. Závěrem ještě citát ze shora zmíněného článku 
taví učitelé. V  roce 2004 byly pro potřeby knihovny zrekon- V. V. Jeníčka:

Za 1. světové války byla knihovna uzavřena a struovány prostory v přízemí a 1. poschodí bývalé 
přeměnila se ve skladiště. V roce 1928 se přestěho- základní školy, (opět v čp. 197), v následujícím roce 
vala do 1. poschodí obecní budovy čp 197. Až od ro- byla z původních prostor knihovny dokončena i no-
ku 1936 byla vedena profesionální knihovnicí. Bě- vá studovna a místnost, kam se přestěhovalo infor- Marie Hrubá

120 LET OBECNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY V ČÁSLAVI

V prvních květnových dnech se dovršila čtyřkolová 
pouť čtyř žáků naší ZUŠ. V budově pražské ZUŠ Jana 
Hanuše proběhlo závěrečné kolo soutěže, která za-
číná v únoru školními koly, pokračuje koly okresními 
a krajskými. Závěrečné celorepublikové kolo 
skončilo úspěchem všech našich soutěžících žáků.

Poděkování patří korepetitorům - klavíristům     
I. Jeriové, L. Ondrašíkovi a J. D. Smešnému

 - trubka II. kategorie do 9 let - 2. 
místo ( uč. K. Táborská)

 - trubka V. kategorie do 12 let - 2. 
místo (uč. K. Táborská)

 - flétna IX. kategorie do 17 let - 3. 
místo (uč. F. Jerie)

 - tuba X. kategorie do 19 let  - 1. místo 
(uč. K. Havelka)                                                        

Vratislav Bohuněk

Veronika Hájková

Vojtěch Horálek

Matěj Švarz
ZUŠ

ŽÁCI ZUŠ J. L. DUSÍKA 
USPĚLI V ÚSTŘEDNÍM  KOLE SOUTĚŽE 
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 
VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE

Bitva

JIŽ NYNÍ SE MŮŽEME TĚŠIT NA PŘIPOMÍNKU 
VÝROČÍ BITVY U ČÁSLAVI (1618)
Významná výročí bychom si měli připo-
mínat - a v letošním roce máme tako-
vých příležitostí víc než dost: od vzniku 
samostatného Československa, přes 
„osmičkové“ roky minulého století až     
k událostem, zasazeným mnohem hlou-
běji do historie. Jednou z událostí, na 
které v našem kraji nezapomínáme, by-
la BITVA U ČÁSLAVI, která proběhla v ro-
ce 1618, tedy přesně před čtyřmi sty le-
ty. Při příležitosti tohoto výročí pořádá 
Mikroregion Čáslavsko hned několik 
akcí, o kterých informoval jeho předse-
da, pan Jan Jiskra. 

Tento projekt vzniká pod hlavičkou 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko, vy třicetileté války, ve které se v září roku 1618 u 
který je hlavním pořadatelem akce v úzké spoluprá- Čáslavi vzájemně střetla vojska českých stavů a cí-

ci s městem Čáslav a Středo- saře Matyáše Habsburského u obcí Horky a Bratči-
českým krajem. Dále ve spo- ce,“ konstatoval Jan Jiskra. 
lupráci s regionálními, vědec-
kými a vzdělávacími instituce- S hlavním programem slavností, které se usku-
mi. Čestnou záštitu nad pořá- teční ve dnech 14. - 16. 9. v Čáslavi, v Bratčicích i na 
dáním akce převzali hejtman- Horkách, budou čtenáři Čáslavských novin včas a 
ka Středočeského kraje paní podrobně seznámeni. Další podrobnosti budou 
Ing. Jaroslava Pokorná Jerma- zveřejněny na plakátech a v dalších materiálech. 
nová a senátor a starosta Již v květnu se ale uskutečnila některá ze setká-
města Čáslavi Ing. Jaromír Str- ní, spojených s tímto výročím. Kromě zahájení vý-
nad. Akce je cílena na širokou stavy v prostorách zdejšího městského muzea se 
veřejnost, jejím cílem je uspo- jednalo například o mezinárodní vědeckou konfe-
řádání důstojných, obsahově renci, pořádanou k 400. výročí vypuknutí českého 
a programově pestrých oslav stavovského povstání, která se uskutečnila v polo-
čtyřsetletého výročí první bit- vině měsíce právě v Čáslavi.                         zn, foto JN
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Pod slovem zázrak si lidé představují ledacos nebo 
také vůbec nic, protože zastávají názor, že zázraky a 
kouzla v reálném životě zkrátka neexistují. Jenže 
často i ti nejzarputilejší, pragmaticky uvažující rea-
listé, zjihnou, pokud za zázrak označíte zrození nové-
ho života. Čáslavské gynekologicko-porodnické od-
dělení, které takových zázraků v loňském roce zažilo Když jsme u tatínků, nově je pro ně zavedena 
481, v poslední době rozšiřuje své služby. O novin- možnost být i u porodu císařským řezem ...
kách zdejší porodnice a o profesi porodníků obecně 
jsme si povídali s primářem oddělení MUDr. Petrem 
Rafajem a vrchní sestrou Danuší Dibelkovou.

Můžete čtenářům přiblížit, kdy jste se rozhodli, 
že se chcete zabývat tímto odvětvím?

Pokud se budeme bavit o rozjíždějícím se poro-
du z pohledu rodičky, v jakém okamžiku, má přijet 
do porodnice? 

Často se uvádí, že počet císařských řezů obecně 
stoupá. Čím si to vysvětlujete?

Jak nakládáte se stresem, které toto povolání 
přináší?

Jak se žena v čáslavské nemocnici může během 
těhotenství připravovat na porod?

V čáslavské porodnici může rodit každá žena?

Nad závěrem rozhovoru váhám, zda se ptát léka-
ře co si myslí o domácích porodech ...

V roce 2015 na vašem oddělení proběhla roz-
sáhlá rekonstrukce. Jak tento krok hodnotíte s od-
stupem času?

Čáslavská porodnice disponuje novým vybave-
ním. O které přístroje se konkrétně jedná?

klad vana na jednom z pokojů, kterou uvítají rodičky zařízení pro sledování životních funkcí po operacích 
v první době porodní. Druhý pokoj sice vanu nemá, a také dva ultrazvuky, které můžeme označit jako  
ale i tak disponuje sprchou, kterou ženy mohou bez nejmodernější přístroje s kvalitní zobrazovací 
omezení používat pro uvolnění se během porod- schopností, poskytující například možnost prová-
ních kontrakcí. Rekonstrukcí také vzniklo i příjem- dět 3D a 4D ultrazvuk. Tyto technologie jsou velkým 
nější zázemí pro tatínky. přínosem nejen pro rodiče, kteří chtějí vidět reál-

nější podobu svého miminka ještě před narozením, 
ale i pro nás lékaře, protože můžeme nenarozené 

MUDr. Peter Rafaj: Ano, při plánovaných císař- dítě kontrolovat mnohem detailněji a objevit tak 
ských řezech, kdy je maminka pod spinální aneste- jeho případné vrozené vady jednodušeji a s větší 
zií, laicky řečeno je při vědomí, protože je znecitlivě- jistotou. V současnosti probíhají školení lékařů pro 
na pouze od pasu dolů, může být tatínek po celou užívání 3D a 4D technologie a já doufám, že co 
dobu operace s ní. Tatínek poté ze sálu s miminkem nejdříve je budeme moci plnohodnotně využívat    

MUDr. Peter Rafaj: Řekl bych, že jasno jsem měl odchází do předsálí, kde může být u ošetření dítěte. v praxi. 
již na střední zdravotnické škole. Už tehdy mě obor V případě celkové anestezie, která je z největší 
porodnictví přitahoval.  části praktikována při akutních císařských řezech, 

Danuše Dibelková: Moje maminka byla obvod- může být otec pouze v předsálí.   
ní porodní asistentka, takže jsem k tomuto odvětví  MUDr. Peter Rafaj: Vždy, když si žena není jistá, 
měla velmi blízko už od dětství. Když jsem končila zda je vše tak jak má být. Je lepší přijet desetkrát 
základní školu, nedokázala jsem si ani představit, že MUDr. Peter Rafaj: Podle mého názoru se dá brzy, než jednou pozdě. Pokud je žena přesvědčena, 
bych v profesním životě dělala něco jiného. nárůst císařských řezů vysvětlit několika pohledy. V že jí začínají slabé kontrakce a nebojí se, může s ces-

dnešní době se obecně hodně přistupuje k císař- tou do porodnice klidně počkat, dokud se jí nebu-
ským řezům v případě, kdy jde o porod koncem pá- dou zdát silné. Jakmile má ale jakékoliv pochybnos-

MUDr. Peter Rafaj: Stejně jako lékaři i zdravotní nevním. Tedy v případě, kdy se dítě během těhoten- ti, měla by se do porodnice vydat hned. Stejně tak 
sestry v jiných oborech, kteří se během své práce ství neotočilo hlavičkou dolů. Takový porod sice s by měla přijet, pokud dojde k odtoku plodové vody. 
nesetkávají pouze s veselými, ale občas i stinnými sebou nese jistá rizika, ale pokud je jinak vše v po-
stránkami života, musí mít specifickou náturu. Měli řádku, žena může porodit přirozeně. 
by být spíše klidnější povahy, která je důležitá při Další aspekt, který počet císařských řezů dále Danuše Dibelková: Co se týká fyzické přípravy, 
rozhodování a řešení vypjatých situací. Osobně to zvyšuje, vlastně tak trochu navazuje na ten před- tak čáslavská nemocnice nabízí cvičení a plavání pro 
mám nastaveno tak, že každý porod, který dopadne chozí. Jde o špatnou informovanost, načerpanou těhotné. Kolegyně Eva Maternová vede kurz před-
úspěšně, což je drtivá většina, mě nabije energií a především z internetu, a občas také z ordinací ob- porodní přípravy, který obsahuje čtyři sezení, bě-
chutí do další práce. vodních gynekologů o porodu po císařském řezu. hem nichž jsou nastávající maminky seznámeny s 

Ženy si často mylně myslí, že pokud jednou porodí jednotlivými fázemi porodu. Druhá a třetí hodina je 
MUDr. Peter Rafaj: Ano, pokud však má již ukon- císařským řezem, je již přirozený porod příliš nebez- také vhodná pro tatínky, kteří se k porodu chystají  

čený 36. týden těhotenství. Předčasné porody od pečný. To ovšem není pravda vždy. Jenže pokud při- jako doprovod.      
32. týdne těhotenství řeší intermediární centra. jde žena takto psychicky nastavena, začne si napří-
Existují také perinatologické centra, která  se zabý- klad stěžovat na bolest jizvy z předchozího císařské-
vají  porody od 24. týdne těhotenství. Jinak se u nás ho řezu a tento zákrok znovu doslova vyžaduje, MUDr. Peter Rafaj: Jsem proti tomu, aby byly 
nastávající maminky během těhotenství nemusí spousta doktorů k tomuto kroku přistoupí znovu.    domácí porody podporovány státem jako standard. 
hlásit ani registrovat. Danuše Dibelková: Podle mého názoru velkou Na druhou stranu, když k nám přijde žena s tím, že 

Danuše Dibelková: Co se týká registrací v porod- roli v těchto případech hraje také obrovský mediál- od nás absolutně nic nechce, nedovolí nám ani mo-
nicích, tak si myslím, že to není správné. V případě, ní tlak na lékaře, který vzniká při každém náznaku nitorovat miminko, abychom věděli, jak se mu při 
kdy to dovoluje kapacita porodnice, by měla mít jejich pochybení. Hodně lékařů proto raději při- cestě na svět daří a zda je vůbec živé, tak potom si 
nárok na ošetření každá žena kdekoli a kdykoliv. stoupí na přání rodičky ovlivněné nesprávnými in- říkáme, proč vlastně ta žena nerodila doma. Myslím 

formacemi. Při tom je přirozený porod pro dítě, ale i si, že pokud je vše v pořádku, měl by se lékař snažit 
ženu to nejlepší. Vezměme si, že rekonvalescence vyjít vstříc co největšímu množství požadavků ro-
po císařském řezu je ve většině případu daleko dičky včetně možnosti vybrat si polohu při porodu, 

MUDr. Peter Rafaj: Myslím, že můžeme bez zdlouhavější a komplikovanější. Maminky se tedy o snažíme se respektovat i velkou část porodních plá-
obav říci, že jedině pozitivně. Máme pěkné moder- své dítě mohou plně starat až po několika dnech. nů, které si rodičky občas přinesou, ale ony by si 
ně zařízené porodní sály, které zvýšily komfort že- také měly uvědomit, že v okamžiku, kdy přijdou do 
nám před, během i po porodu. porodnice, jsme za jejich život i život dítěte právně 

Danuše Dibelková: Hojně využívaná je napří- MUDr. Peter Rafaj: Máme nové monitorovací odpovědni my.                                                            JN

O ZÁZRACÍCH ŽIVOTA S VEDENÍM GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

zleva: vrchní sestra Danuše Dibelková, primář oddělení MUDr. Peter Rafaj, zástupce primáře MUDr. Vladimír Švec
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Program:

Sobota:
8:00 až 17:00 - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:30 a 12:00             - Jirka Žaloudek – silácké disciplíny
10:00 a 12:30 - kaskadérská show na čtyřkolkách
10:00 až 13:00 - skupinové bubnování Drum Circle
10:30 a 13:00 - předvádění historických traktorů v chodu
15:00 - pro zájemce s řid. průk. T – soutěže (o ceny)
Průběžně - prezentace nových akvizic

- předvádění stabilních motorů a ostatní techniky 
 - předvádění modelové parní lanové orby

- prezentace parních strojů 
- program pro děti (spolujízda na traktoru a mobilní dílna)

Neděle:
8:00 až 17:00 - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů
9:30 a 12:00 - Jirka Žaloudek – silácké disciplíny
10:00 a 13:00 - kaskadérská show na motocyklech (Mirek „Sporťák“ 

  Frey a host z Dánska Mike Jensen, jeden z nejlepších 
  jezdců planety)

10:00 až 13:00 - skupinové bubnování Drum Circle
10:30 a 13:30 - předvádění historických traktorů v chodu
15:30 - ukázka vybraných strojů
Průběžně - prezentace nových akvizic

- předvádění stabilních motorů a ostatní techniky 
- předvádění modelové parní lanové orby
- prezentace parních strojů 
- program pro děti 

Patnáctý ročník prezentační a předváděcí akce, pořádané v Národním 
zemědělském muzeu - pobočka Čáslav. Mezi největší lákadla budou v letošním 
roce patřit parní válec Škoda, nově získaný svahový traktor Zetor 3017 a 
představení unikátního Zetoru 26. 
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V minulém vydání Čáslavských novin jsme se prvního zvonění? 
ohlíželi za dlouhodobým působením ředitelů dvou 
zdejších základních škol, kteří se s koncem tohoto 
školního roku se svými funkcemi loučí. Jednalo se o 
ředitele Základní školy na Žižkově náměstí, magistra 
Pavla Horkého a ředitele Základní školy Sadová, 
magistra Pavla Škarky. Tentokrát se pokusíme 
alespoň ve zkratce představit jejich nové šéfy, kteří 
do ředitelského křesla usednou již na počátku 
srpna, aby stihli připravit vše potřebné pro úspěšné 
zahájení nového školního roku. Jak si tedy v součas- Zmínil jste se, že jste jako dítě navštěvoval právě 
né době představují svoje budoucí působení v roli tu základní školu, kde nyní usednete do ředitelské-
ředitele základní školy magistr Václav Vondra, který ho křesla. Jak vnímáte změny, které se zde za 
se ujme vedení na Základní škole Sadová a magistr poslední dobu udály? 
Tomáš Hasík, který bude řídit základní školu na 
Žižkově náměstí? Plánují velké změny? A co je jejich 
prioritou po svém nástupu do funkce? Hovořil jste o svých zkušenostech s projektovou 

činností. Chcete v této práci pokračovat i nyní?  

Škola je nyní prezentována jako výtvarně 
zaměřená. Chcete tento model zachovat i do 
budoucna? 

Počítáte se spoluprací se současným ředitelem 
školy, panem magistrem Horkým po svém nástupu 
do funkce? 

Čím si ten rozdíl v přístupu vysvětlujete? Jaké jsou Vaše představy o budoucnosti základ-
Mnozí místní obyvatelé Vás znají z Vašeho ní školy na Žižkově náměstí, která již zanedlouho 

dosavadního působiště, tedy jako učitele na „poběží“ pod Vaším vedením? 
zdejším gymnáziu a střední odborné škole pedago-
gické. Mohl byste se, prosím, přesto v krátkosti 
představit? 

Do současné doby jste pracoval s dětmi na 
střední škole, jste připraven na děti podstatně 
mladší? 

Do nové funkce nastoupíte již 1. srpna, tedy 
měsíc před zahájením příštího školního roku. Máte 
už nyní představu o tom, co byste chtěl stihnout do 

Mgr. TOMÁŠ HASÍK
 - ZŠ Žižkovo náměstí

mojí budoucí pozici na základní škole je podle mého 
názoru nyní důležitá zkušenost s výukou žáků Prvotní bude seznámení se s pedagogickým 
nižších ročníků osmiletého gymnázia, kteří sem sborem i s ostatními zaměstnanci. Já jsem se sboru 
nastupují již po ukončení páté třídy základní školy. už ve stručnosti představil, pravidelně do školy 
Mimo běžnou pedagogickou činnost jsem se docházím, řešíme se současným panem ředitelem 
zabýval i vedením mnoha projektů, což je manažer- některé provozní záležitosti s přesahem do dalších 
ská práce, která zahrnuje široké spektrum činností a měsíců nebo let. Byl jsem se také podívat u zápisu 
nese sebou velkou finanční zodpovědnost. Jsem dětí do prvních tříd, kde se mi velmi líbil milý a 
přesvědčen, že právě tyto zkušenosti jsou pro pozici laskavý přístup paní učitelek k nejmenším dětem. 
ředitele školy velmi potřebné. Ohledně zmiňovaných změn - nemyslím si, že 

by bylo vhodné hned po nástupu provádět velkou 
reorganizaci. Nejprve se chci postupně a důkladně 
seznámit s chodem celé školy.  Již nyní ale například 
vím, že bude nezbytné začít co nejdříve pracovat na 

Změna je samozřejmě ve složení pedagogické- doplnění pedagogického sboru, přičemž je potřeba 
ho sboru, i když s některými svými bývalými  učiteli sehnat tři nové pedagogické pracovníky. 
se tam ještě potkám, včetně mojí bývalé paní třídní 
učitelky. 

Velkou změnu samozřejmě vidím v podobě celé Určitě budeme sledovat vyhlášené výzvy a 
budovy, která je nově opravená. Škola má novou snažit se využívat všech nabízených příležitostí 
střechu, fasádu, vyměněná okna... Došlo mimo jiné například k získání dalšího moderního vybavení pro 
také k rekonstrukci školního hřiště, což považuji za školu. Budeme se chtít účastnit například projektu 
velmi důležité. Mohu říci, že mnohé školy v jiných „Šablony II“, samozřejmě s ohledem na to, jak se 
obcích a městech nemohou na takové investice ani škola do podobných dotačních titulů zapojovala v 
pomýšlet.  minulosti. 

Jiný je i systém výuky na základních školách, 
zvláště pak mnohem menší počty dětí ve třídě. 
Učitelé se tak mohou každému z nich lépe věnovat. 
To ale samozřejmě není zvláštnost školy, o které Vím, že je ve školním vzdělávacím programu 
hovoříme, ale jde o obecný trend ve školství.  tímto způsobem uvedena, já si ale myslím, že by se 

Další kapitolou je samozřejmě vybavení školy, mělo jednat  školu všestrannou, kde dětem nabíd-
které se se situací v době, kdy jsem ji navštěvoval neme v dostatečném rozsahu jak přírodovědné, tak 
jako žák vůbec ani porovnávat nedá. My jsme i humanitní předměty. Je nezbytné, aby žáci na 
například ještě neměli počítače, dataprojektory a základní škole dostali co nejširší základ, na který 
podobnou techniku. Teď je škola tímto zařízením budou mít možnost později navazovat. Do budouc-
velmi dobře vybavená, což je ale dáno hlavně na proto uvažuji o rozvinutí nabídky volitelných 
dobrou spoluprací školy a jejího zřizovatele - tedy předmětů. Hodně v tomto směru napoví také nový 
města. Pokud by zřizovatel neměl dostatečné model financování regionálního školství. 
pochopení pro potřeby škol ve městě, byla by jejich 
situace mnohem složitější, což by se samozřejmě 
odrazilo i v možnostech výuky a nabídce aktivit pro 
děti. Sám mohu posoudit situaci středních škol, Domluvili jsme se na spolupráci a já doufám, že 
jejichž zřizovatelem je kraj. Tam vidím ještě určité bude pokračovat v pedagogické práci ve škole i 
rezervy. nadále. Ostatně spolupracujeme již nyní. 

 
Může to být i tím, že v případě základních škol je 

jim zřizovatel doslova mnohem blíže, vidí aktuální 
dění a pokud je to možné a je k tomu vůle (což v Chci, aby škola měla dobrou pověst, aby byla 
Čáslavi je), tak lze na vznikající situace reagovat vyhledávaná a aby do ní děti rády chodily. Je 
okamžitě. V případě celého kraje samozřejmě ta nezbytné, aby se tam cítili dobře i zaměstnanci - 

Narodil jsem se v Čáslavi, v polovině sedmdesá- reakce není tak rychlá. také této stránce života školy je nezbytné věnovat 
tých let, nyní je mi 42 let. Většinu svého života (s Mohu tedy jednoznačně říci, že se těším na velkou pozornost. 
výjimkou studia na vysoké škole) jsem v Čáslavi také spolupráci s městem, bude to pro mě po předcho- Dále plánuji stavět další chod školy na úzké 
prožil. Chodil jsem právě na základní školu na zích zkušenostech ze středního školství příjemná spolupráci jak s jejím zřizovatelem, tedy Městem 
Žižkovo náměstí - v té době byla ještě osmiletá změna. Čáslaví, tak i s dalšími zdejšími institucemi. To byl 
docházka. také jeden z důležitých bodů mojí koncepce, kterou 

Následovalo studium na zdejším gymnáziu, kde jsem předkládal výběrové komisi k posouzení v 
jsem v roce 1994 odmaturoval. Moje další cesta rámci konkurzu. Hovořím zde například o součin-
vedla na Univerzitu Palackého v Olomouci. Zde Jsem přesvědčen o tom, že ano. Jak jsem už nosti se středními školami ve městě i v regionu i s 
jsem studoval přírodovědeckou fakultu - učitelství s poznamenal, na víceleté gymnázium nastupují děti dalšími místními institucemi, jako je zdejší městské 
aprobací biologie, zeměpis a ochrana životního ve věku žáků šesté třídy a já osobně jsem měl muzeum a  knihovna, dům dětí a mládeže, ale i 
prostředí. Tato studia jsem ukončil v roce 1999. možnost je učit. Není to tedy z tohoto pohledu pro dalšími. 
Svojí pracovní kariéru jsem v tomto roce zahájil jako mě tak velká změna. Věřím, že pokud budeme spolupracovat nejen v 
vychovatel a v roce 2001 jsem nastoupil jako učitel rámci pedagogického sboru, ale i v širším rámci, 
na zdejším gymnáziu a střední odborné škole podaří se mnohé plány a představy dovést do 
pedagogické, kde vlastně působím až doposud. Pro úspěšného konce. 

DVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČEKÁ ZMĚNA VEDENÍ
JAKÉ JSOU PLÁNY A OČEKÁVÁNÍ NASTUPUJÍCÍCH ŘEDITELŮ? 
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Mgr. VÁCLAV VONDRA
 - ZŠ Sadová

Máte tedy již dnes připraveny první úkoly, o Hovořil jste o zvyšování počtu tříd, má škola ješ-
kterých víte, že je budete muset vyřešit co nejdříve tě volnou kapacitu pro další žáky? Případně - máte 
po převzetí funkce ředitele?  nějaký plán, jak další žáky do školy přilákat? 

Součástí školy je i jídelna a další zařízení. Také 
Vidíte nějaké problémy například ve vybavení tyto její součásti budou spadat pod Vaše vedení?

školy nebo technickém zajištění jejího chodu? 

Zůstanete v kontaktu s běžnou výukou? 

Pane magistře, přibližně za dva měsíce se 
ujmete funkce ředitele Základní školy Sadová v 
Čáslavi. Po jakých předchozích zkušenostech se na Co Vás dovedlo k rozhodnutí přihlásit se do kon-
tuto pozici připravujete? kurzu na ředitele školy? 

Z Vašich kolegů se tedy ze dne na den stanou 
podřízení. Jste na tuto změnu připraven? 

Základní školu, jejíhož řízení se zanedlouho 
ujmete, znáte tedy téměř od jejích prvních dní. Víte, Kromě profese učitele na základní škole se 
jak se doposud vyvíjela, jaké případné problémy její věnujete také činnosti trenéra fotbalové mládeže. 
dosavadní vedení překonalo a kam došla. Máte Mnozí Čáslaváci Vás dokonce znají spíše právě z 
tedy na co navazovat... tohoto pohledu. Budete mít jako ředitel školy na 

Konkurz proběhl již před několika týdny, stejně tyto svoje aktivity dostatek času? 
dlouho znáte jeho výsledek. Předpokládám tedy, že 
od té doby již komunikujete se současným ředite-
lem v souvislosti s budoucím předáním funkce...

Dvě ze tří čáslavských základních škol tedy již 
brzy změní svoje vedení. Oběma novým ředitelům a 
tedy i školám, pedagogickému sboru a žákům, kteří 
sem chodí získávat svoje vědomosti, přejeme ten 
nejlepší vstup do nového období.                            

Nezbytným krokem, který nebude možné od- Kapacita školy sice zcela naplněná není, ale 
dalovat, je doplnění pedagogického sboru. Vzhle- přesto bych řekl, že je zde téměř maximální počet 
dem k tomu, že se přesunu na pozici ředitele a dru- žáků - zvláště například s ohledem na možnosti škol-
hý učitel matematiky, magistr Josef Jarolím, se ujme ní jídelny, kde jsou její možnosti na hranici. Nemys-
funkce zástupce ředitele (s ohledem na skutečnost, lím si tedy, že by bylo nezbytné získávat další žáky - 
že s koncem tohoto školního roku odchází také sou- samozřejmě s výjimkou speciálních sportovních 
časná zástupkyně ředitele, magistra Jarmila Sejč- tříd, kde organizujeme náborové akce. Jedna tako-
ková - pozn red.), bude třeba doplnit právě aprobaci vá proběhla například ve čtvrtek 17. května. Jsem 
matematika, což se nám již podařilo. S ohledem  r á d ,  ž e  je o sportovní třídy zájem a hlásí se sem děti i 
k nárůstu počtu tříd ale budeme sbor doplňovat o z jiných základních škol. Konkrétně o uvedený květ-
další tři kolegy. I tato situace je již ale v podstatě vy- nový nábor mělo zájem i sedm dětí, které na naši zá-
řešena. Jde tedy o úkoly, které se prakticky podařilo kladní školu doposud nedocházely.   
uzavřít ještě před změnou ve vedení.  

Jistě, jde nejen o školní jídelnu, ale také tělo-
Základní škola Sadová je stále poměrně novou cvičny a další sportoviště, která využívají nejen děti 

školou, takže mnoho problémů, které se týkají star- ze školy při výuce, ale pronajímáme je i místním 
ších škol a jejich budov tady nemáme. Je ale samo- sportovním klubům. Dále je tady školní bufet a tak 
zřejmé, že všude je stále co zlepšovat, modernizo- dále. 
vat a doplňovat. Stejně je tomu i tady. Vše ale záleží 
na finančních možnostech školy. Chtěli bychom in- Podle zákona dokonce musím a rád zůstanu. Je 
vestovat do modernizace počítačů i programů, ale předepsáno, že by ředitel (podle velikosti školy) měl 
určitě neplánujeme žádné aktuální změny napří- učit alespoň pět hodin týdně a zástupce ředitele 
klad v systému výuky a podobně. ještě o dvě hodiny více. Zůstane mi tedy jedna třída, 

Tím ale nechci říkat, že nemám žádné plány. Vi- kde budu vyučovat matematiku. V kontaktu s vý-
dím další možnosti - v souladu s koncepcí školy - roz- ukou tedy rozhodně zůstanu. 
šiřování nabídky sportovních aktivit. Rádi bychom v 
oblasti sportu navázali také užší kontakty s místními 

Na Základní škole Sadová pracuji téměř od středními školami - s průmyslovou, zemědělskou Jak jsem už říkal, považuji za velmi důležité, aby 
jejího založení, respektive nastoupil jsem sem jen školou a dalšími, kde již o možnost rozšířené výuky i příští vedení navázalo na dosavadní práci pana ře-
několik měsíců po jejím zprovoznění, kdy mě ke tělocviku měli také zájem. ditele Škarky a jeho týmu. Z učitelů se nikdo jiný ne-
spolupráci oslovil její ředitel, magistr Pavel Škarka.  Není to ale samozřejmě jen sport, škola musí přihlásil a já jsem cítil podporu mých kolegů. Proto 
Do té doby jsem od ukončení svých studií na vysoké nabízet odpovídající podmínky pro vyučování všech jsem se nakonec přihlásil. 
škole pracoval na základní škole na Žižkově náměstí. předmětů. Musíme si uvědomit, že některé děti po 
Mojí aprobací jsou předměty matematika a země- ukončení základní školy pokračují ve sportovním 
pis, které jsem vystudoval na pedagogické fakultě duchu (někteří žáci dokonce studovali střední školu Osobně věřím, že problémy vznikat nebudou, i 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad v Chrudimi, která má vysloveně sportovní zaměře- když samozřejmě právě tato otázka byla pro mně 
Labem. ní), ale většina se hlásí na běžné střední školy. Jsem jedním z argumentů, které jsem před podáním při-

rád, že mohu říci, že většina žáků devátých tříd bývá hlášky zvažoval. 
na školu, na kterou se hlásí, také přijata. Uvidíme, 
jaká bude úspěšnost našich žáků v příštích letech, a 
to s ohledem na stoupající počet dětí v této věkové 
kategorii a tedy větší konkurenci. 

Určitě. To byl právě jeden - lépe řečeno hlavní -   
důvod, který mě vedl k podání přihlášky do konkur- Je samozřejmé, že část práce ve fotbale si budu 
zu na ředitele školy. Je potřeba navázat na práci muset ubrat, ale to nebude velký problém, protože 
stávajícího ředitele magistra Škarky, který školu od jsem v posledních přibližně dvou letech již zvýšili 
počátku vede ke sportovnímu zaměření. Velmi Ano, a musím na tomto místě poděkovat panu počet lidí, kteří se této aktivitě věnují. Snažím se jim 
dobře zde fungují sportovní třídy, což je podle mého řediteli Škarkovi, protože mě od toho okamžiku do už část práce předat a doufám, že to všechno sklou-
názoru výborné. V této práci bych chtěl pokračovat i veškerého dění ve škole postupně zasvěcuje, velmi bím. Každopádně se ale trénování mladých fotbalis-
nadále. úzce spolupracujeme a mnohá rozhodnutí v sou- tů chci věnovat i nadále. 

Ostatně zásluhy pana ředitele Škarky nespočí- časné době již konzultujeme a řešíme společně i s 
vají jen ve směrování školy, ale jak již sám popsal       mým budoucím zástupcem. Myslím si, že tato spo-
v minulém vydání Čáslavských novin, škola se zpo- lupráce je perfektní a jsem velmi vděčný za to, že se 
čátku potýkala s určitou nedůvěrou místních ro- mohu podílet už i na přípravách na příští školní rok. 
dičů, a proto bylo třeba vybudovat její dobré jméno, Věřím, že určitá míra spolupráce s panem ředitelem 
což se, jak si myslím, podařilo. Také na to je třeba Škarkou bude alespoň zpočátku pokračovat i dále, 
navazovat. zvláště v podobě případně potřebných konzultací.                                                                                zn

ZŠ Sadová ZŠ Žižkovo náměstí
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...Bída na jedné, bohatství na druhé straně...

...Církevní obřady za potraviny... ...Zeiner Karel, komisař, do Poličky...

...Sbírky pro kulturní spolky stále horlivé...
...Jahoda J. obdržel cenu za povídku...

...Zeměbranecký pluk č. 12 se vyznamenal          
v boji...

...„Národní dar“ pro menšiny...

...Nedostatek všech potřeb... 

...Okresní výbor věnoval VIII. váleč. půjčku na 
sirotčinec...

...Pěší pluk č. 21 pochválen...

...Dítky chudé od Liberce umístěny v Čáslavi       
a okolí...

...Ceny obilí zvýšeny...

...Havlena Bedřich popraven...

...Ovoce prodáno sadařům s podmínkou krytí 
potřeby pro místní obyvatele...

...Náhražky čaje listím, bída o sůl i o zápalky...

...Nouze o krmivo, tráva draho placena...

...Zemětřesení v okolí...

pozorovány na Míčově a v Třemošnici tři otřesy ze-
Hospodářské poměry obyvatelstva vyvrcholily mě až okna zařinčela. Lidé zděšeni vybíhali na náves 

v tento stav: Na jedné straně zoufalá bída ve všem, a domnívali se, že to byl snad výbuch petrolejky        
na druhé straně úžasné zbohatnutí, lesk zlata, hoj- v Pardubicích. Podobné otřesy zpozorovány i na 
nosti potravin a t.d. Moravě (Časopis Čáslavský kraj).

  
Na některých místech požadovány za oddavky a Okresní komisař Karel Zeiner, všeobecně oblí-

pohřby jen potraviny, jako máslo, pšenice a podob- bený úředník pro šlechetné, klidné a obětavé jedná-
ně. ní se stranami, byl přeložen v měsíci červnu t.r. do 

Poličky.
 

Krušná doba válečná s vrcholem bídy o výživu  
nezmenšila finanční podporu humánních, kultur- Redakční spolupracovník místního časopisu J. 
ních a vlasteneckých podniků. Čím dále tím horlivěji Jahoda obdržel Třebízského cenu za svou veršova-
sbírány v Čáslavi a v okolí peněžité příspěvky na nou povídku „Před velkou dobou“, uveřejněna         
Ústřední Matici školskou, České srdce, Národní di- r. 1917 ve „Zvonu“. Do místních novin psal kulturní 
vadlo v Brně, Komisi pro péči o mládež, vdovy a si- články, kritiky a řízné polemiky.
rotky po padlých vojínech, i pro české školy, soko-
lovny a národní domy v menšinovém území. 

  Čáslavský střelecký pluk čís. 12 vyznamenal se  
Městská rada a okresní výbor vydaly zvláštní v boji na italském bojišti dne 15. až 17. června 1918, 

důtklivé provolání, aby dobří lidé obětavě věnovali kdy boj zde dosáhl nejkrutějšího stupně. Pod vede-
Nebylo ani uhlí, železa, látek, petroleje, mýdla a peněžité příspěvky jako „Národní dar“ na záchranu ním milého podplukovníka Fr. Cibulky odolal hroz-

t.d. Nouze o sádlo a tuky vůbec dostoupila tak dale- menšinových škol a na stavbu Národního divadla   n é mu dělostřeleckému ohni, útočil na nepřítele a 
ko, že občané čáslavští za celou zimu, za 6 měsíců, v Brně. Při všech dobročinných sbírkách působila získaný úspěch statečně obhájil. Udatnost našich 
obdrželi za své lístky, zvané tučenky, pouze 1/4 kilo- horlivě i školní mládež. vojínů a důstojníků byla divisionářem polním pod-
gramu sádla. Nebylo divu, že majetní lidé nakupo- maršálkem A. Podhajským uznána s největší po-
vali potajmu omastek za přemrštěné ceny. V té do- chvalou. 
bě byl uvolněn nákup a prodej vepřů. Když byla se-  
lata (odstávčata) prodávána i za 1400 K párek, tu na Okresní výbor upsal na 8. válečnou půjčku        
potírání lichvy stanoveny maximální ceny selat ve 50 000 K a učinil usnesení tuto půjčku prodati a str- V ofensivě v jižním Tyrolsku v r. 1916 zápolil čás-
výši 20 až 30 K za 1 kilogram živé váhy dle jakosti. Po- ženou částku věnovati fondu pro vystavění okresní- lavský pěší pluk č. 21 v „protěžovaném sboru“ 
žadování vyšší ceny bylo trestáno, bylo-li učiněno ho sirotčince císaře a krále Karla I. tehdejšího následníka trůnu arcivévody Karla. Když 
udání. V našem okrese bylo více osob pro to trestá- potom Karel, jako císař, opět v oněch místech meš-
no, ale přece byly ceny stále a stále vyháněny do ší- kal v červnu 1918, vzpomenul svých věrných násle-
lené výše za všecko zboží. Konzument dostal zboží,  dujícími vlastnoručními řádky: „Duch, který před 
které prošlo několika rukama a několikrát zdražené. „České srdce“ v Praze postoupilo 44 chudých mýma očima provázel mé jednadvacátníky v prosla-

českých školních dítek z Horního Růžodolu u Liberce vených dnech od vítězství k vítězství, nechť žije dál a 
 k zotavení do Čáslavě. Při příjezdu uvítali dítky na slouží co vzor budoucím pokolením. Bůh chraniž 

Na obilí z nové sklizně byly hlášeny zvýšené ce- nádraží předseda okresní péče o mládež JUDr. Jan tento krásný pluk. Dvorní vlak 14. června 1918.“
ny až o 25 K na jednom metr. centu. Na mnohých Zimmer a jednatel JUDr. Josef Musil. Komise ujala 
místech propukaly nepokoje a demonstrace proti se děcek a pět z nich umístila v Čáslavi, ostatní            
drahotě, protože ani veliké pokuty soudem vyměřo- v okolí, aby tu užila dobročinnosti občanstva a na- Mezi hrdiny, popravené rakouskou vládou, ná-
vané, ani veřejné pranýřování lichvářů v novinách čerpala sil pro další znovustrádání. Dítky tu pobyly leží statečný italský legionář Bedřich Havlena, čás-
nepomáhalo; na druhé straně zase pácháno zlo tím, devět neděl. (Deset dítek z nich zůstalo ještě déle) lavský krajan, rodem z Nové Lhoty u Čáslavě. Stu-
že lidé kradli brambory z polí v celých houfech; ani doval na gymnasiu v Čáslavi a byl berním úředníkem 
všechny ty hlídky tomu nepomohly, staly se i přípa- posledně v Žamberku. V bojích na italské frontě 
dy násilné.  přeběhl do zajetí a pracoval ve výboru tvořících se 

Obec upozornila kupce červeného ovoce, že československých legií v Itálii. Při jedné bitvě u San-
musí dodati pro aprovisaci měšťanstva každodenně ta Dona - Calveschia byl zajat dne 20. června 1918 a 

 Náhražky čaje, listí jahodníku, ostružiníku a ma- 1 metrický cent v době od 20. června a prodávati jako velezrádce odsouzen k smrti. Na popravišti dne 
liníku byly sbírány ještě ve větší míře než dříve. Na- třešně  městské radnici za stanovenou cenu 1 Kč za 21. července odmítl i v poslední chvíli prositi o mi-
řízeny i sbírky kopřiv na konci měsíce července. Bída kilogram. Při prodeji tvrdého ovoce položena ofert- lost, sám si rychle navlékl oprátku na hlavu. V té 
sáhla i na sůl; proto zavedeny lístky „solenky“ na ní podmínka, že kupující budou povinni veškeré skli- rychlosti však vysmekla se mu oprátka a Havlena     
něž měli příděl samozásobitelé (rolníci) 70 dkg, zené ovoce dodati obci, která je bude prodávat s úsměvem znovu ji navlékl. Opět s úsměvem spus-
ostatní lid 50 dkg na týden. I o zápalky byla nouze. místním občanům za snížené ceny. Červené ovoce  til se dolů a skonal. Vše se událo tak rychle, že pří-

z obecních sadů prodáno v letošní dražbě za 28 576 tomní důstojníci, feldkurát i kat zůstali jako omráče-
 K a 5 % z toho ještě zaplatilo pro zahradníka a 1 % ni. Byl pohřben v Devanco v Itálii. 

Nouze o krmivo t.r. doháněla potřebný lid k pře- pro chudé. 
mrštěnému zvýšení cen při dražbě luk. Město Čás-
lav utržilo v letošní dražbě za trávu na obecních lu-  ...pokračování v příštím vydání ČN...
kách, březích a u cest 26 000 K. V noci ze dne 5. na 6. června t.r. o 12. hodině Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918

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?

ČERVEN
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Poslední dubnová noc patří již od nepaměti lidové-
mu zvyku pálení čarodějnic. Jinak tomu nemohlo 
být ani letos. Na zmiňovanou tradici taktéž označo-
vanou jako Filipojakubská noc nezapomíná ani 
město Čáslav a opět po roce připravilo oslavu toho-
to dne s bohatým doprovodným programem.

ba vatry, městem profukoval silný vítr, který s ohle- slunci a přítomní se již pomalu začali otáčet k hlavní-
dem na bezpečnost mohl překazit hlavní večerní mu místu večera, kde bylo již vše připraveno k zapá-
ceremoniál, tedy zapálení ohně. To se ale naštěstí lení  ohně. 
nestalo a v odpoledních hodinách již panovalo krás- Oheň byl zapálen krátce po osmé hodině večer-
né slunečné počasí s příznivými povětrnostními ní a na pódiu se už na své vystoupení chystala revi-
podmínkami, které vydržely po zbytek dne. valová banda AC/CZ, se svou s

Ačkoliv by se někomu mohlo zdát, že příprava První návštěvníci se sešli již krátce před půl terá celou akci uzavřela.
takové akce zabere organizátorům maximálně pátou odpoledne u Otakarovy bašty, odkud vyrazil Během celého odpoledne si návštěvníci mohli 
jeden až dva dny, opak je pravdou. Plánování a pře- průvod čítající okolo stovky lidí v čele s vyrobenou zakoupit špekáčky a opéct si je na připravených 
devším vyjednávání s interprety musí začít o několik čarodějnicí. Po příchodu do areálu ohništích. Pro děti byly také přichystány nejrůznější 
měsíců dříve. P  se děti mohly s čarodějnicí na- hry a aktivity jako například menší lanové centrum, 

posled vyfotit a poté ji čáslavští zálesáci usadili na chůze na chůdách, střelba na terč nebo kreslení na 
S blížícím se dnem „D” však každého pořadatele své místo, tedy na vrchol vatry. obličej pod vedením čáslavských organizací jako je 
kulturní události pod širým nebem začíná děsit Po zahájení akce moderátorem Ondrou Ciká- Zálesák, který dále zajistil stavbu mohutné vatry 
známý strašák, kterého nemůže nikdo ovlivnit a nem se ujal slova místostarosta města Mgr. Daniel včetně výroby čarodějnice, nebo Pionýr. 
přeci dokáže značně narušit či ukončit i kvalitně při- Mikš, který přítomné seznámil s programem dne. Organizátoři děkují zmiňovaným spolkům Zále-
pravenou kulturní událost - s otevřeným ohněm v Jako první účinkující vystoupil Michal Nesvatba, sák a Pionýr, dále sponzorům Jatka Červené Janovi-
hlavní roli, obzvláště. Hovoříme o počasí, jehož prů- který zaujal jak děti, tak i jejich rodiče. Poté se svých ce, LESS & TIMBER, a.s., AVE CZ odpadové hospo-
běh v dopoledních hodinách v den akce pořadate- nástrojů chopila bluegrassová legenda - kapela  dářství, s.r.o. a všem, kteří se podíleli na přípravě i 
lům do karet příliš nenahrával. Když bylo stavěno Poutníci, fungující již od roku 1970. Poslední tóny úklidu areálu.                
pódium, zázemí pro účinkující a dokončovala se stav- kapely jakoby zněly na rozloučenou zapadajícímu 

mrští pekelného 
rocku kapely AC/DC, k

bývalých kasá-
ro kvalitní průběh celé akce je tedy ren Prokopa Holého

nezbytná příprava s dostatečným předstihem.         

              JN

ČARODĚJNICE 2018 

FOTOGRAFIE Z PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
Rozsáhlejší fotogalerii najdete na facebookovém profilu města s názvem ČÁSLAV-město, které máme rádi
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Od dubna letošního roku zná soutěž s názvem 

Pane Krumle, řekněte nám prosím něco o sobě V čem konkrétně v rámci manažerské práce vyni-
a jaký vztah máte k Čáslavi? káte zvlášť Vy, Lucie Jelínková a Michal Vilímek? Fun-

guje mezi vámi - řekněme chemie - která dohroma-
dy tvoří výborný manažerský tým, nebo to vidíte 
spíše tak, že každý musí umět vše perfektně? 

Kolik týmů jste museli porazit v národní a poté 
světové fázi soutěže?

Co podle Vás musí ovládat výborný manažer?

Co pro Vás znamená výhra v soutěži v osobním i 
profesním životě? 

V týmu s Vámi byla také Lucie Jelínková a Michal 
Vilímek. Představuji si, že jste dali hlavy dohromady 
a pracovali společně jako tým, ale přeci jen, každý    
z vás je jiný, musí mít trochu jiné uvažování a tudíž 
volit jiná řešení. Proběhla mezi vámi nějaká inten-
zivnější výměna názorů? 

Co byste vzkázal lidem, kteří váhají s účastí         
v takové soutěži?

Glo-
bal Management Challenge (GMC), ve které bojují 
nejlepší manažerské týmy světa, své absolutní vítě-
ze. Vítězným týmem posledního ročníku je tým z 
České republiky, který tvoří Lucie Jelínková, Michal 
Vilímek a také Lukáš Kruml z Čáslavi. Vzhledem k Řešení, kterého problému, vám vyloženě sedlo 
tomu, že se jedná o celosvětově nejprestižnější a a kde jste se naopak nejvíce zapotili?
největší soutěž v oblasti řízení firem určenou jak pro 
studenty, tak i profesionály z praxe, kdy každý tým 
řídí modelovou výrobní firmu na virtuálních trzích, 
museli jsme reprezentanta nejen ČR, ale také Čásla-
vi, Lukáše Krumla, požádat o rozhovor, se kterým 
ochotně souhlasil.  

Výhra Vás řadí mezi nejlepší manažery na světě. 
Jak jste se dostal k této soutěži?

Slovensku a řešit s nimi komplikované problémy ve konce, že jsme během finále v Dubaji o jednom roz-
všech oblastech řízení různorodých firem, což mi hodnutí hlasovali. Naštěstí se to nedělo tak často a 
také výrazně pomohlo k úspěchu v této soutěži.  h  la v ně nešlo o ty nejzásadnější oblasti, které by vý-
V neposlední řadě musím zmínit mé reprezentační razně ovlivňovaly výsledek. Hodně důležité bylo, že 
kolegy z týmu, kteří ze sebe vydali také to nejlepší. jsme si na začátku každého kola vždy řekli, co chce-

me zhruba dělat, nastavili jsme si mantinely a tuto 
 strategii jsme pak po celou dobu drželi. Tak jako ve 

Každá oblast, kterou jsme museli v soutěži řešit, skutečnosti je důležité nastavit směr a pak ho jen 
byla něčím specifická. Mě osobně nejvíce bavila korigovat podle aktuální situace. Stojí za námi ale 
rozhodnutí ve finanční divizi, zejména z pohledu hlavně stovky hodin tvrdé práce, zejména pečlivá 
nastavení financování provozu podniku, analýzy příprava, dobře promyšlená strategie a do detailu 
nákladů, vyplácení dividend nebo řízení cash flow. vyladěné analytické modely, na kterých jsme praco-

Velmi těžké bylo například odhadnout poptáv- vali několik let. 
ku po našich výrobcích na jednotlivých trzích a 
podle toho rozhodnout o vyráběném počtu a ná-

V Čáslavi jsem se narodil a v podstatě zde celý sledně ceně těchto výrobků. Nicméně všechna roz-
život žiji. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu Uni- hodnutí se v konečném důsledku navzájem ovlivňo-
verzity Pardubice, kde jsem se také dostal k této vala, proto sladění výstupů všech analýz z jednotli-
soutěži. V současnosti pracuji jako business control- vých oblastí bylo vždy to nejobtížnější. Tak to ale  Lucka vyniká zejména v dovednosti organizovat 
ler na centrále průmyslového holdingu Czechoslo- funguje i v reálném podnikovém prostředí. diskuzi a má dobrou intuici, čehož jsme několikrát 
vak Group, kde spravuji několik výrobních firem té- během soutěže využili. 
to skupiny. Baví mě čísla, ekonomie a vytváření hod- Michal je jeden z nejlepších analytiků, co znám. 
not ze správných rozhodnutí, na čemž je soutěž V ČR, tedy v národním kole jich tolik nebylo. Na svě- Navíc má nadstandardní IT znalosti, a to zejména    
GMC v principu postavena. tovém šampionátu byl počet i úroveň soupeřů mno- v Excelu. 

hem vyšší. Byly zde ty nejlepší týmy z několika desí- Za svoji největší přidanou hodnotu považuju 
Měl by to být hlavně odborník ve svém oboru   t ek zemí z celého světa. Mezi největší kandidáty na vyváženou kombinaci analytického myšlení, ekono-

s dostatečným nadhledem a zkušenostmi i z ostat- vítěze patří každoročně zejména Rusko, Čína,  m ic ký ch  znalostí, schopnosti určit a zaměřit se na 
ních oblastí. Podle mého je také důležitý obyčejný Macao, Španělsko, Brazílie či Portugalsko. Organi- priority, vyjednat a zpracovat efektivní řešení. 
selský rozum v kombinaci se strategickým myšle- zační zázemí těchto zemí nelze s ČR zatím srovná- Všichni jsme v týmu měli určitou roli a vybranou 
ním. Musí také dokázat přemýšlet dopředu a počí- vat. Například v Rusku nebo Číně každý rok soutěží oblast, na kterou jsme se samostatně zaměřovali. 
tat s následky daných rozhodnutí, což je  pro mana- více jak 3 tisíce týmů v několika ligách a podpora Konečné výstupy jsme však vždy vytvářeli společně.
žerskou práci klíčové. Každý manažer musí také těchto týmů jejich organizačními výbory je obrov-
umět pracovat s lidmi, dokázat je motivovat a správ- ská. Mimo to se ale soutěže účastní i např. Keňa, 
ně odměnit. Indie nebo Maroko. Pro mě byla především čest reprezentovat naši 

zemi. Vždy jsem chtěl reprezentovat ČR v hokeji, což 
se mi už asi nepodaří, tak jsem si to tímto vynahra-

Poprvé jsem hrál už v r. 2013 ještě jako student dil.  Přebírat v Dubaji titul pro mistry světa s českou 
a myšlenka soutěže mě natolik zaujala, že jsem se vlajkou v ruce a s vědomím, že celý svět uznal, že 
účastnil dalších třech ročníků, každý rok s lepším jsme právě my ti nejlepší, tomu se moc jiných věcí 
výsledkem. Využíval jsem jak znalosti a dovednosti nevyrovná. Když jsme pak domů vezli GMC Stanley 
ze školy, tak zejména zkušenosti ze své praxe. Na Správná komunikace a spolupráce v týmu je Cup, připadal jsem si, jako kdybychom vezli domů 
řízení firem v praxi byla zaměřena i moje doktorská polovina úspěchu v této soutěži. My jsme měli štěs- zlato z Nagana přesně před 20 lety.
disertační práce. Díky mému současnému působe- tí, že jsme si navzájem výborně porozuměli a praco- Díky soutěži jsem také získal nějaké pracovní 
ní v holdingu Czechoslovak Group mám možnost se vali všichni jako jeden. Samozřejmě byly chvíle, kdy nabídky nebo pozvánky na různé kurzy. Velkou výho-
denně setkávat s nejlepšími manažery v Česku a na jsme se úplně nedokázali shodnout. Pamatuji si do- dou pro účastníky je to, že každý tým má svého pat-

rona, což je většinou velká, známá firma, jako je na-
př. Škoda Auto, Ernst and Young, O2, Barclays apod. 
Tyto firmy se většinou o členy týmu aktivně zajímají 
po dobu soutěže a umožňují jim různé konzultace a 
exkurze, čímž se samozřejmě snaží objevit a získat 
nové talenty, které by mohli získat do svých řad. 

Ať se přihlásí a zkusí to. Zejména pokud mají 
předpoklady nebo vizi se nějak angažovat ve finan-
cích, marketingu nebo dalších podnikových oblas-
tech. Účastníci pochopí, že být manažer znamená 
hlavně být zodpovědný za svoje rozhodnutí, která 
ovlivní celou firmu, a tím i všechny lidi v ní. Je to 
skvělý školící nástroj, na kterém si každý může ově-
řit svoji úroveň odborných dovedností, schopnost 
rychlého a efektivního rozhodování a zejména také 
práci v týmu. Soutěž probíhá jednou ročně, v celém 
rozsahu většinou od října do dubna.

Pro úspěch v soutěži je potřeba obětovat hlav-
ně čas, jak na hru samotnou, tak i na sebevzdělává-
ní. Tak je to ale vždy, pokud chcete v něčem skuteč-
ně uspět.                    JN, foto: archiv Lukáše Krumla

ČÁSLAVÁK LUKÁŠ KRUML MEZI NEJLEPŠÍMI MANAŽERY SVĚTA

zleva: Lucie Jelínková, Lukáš Kruml, Michal Vilímek
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V sobotu 5. 5. proběhla na střelnici Kluky soutěž ve 
střelbě z malorážní pušky. 

Tato soutěž byla určena i pro ty, kteří nejsou dr-
žiteli zbrojního průkazu, s možností zapůjčení ma-
lorážky a pro dospělé i děti. Příkladem toho, že lze 
vyhrát i se zapůjčenou zbraní, je letošní vítěz Lukáš 
Osztatní. Na druhém místě Radomír Pleskač a třetí 
Pavel Jeřábek. Krabička nábojů stačila pro střelbu 
na vzdálenost 25 m ve stoje bez opory, s oporou 
pevné tyče a vsedě. Zvlášť byla hodnocena katego-
rie juniorů. Oproti loňskému ročníku sice byla nižší 
účast, přesto se akce konaná za podpory Města Čás-
lav a firmy Tlapnet určitě líbila a startující odcházeli 
spokojeni. Poděkování patří také těm, kteří pomá-
hali se zajištěním řádného průběhu soutěže.   -KuK-

ČÁSLAVSKÉ PRÁČE

Stejně jako i v minulých letech, uspořádala opět 
čáslavská sportovní komise vyhlašování nejlepších 
sportovců za uplynulý kalendářní rok. Akci opět Fotbal:
moderovali Martin Horský a Anna Daňková.

Jezdectví:

Judo:
Seznam oceněných sportovců:
Atletika:

Plavání:

Fotbal krajánci:
Nohejbal:
Hokej týmy: 

Nominovaní mladí sportovci, jejich rodinní přís-
lušníci i ostatní účastníci slavnostního večera, se se-
šli v hledišti zdejšího Dusíkova divadla ve čtvrtek 26. 
dubna. Ve více než hodinovém programu došlo na 
zábavu, krátké soutěže a nechybělo ani hudební vy-
stoupení v podání Pekaře a jeho skupiny. 

Výtěžek dobrovolného vstupného byl v konci 
programu věnován organizaci Cesta životem bez 
bariér, která se snaží zajistit co nejlepší podmínky 
pro sport handicapovaným dětem.                         

Němeček Jan, Apltauer Václav, Vejrosta Kryštof, 
Kozlová Marie.

 Vebr Lukáš, Vančura Jakub, Kovařík Sta-
nislav, Váňa Petr, Ašenbrennerová Sabina, Karafiá-
tová Michaela, Krulišová Petra, Fojtíková Barbora, 
Ondráčková Iveta, Čuchal Jiří, Havrd Tomáš, Pytlík 
Ivan, Vyhnánek David, Březina Lukáš, Zeman Lukáš, 
Houfek Adam, Paták Vojtěch, Nesládek Tomáš, 
Dražinovský David, Černý Daniel, Ronovský Štěpán, 
Vondra Vojtěch, Pekhart Tomáš, Jelínek Libor.

 Kubišta Václav, Janatová Kristýna, Ka-
livodová Sára, Szádovská Hana, Černá Adéla, Ská-
lová Kristýna, Šimánková Natálie.

 Horská Anna, Sechovec Lukáš, Círek Erik, 
Procházka Matěj, Zavadil Lukáš, Sosnovcová Žofie, 

 Novosadová Jana, Slavíková Jana, Váňa Jakub, Huber Felipe, Praus Vítězslav, Zrucká 
Antošová Dominika, Kešner Václav, Chyba Martin, Anna, Veselý Lukáš, Huber Oliver, Krátký Adam, 
Lietavec Jiří, Pospíšil Jiří, Beranová Tereza, Volen- Prausová Andrea, Nováček Jiří, Tobiška Jan, Šedivý 
cová Eliška, Volenec Tomáš, Kratochvíl Vojtěch, Koz- Martin.
lová Anna, Lorenčíková Adéla, Tillmann Ingrid,  Daňková Anna, Ťok Adam, Poláková Te-
Grodlová Tereza, Vánišová Anna, Podaná Kateřina, reza, Kárný Martin, Zvolský Vojtěch.
Pecha Martin, Pešek Tomáš, Kvíčala Lukáš, Tláskal  Tichý Jakub, Hybler Adam.
Tomáš, Podaný Jakub, Čech Martin, Vejrostová Da-  Lipták Miroslav.
niela, Novosadová Jitka, Pipková Adéla, Hlouchová Tým Gripeňata - kategorie 3. třída, 
Radka, Havelková Anna, Stehno Roman, Perner Mi- Tým Gripeňata - kategorie 4. třída, A tým HC Čáslav
chal, Krejča Antonín, Malina František, Hrubý Petr,                                                                                       zn
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V sobotu 19. 5. se na Žižkově náměstí uskutečnil již 
19. ročník soutěže Strongman Čáslav. Závodu České 
profesionální strongman ligy, která je zároveň sou-
částí Středoevropského poháru strongmanů, se zú-
častnili také Jiří Žaloudek a Zdeněk Vávra z Čáslavi  
nebo Pavel Zadražil z Kutné Hory.    

10) Jiří Žaloudek  
11) Michal Šulc
12) Zdeněk Teplárek
13) Ivan Hryhorovskyy
14) Milan Šulaň
15) Josef Mazač
16) Zdeněk Vávra
17) Mari Zvrtek

1) Volodymyr Tsyfra 
2) Rafał Kobylarz  
3) Patryk Przybyła 
4) Konstantin Ilin 
5) Branislav Golier 
6) Jiří Vytiska 
7) Jarda Švejda 
8) Pavel Zadražil 
9) Dominik Hušek

VÝSLEDKY ČÁSLAVSKÉHO STRONGMANA 2018 



Zrod české turistiky je datován do roku 1862, kdy 
došlo k založení první české tělovýchovné organiza-
ce Sokol. První česká turistická organizace byla zalo-
žena až o 22 roků déle ve Frenštátě pod Radhoštěm Jaká místa máte nejraději Vy osobně? Mohla byste čtenářům poskytnout pár tipů na 
a historie čáslavského klubu turistů sahá do roku zajímavé výlety poblíž Čáslavi?
1900, kdy byl 19. května ustanovující valnou hro-
madou založen odbor Klub českých turistů v Čásla-
vi. Tehdy se do odboru, jehož předsedou se stal  
JUDr. Jan Uhlíř, přihlásilo 30 členů. Dnes má turistic- Jsou podle Vás v České republice dobré pod-
ký oddíl, v čele se Zdenou Matysovou, která je před- mínky pro turistiku?
sedkyní čáslavských turistů od roku 2005, o 50 čle-
nů více. Paní Matysová nám přiblížila fungování od-
dílu a poskytla pár tipů na výlety pro nadcházející 
letní období.

Než se vydáme, tedy alespoň pomyslně, po krá-
sách České republiky, řekněte nám, prosím, bližší 
informace o zdejším současném turistickém oddíle. 

Co je nedílnou součástí každého správného tu-
risty? 

Říkáte, že s vámi může vyrazit kdokoliv. Co ale 
fyzicky méně zdatní?

V České republice je spoustu turisticky zajíma-
vých míst, ale když si představíme, že chodíme pra-
videlně na túry po dobu více jak deseti let, je potře-
ba někde čerpat inspiraci na výlety. Z jakých zdrojů Na co se Vy osobně soustředíte při procházkách 
čerpáte vy? přírodou?

Dokáže Vás na cestách za ta léta ještě něco pře-
kvapit?   

 Jak často se turistický oddíl vydává na cesty?

nikdo z účastníků jen tak nezapomene, protože atraktivní turistická místa, která jsou od vlakových 
nám pobyt v jedné z lokalit vydatně propršel. To nás zastávek leckdy příliš daleko. Těžko se potom plánu-
ale od našich plánovaných túr neodradilo. jí například pochody Kácov nebo Sázava.

Miluji skály, takže nejraději navštěvuji všechna 
místa, kterým dominují pískovcové útvary, jako jsou Rodinám s nejmenšími dětmi v kočárcích bych 
Teplické skály, Maloskalsko, Broumovsko, Adršpa- asi doporučila královskou procházku v Kutné Hoře, 
ch, Prachovské skály a podobně. kterou je možné prodloužit o trasu údolím Vrchlice, 

na které se nachází vodní mlýny.
Určitě také musím doporučit Železné hory. 

Určitě ano. Jedním z prvků charakterizujících Můžete se vydat Hedvičiným údolím na okraji 
turistiku od jejího založení v ČR je například systém Třemošnice. Od pekelských rybníků u Kraskova 
označující trasy, o který se stará Klub českých turistů dojdete na rozcestí u hedvikovské továrny, poté na 
(KČT). Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že ve srov- rozcestí „Nad peklem“, odkud se dá dojít zpět na 
nání se značením turistických cest například v Dolo- začátek trasy. Cestu zvládnou i odrostlejší děti, 
mitech nebo rakouských Alpách, se v případě čes- které jsou většinu času v lese a v letních měsících se 
kých turisticky zajímavých míst jedná o unikátní a mohou vykoupat v rybníku.   

Působíme pod tělovýchovnou jednotou a nabí- mimořádně kvalitní značení. Krásná procházka je také z Pikovic na území ob-
zíme turistiku pro volnočasové vyžití široké veřej- ce Hradištko v Posázaví přes kopec Medník, kde na 
nosti. V současnosti má náš odbor 80 členů, které posledním místě v ČR roste ohrožená rostlina kan-
řídí výbor turistiky s 11 členy. Výbor se schází jed- Je to mapa, popřípadě busola nebo GPS kroko- dík psí zub, do Kamenného přívozu.
nou měsíčně kvůli plánování pochodů na následují- měr. Běžně používaná je turistická mapa s měřít- Za návštěvu stojí dále krásná středně náročná 
cí měsíc. Na výlet s námi může vyrazit kdokoliv. Pro- kem 1:50 000 vydávaná KČT. stezka do údolí Bílek poblíž Chotěboře. V určitých 
gram najdete každý měsíc na poslední straně V návaznosti na předchozí otázku bych také místech cesty jsou vybudované nové záchytné bo-
Čáslavských novin nebo na internetové stránce  chtěla zmínit, že o kvalitě podmínek pro české turis- dy, protože zde kolikrát téměř musíte projít řekou. 
turistikacaslav.wz.cz ty svědčí také právě zmiňované mapy KČT, které Řekla bych, že se jedná o nejkrásnější cestu divokou 

jsou pro jejich přesnost, spolehlivost a hodnověr- přírodou ve Východočeském kraji.
nost - vedle značení stezek - jejich další chloubou.  Atraktivní turistické cíle jsou také rozhledny, 

V průměru chodíme 11 km za vycházku normál- jejichž stavba je v posledních letech na vzestupu. Za 
ním tempem. Nikdy se nám nestalo, že by se od nás ty nejbližší bych jmenovala rozhlednu Vysoká u Kut-
někdo musel odpojit, protože to nezvládl fyzicky. né Hory nebo rozhlednu na Kaňku v Kutné Hoře.

Je tedy pravda, že jednou jsme měli jeden úraz. 
Paní si na cestě zlomila nohu. Pro turistku musela 
přijet sanita a poté podstoupila operaci, což mě při- Náměty na pochody čerpáme mimo jiné z časo- Nejkrásnější na pobytu v přírodě je to, že se ne-
vádí k myšlence, že bychom měli zmínit, že každý pisu Turista, který nám již dlouhodobě přináší inspi- musíte soustředit vůbec na nic, čímž si vyčistíte hla-
kdo se s námi účastní pochodu, jde na vlastní ne- raci a tipy pro poznávání přírody, české krajiny, his- vu od všedních starostí. 
bezpečí. Jinak s námi ale může vyrazit opravdu kaž- torie i současnosti. Má velmi dobrou úroveň a lze jej 
dý, komu slouží nohy. zakoupit ve stáncích a prodejnách s novinami.

Ačkoliv je skutečně mnoho krásných míst pro Prošli jsme spoustu nádherných lokalit, údolí, 
Vyrážíme na čtyři až pět víkendových pochodů poznávání, tak jsme poměrně dost limitovaní do- skalních měst, soutěsek, nížin, hor. Všude je krásně 

za měsíc. Nejčastěji v sobotu, občas v neděli. Jed- pravou. Při nahlédnutí do turistických kronik je patr- a většina lidí na cestách - a turisté zvláště - se 
nou ročně uskutečňujeme také jedno až dvoudenní né, že na rozdíl od dřívějších dob, máme nyní zúže- pozdraví, což je skvělé. Co mě ale dokáže překvapit 
výlety do vzdálenějších míst jako je například pří- ný výběr výletů především kvůli obrovskému ome- a zároveň zamrzet je, když někdo na pozdrav neod-
rodní park Maloskalsko, Teplické skály s přejezdem zení autobusové dopravy o víkendech. Dnes jsme poví. A přitom to naše „Ahoj” nebo „Nazdar” zní tak 
do polského Sokołowska, České Švýcarsko, Znojmo odkázáni pouze na vlakovou dopravu a vzhledem   b áječně a minimálně odpověď by měla být samo-
nebo Šumava. Na náš poslední výlet po Šumavě asi k pokrytí železnic po České republice nám unikají zřejmostí.           JN, foto: archiv turistického oddílu

TOULKY S ČÁSLAVSKÝM TURISTICKÝM ODDÍLEM  

 stránka 23 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2018   



Hudební seskupení B-dance BAND se začalo na spo-
lečenských akcích všeho druhu objevovat již v před-
minulém roce. Oficiální zrod kapely je přesně dato-
ván k měsíci dubnu 2016, kdy se začal postupně for-
movat umělecký směr s novou svěží image.

Přirozený vývoj a jak už to v uměleckých kruzích Jaké jsou tedy plány a cíle kapely do budoucna?
bývá, i nutné personální změny v kapele vykrystali- Jaké podle Vás řešení  tohoto problému?
zovaly do současné podoby. Momentálně tedy kape-
la čítá 11 členů, z toho sedm převážně profesionál-
ních instrumentalistů, tři vokalistky a jednoho zvu-
kaře. Dámské pěvecké trio tvoří Petra Zikmundová, 
Jana Pavlová a Jana Kociánová, která je rovněž Art 
managerem kapely. V mnoha případech s kapelou 
externě spolupracuje, jakožto čtvrtá vokalistka Klá-
ra Bucková. 

O zhodnocení uplynulé plesové sezóny jsme 
požádali kapelníka Kamila Havelku. 

Pane Havelko, jaký umělecký směr je v kapele
preferován?

Čím se kapela zabývá mimo plesovou sezónu?
Jaké jsou slabiny BdB?

Jak hodnotíte průběh letošní plesové sezóny?

Chtěl byste něco dodat závěrem?

Jaká je z vašeho pohledu úroveň současné čes-
Řekněte nám, prosím, jaký je princip fungování ké společnosti?

kapely BdB ?

Jsme multižánrová kapela, takže směr kapely 
není zcela vyhraněn, což znamená že při hudebních 
produkcích kapely B-dance BAND si přijdou na své 
vyznavači mnoha žánrových spekter a uměleckých 
směrů. Kapela je zároveň velmi flexibilní a dokáže 
velmi rychle, vkusně a trefně reagovat na změny 
související s náladou, věkovou členitostí svých po-
sluchačů, ale hlavně ctí potřeby pořadatelů  kultur-
ních akcích, a to ve všech ohledech.

Plesová sezóna 2017/18 se dá označit jako průlo-
mová a první v současné podobě kapely, kdy byl po-
sunut umělecký horizont opět o něco výše. Nedá se 
popřít ani to, že se název kapely dostal více do pod-
vědomí a do hledáčku pořadatelů rozmanitých kul-
turně společenských akcí. Paradoxně jsme byli vel-
mi často poptáváni i ze soukromých kruhů. B-dance 
BAND je rovněž oslovován celou řadou uměleckých 
agentur, za což jsme samozřejmě velmi rádi.

skladba, která je následně zaranžovaná, tak zvaně vystupuje na takovémto honosném plese kapela 
na míru, dostane tedy svou šanci. Jsou to ale přede- oděna do podobného oblečení, je to naprostá uráž-
vším posluchači, kteří svou reakcí na tu, či onu ka každého, kdo si za platil vstupné.
skladbu rozhodnou o jejím dalším užití v našem V mnoha případech se snaží organizátoři plesů 
programu. za nálepku „Reprezentační ples“ schovat větší tou-

hu vydělat, než tak zvaně reprezentovat.
Budeme dělat vše pro to, abychom byli vidět, 

slyšet a abychom opět posunuli uměleckou úroveň Cítím, že vzniká konkurence mezi organizátory 
a pódiovou estetiku o něco výš. Jednoznačnou prio- společenských akcí všeho druhu, kdy se pořadatelé 
ritou je oslovit co nejširší spektrum posluchačů na- předhání v atraktivitě prostor, doprovodných vy-
příč všemi věkovými vrstvami. Ačkoliv se to poslu- stoupení, utrácí nemalé prostředky za ceny v tom-
chačům možná nezdá, je v tomto uměleckém prou- bolách, pořádají doprovodné rauty, spousta akcí je i 
du velká konkurence nespočetného množství růz- velmi dobře sponzorována. Pokud bude tento trend 
ných velmi kvalitních kapel. Umělecky se prosadit je pokračovat, bude samo konkurenční síto prostřed-
tedy docela složité. Proto se chceme více, než kdy kem k zamyšlení, jestli i kapela, která baví účastníky 
předtím, zabývat výběrem novinek z českého i svě- plesu po celou dobu jeho konání by neměla mít více 
tového hudebního trhu, a to i přesto, že si o někte- reprezentativní úroveň.
rých skladbách myslíme, že žijí jakýmsi „jepičím živo- Velmi pozitivní a určující v tomto směru je  ná-
tem“. ročný posluchač, který si chce za své peníze dopřát 

Nicméně ctíme právo každého hudebního díla kvalitu, a proto dřív nebo později skončí éra „braků“ 
prosadit se a nestavíme se tak do role proroků a hu- s jakousi plesovou nálepkou.
debních kritiků.

Kapela prochází v současné době tak zvanou 
Nikdy nic nefunguje dokonale, každý má své letní sezónou, která není sice tak náročná na 

Kapela  slabiny a problémy. Kdo říká, že nemá pro- vystupování, ale o to náročnější bude z hlediska 
blémy, ten si je v podstatě pouze nepřipouští. Ctím příprav na další sezónu. 
jednu teorii: „každý vyřešený problém, každá opra- Nicméně již v současné době víme, že příští 
vená chyba je významným krokem dopředu“, z če- „plesovka“ bude velmi náročná, neboť již zbývá pár 
hož vyplývá, že čím více chyb, tím více možností po- posledních neobsazených termínů v tomto 
sunout se vpřed. časovém prostoru.

Může se zdát, že handicapem kapely je počet  
členů, z čehož samozřejmě vyplývají i různá úskalí, a Všem našim fanouškům děkujeme za projeve-
to hlavně při domlouvání akcí s pořadateli. V drtivé nou přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Všem 
většině případů jde o pódiový prostor. Bohužel se  organizátorům společenských akcí, se kterými jsme 
projevuje i typicky česká vlastnost vybírat kapelu měli tu čest spolupracovat patří rovněž naše podě-
podle ceny, nikoliv podle kvality. Ale to je vlastně kování a přejeme jim hodně spokojených návštěvní-
odraz dnešní společnosti. ků na jejich společenských projektech. Budeme se 

těšit na další případnou spolupráci.
Doufáme, že se nám podařilo pobavit i naše po-

Na tuto otázku odpovídám pouze za sebe. Bohu- sluchače. Vzhledem k plným sálům do brzkých ran-
Fungování tohoto hudebního společenství je žel musím konstatovat, že nevalná. Pokud mám být ních hodin si dovolím odhadnout, že jsme je zaujali 

založeno na práci a odpovědnosti všech členů ban- kritický v této problematice, není to vůbec nic těž- svou kreativitou a výběrem repertoáru. Všem čte-
du. Je to velmi progresivní metoda, která zaručuje kého. Proto uvádím jeden příklad za všechny: V po- nářům Čáslavských novin přejeme hezké dny blíží-
stálý přísun energie a nápadů. sledních letech se velmi často setkáváme s pojmem cích se dovolených.

Ani výběr a vhodnost repertoáru není dílem „REPREZENTAČNÍ PLES“. Po hlubším zamyšlení jsem Bližší informace o kapele včetně plánovaných 
jednotlivce. Každý z nás je vlastně osobností, lépe nepochopil, koho nebo co má ples reprezentovat. koncertů najdete na www.b-danceband.cz nebo 
řečeno vzorkem posluchače, ukazující v menším Myslím si, že i v této době by měl ples jako takový facebookovém profilu B-dance BAND.
měřítku rozmanitost a oblíbenost žánrů. Někomu zachovávat určité společenské zásady, a to ve všech 
se prostě stejná skladba líbí více, někomu méně a   o hledech. Nejsem staromódní, ale například absol-
z toho vlastně vychází i užší výběr. Každá vybraná vovat ples v džínách mi nepřijde úplně „top“. Pokud 

Na otázky redakce odpovídal kapelník Bdance 
BANDu Kamil Havelka, foto: archiv BdB

B-DANCE BAND HODNOTÍ UPLYNULOU PLESOVOU SEZÓNU
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V dubnu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 36 dětí,           
z toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 6 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVEN

 6. června by se dožila 70 let
paní

Eva Jurčíková

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami a vnoučata.

Dne 1. května jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí 

pana

Josefa Svobody
z Čáslavi

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

V červnu by oslavila 90 let 
paní

Věra Málková
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají vnučky Olga a Iva s rodiči. 

Jak ten čas běží...

Dne 7. 6. 2018 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustila 

naše milá maminka

Ludmila Lövlová

S láskou stále vzpomínají 
děti Ludmila, Miloš a Petr s rodinou. 

Dne 12. 6. 2018 uplynou 4 roky ode dne,
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 
maminka a babička, 

paní

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává...

S láskou stále vzpomínají 
manžel Václav, dcera a synové s rodinami.  

Alena Neužilová

Dne 6. června se dožívá 80 let 
naše maminka a babička 

paní 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
životní pohodu a spokojenost. 

Syn s rodinou, vnoučata a ostatní příbuzní.

Božena Stará

Dne 21. června 2018 by se dožil 90 let
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček

a pradědeček
pan

Miloslav Kopřiva
Tatínku, tys lásku nám všem rozdával, 
neodešel jsi - žiješ v našich srdcích dál.

Ti, kdo Tě rádi měli - tak, jako my
stále vzpomínají, všem chybíš nám.

Manželka a dcery s rodinami.

Dne 6. 6. 2018 uplyne 12 let ode dne
kdy nás opustila

milovaná manželka a maminka
paní

Eva Kučerová
Vzpomínají manžel a syn Jiří

Čas rychle plyne, vzpomínka zůstane

Dne 3. 6. 2018 uplyne 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila

naše milovaná maminka a babička
paní

Květoslava Verbičová
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
dcera Květoslava, Petra a Jana s rodinami.  

Dne 11.6. uplynou 3 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan 

František Komma 
Stále vzpomínají manželka Ivanka 

a děti s rodinami.

Inzerci do společenské rubriky je možné podávat osobně 
na adrese redakce (budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro)

nebo prostřednictví e-mailu: noviny@meucaslav.cz
Podrobnější informace lze získat také na tel. čísle 327 300 227

2Cena inzerce ve společenské rubrice je 3 Kč za cm

Za finanční odměnu hledáme výpomoc 
při péči o člena rodiny. 

Více informací na tel. č. 705226342.
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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

ČERVEN

DUSÍKOVO DIVADLOMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

od 3. 5. do 10. 6. 2018 - VÝSTAVA            

„ČÁSLAV V ROCE 1918“

od 14. 5. do 14. 9. 2018 - VÝSTAVA

BITVA U ČÁSLAVI 1618 -

11. 6. 2018 od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

Přednáška Mileny Matějíčkové 120 LET ČÁSLAVSKÉ KNIHOVNY 

od 17. 6. do 1. 7. 2018 - VÝSTAVA

Výstava - „Pavel Drahokoupil“

19. 6. 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

 
ZAHRADY A PARKY V ŽIVOTĚ  CHOTKŮ.

      
Změna programu vyhrazena 

     Další informace na http://muzeumcaslav.cz/ a Facebooku

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 - Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky

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

muzeum (Husova 291) 
 Výstava k 400. výročí bitvy u Čáslavi

Otevřeno: út 9 - 11, 12 -1 6, st - ne 9 - 11, 12 - 17 hodin

ve společenské místnosti knihovny na Kostelním náměstí
aneb od Obecní 

veřejné knihovny královského města Čáslavě k Městskému muzeu a knihovně 
Čáslav. Přijďte si poslechnout, jak šel čas dvěma stoletími naší veřejné 
knihovny a zhlédnout zajímavé archivní fotografie

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 17. 6. 2018 ve 14 hodin
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

 
Přednáší: PhDr. Pavel Novák, CSc., vstupné dobrovolné

3. 6. 2018 - neděle - pro veřejnost - v době od 15:00 do 17:00 
hodin. Začátek trasy: rybník Zemánek (za městskými lázněmi) - vstupné 
dobrovolné.

9. 6. 2018   - sobota -  p r o  
veřejnost - od 10 hodin do 17 hodin tvořivý program - v 10 hodin a v 13 hodin 
dětská jóga - v 11 hodin dětské tanečky - v parčíku J. Žižky z Trocnova.

POHÁDKOVÝ LES 

DĚTSKÝ KOUTEK NA ČÁSLAVSKÝCH SLAVNOSTECH
ABONMÁ DOSPĚLÍ -  Podzim 2018 - cena abonmá: 1 500 Kč

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

VELETOČ 

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ

ABONMÁ DĚTI - Podzim 2018 - Cena abonmá: 280 Kč 

 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

O PRINCEZNÉ, KTERÁ RÁČKOVALA

ZLATOVLÁSKA

 DVA SNĚHULÁCI /

25. 10. v 19:00 -  / Divadlo v Rytířské Praha

21. 11. v 19:00 - / Divadlo Kalich Praha

4. 12. v 19:00 -  / Fanny agentura Dany Homolové

18. 12. v 19:00 -  / Pantheon production

Prodej abonentek od 21. května do 13. června v kanceláři Dusíkova divadla.
Kontakt: Hana Tvrdíková, email: , tel. 327312139

21. 10. v 15:00 -  / Hoffmannovo divadlo Uh. Hradiště

4. 11 v 15:00 -  / Scéna Zlín

18. 11 v 15:00 -  / Divadlo Pohádka

16. 12. v 15:00 -  Liduščino divadlo Roztoky u Prahy

tvrdikova@kulturacaslav.cz
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Ve středu 13. června od 19:00 hod budou mít Čáslavané vzácnou příležitost 
setkat se na Nové scéně Dusíkova divadla s renomovaným českým psychiatrem 
a psychoterapeutem, spisovatelem, vysokoškolským pedagogem a také auto-
rem populárního internetového blogu, Dr. Radkinem Honzákem. 

Setkání s MUDr. Radkinem Honzákem, Csc., Kdy: 
, Kde: , Vstupné: 

MUDr. Radkin Honzák, CSc. (*1939) absolvoval Fakultu všeobecného lékař-
ství v Praze. Nejprve pracoval čtyři roky v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích 
a poté nastoupil jako psychiatrický konziliář v tehdejším Ústavu pro výzkum 
výživy lidu v Krči, který se stal později součástí Institutu klinické a experimentál-
ní medicíny (IKEM). V souvislosti s tamním transplantačním programem byl 
devět let členem etické komise CAHBI ve francouzském Štrasburku. Po roce 
1989 vedl nejprve deset let Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a 
psychosomatiky 1. lékařské fakulty Univezity Karlovy, další dekádu působil na 
Psychiatrické katedře Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ), odkud přešel na částečný úvazek do Psychiatrické nemocnice v Bohni-
cích. Více než deset let působil jako šéfredaktor časopisu Praktický lékař, v roce 
1989 založil pro pacienty v dialýze a v transplantačním programu časopis Stě-
žeň, který vede dosud. V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech 
IKEM a REMEDIS, jako sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a 
jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK. Dlouho-
době se specializuje na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (bi-
opsychosociálního) přístupu. Na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK 
také přednáší. 

Na svém hojně navštěvovaném blogu na serveru Aktuálně se pravidelně 
vyjadřuje k současnému dění a jeho tamní eseje, sloupky a komentáře doplně-
né články publikovanými v odborných časopisech již vyšly ve dvou knižních vý-
borech nazvaných Babičku potrkal jelen a Dědeček potrkal jelena. V roce 2014 
vydalo nakladatelství Vyšehrad knižní rozhovor s Dr. Honzákem pod názvem 
Všichni žijem´ v blázinci. Coby autor či spoluautor vydal dosud Radkin Honzák 
téměř dvacet odborných a populárně-naučných knih; zatím poslední vyšla na 
podzim loňského roku pod názvem Psychosomatická prvouka. 

Setkání s Dr. Honzákem, které proběhne jako přednáška následovaná bese-
dou, organizuje Dusíkovo divadlo a David Novák z čáslavského spolku Třiatřicet. 

Ve středu 13. června 2018 od 
19.00 hod Na Nové scéně Dusíkova divadla 100,-/50,- Kč

SETKÁNÍ SE ZNÁMÝM PSYCHIATREM 
RADKINEM HONZÁKEM V DUSÍKOVĚ DIVADLE



KINO MILOŠE FORMANA ČERVEN

1. AVENGERS: INFINITY WAR 16. - 17. PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

2. - 3. PRAČLOVĚK 16. - 17. ESCOBAR

2. - 3. DELIRIUM

19. - 20. BACKSTAGE

5. - 6. DÁMSKÝ KLUB

21. ERIC CLAPTON

7. - 8. DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 22. - 24. JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D

9. - 10. PAT A MAT ZNOVU V AKCI

26. - 27. JSEM BOŽSKÁ

9. - 10. GHOST STORIES

28. - 29. SICARIO 2: SOLDADO

12. - 13. HASTRMAN

30. JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

14. - 15. MÁŠ JI

30. FAKJŮ PANE UČITELI 3

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že 
filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety 
válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, 
vše a pokusit se porazit mocného Thanose. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Vstupné: 120 Kč. 
hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového 
době kamenné. Teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z 
zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný 
bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Dohromady 
ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier Bardem. 
kmene do podivné hry. Vstupné: 100 Kč, děti 80 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.    Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž 
Mládeži přístupno. staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila 

Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě. Vstupné: 120 Kč. Promítáme 
od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Přesně tak je na tom náš hlavní hrdina (Topher Grace). Vrací se z psychiatrické 
léčebny na rodinné sídlo, které zdědil po svých rodičích. Ale protože je jeho 
propuštění z ústavu jen podmínečné, po dobu třiceti dnů se musí pravidelně Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe 
hlásit probační dohlížitelce a nesmí opustit dům. Je v domě doopravdy sám? navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k 
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.   tanci. Sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí. A 

dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu 
pootevřou... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záli-
ba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho 
dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled na 
se ukáže jako více než inspirativní… Vášnivý a živočišný svět pana Graye doslova umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i 
obrátí jejich unavené životy vzhůru nohama. V dámách se opět naplno rozhoří díky tomu, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých 
touha po romantice a dobrodružství. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.    sestavené z historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Vstupné: 90 Kč. 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Čtvrtých Dannyho parťáků se asi jen tak nedočkáme, ale na další stylovou Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém 
loupež přeci jen dojde. Tentokrát u toho ale nebudou Brad Pitt s Georgem ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho 
Clooneym, ale dámy. Šéfovat jim má Sandra Bullock a vedle ní dorazí třeba exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů 
Anne Hathaway nebo Cate Blanchett. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas 
hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protože na 

ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí 
vyhynutí. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin, v neděli od 17.30 hodin. 
Pro mládež do 12 let nevhodné.Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové 

příhody. Pro Pata a Mata není nic problém. Naši kutilové si dokáži poradit s 
každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít. 
Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým 
užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer. Vstupné: 120 Kč. sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, ale 
Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno. když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. V nové komedii hraje Amy 

Schumer úplně obyčejnou plus size holku, která po ráně do hlavy začne sama 
sebe vidět a vnímat jako super kočku. A taky se podle toho začne hned chovat.  
Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad, že 

dokonce neexistují. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip Goodman 
(Andy Nyman), který si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě 
nadpřirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu.Profesor Goodman se Sicario 2: Soldado otevírá novou kapitolu filmové série Sicario. V drogové válce 
vydává na výpravu, jejímž cílem je racionální vysvětlení přízračných příběhů.  neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly převádět teroristy přes americké 
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.  Pro mládež do 12 let nevhodné. hranice, federální agent Matt Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného Alejandra 

(Benicio Del Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi 
prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval. Vstupné: 110 Kč. 
Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.Příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské 

dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. 
Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, 
zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Vstupné: 110 Kč. Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád a 

je strojvůdcem a vlastníkem lokomotivy Emy. A tihle tři se jednoho dne vydali 
do světa. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.  Mládeži přístupno.  

Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na 
babu, kterou hrají již od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení, 
riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého srazil k zemi s Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých 
vítězným pokřikem: „Máš ji!“ Letos se hra koná ve stejném termínu, jako svatba metod. Na řadu přichází další Zekiho novátorské pedagogické postupy 
jediného dosud neporaženého hráče, což by z něj konečně mělo udělat snadný zahrnující i nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za 
terč. Ale on dobře ví, že se blíží… a je připraven. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od školou. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládeži do 12 let ne-
20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. vhodné.
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I tento rok se v Čáslavi bude konat rockový festival, zaměřený na místní a blízké 
hudební skupiny. V zahradě Diakonie se v letošním roce uskuteční v sobotu 30. 
června 2018 od 16:00. 

Pro letošní rok byla opět zvolena dramaturgie přátelské lokální akce, se-
znamující návštěvníky s méně známými amatérskými interprety z blízkého 
okolí. 

Jako první vystoupí energické seskupení 13PM, po nich budou následovat 
ostřeji punkoví Blikající miminko následováni kutnohorskou metalověji laděnou 
kapelou Znamení. Pódium bude dále patřit partě PKR, prezentující art-rocko-
vější melodie. Jako předposlední vystoupí progresivně-bluesrockoví SP a finále 
akce bude patřit pop-rockové bandě Sendwitch, kteří na loňské akci z personál-
ních důvodů vystoupili jen v provizorní sestavě. 

Veškeré informace k akci včetně ukázek vystupujících najdete aktuálně na 
 www.rockfest-caslav.cz

     Rockfest Čáslav

ROCKFEST ČÁSLAV JIŽ POČTVRTÉ

V pátek 22. června se zahrada Diakonie v Čáslavi 
otevře nejširší veřejnosti. Pro návštěvníky bude při-
pravena již tradiční akce , která 
také letos láká na bohatý program pro malé a velké.

Vítání léta s Diakonií

skupiny Colonia Nova a hudební show kapely Rock- problémy a omezení, ale také radost ze života, ze 
sana. „Jsou to mladí talenti, kteří hrají opravdu společně sdílených okamžiků. 
skvělou rockově laděnou hudbu. Věříme, že při- „Mnohokrát děkujeme všem účinkujícím, kteří 
táhnou mnoho fanoušků i z řad teenagerů,“ popsal ve většině případů vystoupí bez nároku na honorář 

„Jsme velmi rádi, že se i tentokrát zapojilo tolik plánované večerní vystoupení Apolen. a také městu Čáslav, které celou akci podpořilo ze 
účinkujících, díky nimž budeme moci čáslavskému svého rozpočtu,“ doplnil Apolen, „zároveň srdečně 
publiku nabídnout opravdu zážitkové odpoledne,“ zveme všechny děti i dospělé mezi nás, vstupné na 
uvedl Pavel Apolen ze středočeské Diakonie. Ve Kromě toho bude připraven i pestrý doprovod- akci je dobrovolné a poputuje na podporu čáslavs-
14:30 vše odstartují cvičení čtyřnozí šikulové z Klu- ný program jako výstava historických automobilů ké Diakonie.“
bu Primavera Vrdy a předvedou své psí dovednosti. značky Škoda, zábavné aktivity a hry pro děti, kavár-
Hlavní odpolední blok pak bude patřit dětem z Hu- na, stánky s občerstvením a samozřejmě prodej vý-
dební školy Yamaha, které vystoupí se svým pás- robků čáslavských klientů s mentálním postižením. 
mem pod vedením lektorky Jany Kohlové. Ti budou také tvořit nedílnou součást celé akce. 

Večer si návštěvníci užijí šermířské vystoupení Vždyť život s handicapem nejsou pouze zdravotní 

   Diakonie

V ČÁSLAVSKÉ DIAKONII OPĚT PŘIVÍTAJÍ LÉTO 

 13. 6. Letní kino Jumanji 
22. 6. Vítání léta s Diakonií

ČERVNOVÉ AKCE V ČÁSLAVSKÉ DIAKONII

31. 3. 2018 skončil ve společnosti KOVOLIS HEDVI-
KOV a.s. hospodářský rok 2017. K Třemošnici a Hed-
vičinu údolí patříme už přes dvě století. Jsme tlako-
vou slévárnou hliníkových odlitků převážně pro au-
tomobilový průmysl. 1300 lidí, 40 robotizovaných 
licích pracovišť a 70 CNC strojů z nás dělá jednoho    
z největších zaměstnavatelů na rozhraní třech kra-
jů: Pardubického, Středočeského a kraje Vysočina. 
Jako silná, přátelská a rodinná firma považujeme za 
důležité informovat své okolí o tom, jak se nám         
v uplynulém roce dařilo a říct Vám kam se chceme 
posouvat dál.  

Objem výroby

Zapojení zaměstnanců - dobré nápady
Kvalita na prvním místě

všem našim zaměstnanců a věřím, že podobný vém provoze jako příspěvek na druhé jídlo, nové 
trend ve snižování reklamací se nám podaří udržet i osvětlení na příjezdové cestě do společnosti, spon-
v roce následujícím. zorský dar na vyhlídku na Lichnici, podpora mimo-

 pracovních setkání týmů, rozšíření příspěvku na do-
V tomto roce jsme vytvořili nový historický re- pravu, rodinný a sportovní den, rekonstrukce svači-

kord v objemu výroby. 12 300 tun je vyšší o 800 tun nárny a sociálního zázemí, náborový příspěvek ve 
než v minulém období a tento výsledek nás zařadil výši 10 000 Kč pro nové kolegy, rozšíření nabídky 
na první místo mezi výrobci tlakově litých odlitků   c h lazených a mražených jídel a zároveň zvětšili 
v ČR. Náš podíl na trhu činí téměř 14 % a pro nás to porce jídel vydávaných ve firemní jídelně.  
znamenalo vyrobit a expedovat více než 28 milionů Vlastní kapitolou naší podpory regionu je pod-
dílů. pora mladých lidí a studentů. 11 stážistů z vysokých 

škol, 22 studentů středních škol na odborných 
Důležitým ukazatelem je pro nás i počet dob- praxích, několik desítek brigádníků a sponzorské 

Nejdůležitější ukazatel, podle kterého nás hod- rých nápadů a to, že jich naši kolegové podali v roce dary školám v regionu jsou jasným důkazem toho, 
notí všichni naší zákazníci je kvalita dodávaných dí- 2017 o 117 více tj. 176. Jsem rád, že našim lidem ne- že to v této oblasti myslíme vážně. 
lů. Je to stejné jako v běžném životě - pokud si něco ní fungování firmy lhostejné a sdílejí své myšlenky, Za dobrý výsledek roku jsme od 1.4.2018 zvýšili 
koupíme, chceme a očekáváme, že to bude kvalitní. které pomáhají zlepšit výsledky. základní mzdy v průměru o 4% a v červnu květno-
Pokud kvalitu nedostaneme, jsme nespokojeni a Velkým tématem je pro nás stále péče o za- vou vyplatíme všem našim lidem roční odměny. Pro 
koukáme po konkurenčních produktech. městnance, zlepšování pracovního prostředí a pod- další rok jsme zvýšili tuto roční odměnu o 25 % a to z 

Nám se podařilo meziročně snížit počet zá- pora regionu Třemošnice. V uplynulém roce jsme 4 % na 5 % z celkové roční základní mzdy.
kaznických reklamací o 216! (o 40%) za což patří dík zavedli stravenky pro kolegy ve dvanáctihodino- V rámci podpory regionu chceme pomoci sdru-

žení RC Třemánek se startem v nových prostorách, 
a to formou sponzorského daru ve spojení se spor-
tovními aktivitami lidí z firmy nebo jejího okolí. Ví-
ce se můžete o tomto projektu informovat na we-
bových stránkách www.kovolis-hedvikov.cz. Sa-
mozřejmostí pro nás zůstává podpora škol a spon-
zorské dary na řadu dalších zájmových sdružení. 

Za úspěšný rok děkujeme všem našim kole-
gům, jejich rodinám, které je podporují a Vám 
všem, kteří se spolu s námi podílíte na budování a 
rozvoji našeho okolí.  

TZ Kovolis Hedvikov

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

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

2Cena komerční inzerce v Čáslavských novinách je 7 Kč/cm
inzerci je možné podat na adrese redakce: 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

STŘÍHÁNÍ PSŮ
Adéla Hlavatá

Močovice
Objednávky na tel.: 732 923 555

Příměstský 
tenisový tábor

Dovoluji si Vás pozvat na příměstský tenisový kemp, 
který se koná v termínu červenec - srpen 2018. Kemp 

je vhodný pro děti od 4 do 18 let, pro začátečníky i 
pokročilé hráče. 

Hráči budou zařazeni do skupin podle výkonnosti. 
Možné je i přihlášení na jednotlivé dny.

V případě zájmu volejte na tel. 777 117 709

Program: Dopolední trénink tenisu, odpolední trénink, 
zápas, míčové hry, koupaliště, závěrečný turnaj o věcné 
ceny.  Svačina, oběd, lehká večeře, pití zahrnuto v ceně

S sebou: Sportovní oblečení, sportovní obuv, raketu popř. 
zapůjčíme, švihadlo, ručník, plavky, láhev na doplnění 
tekutin

Cena na 5 dní: 2600,- Kč
Cena na jednotlivé dny: 600,- Kč/den

Přihlášky:  
e-mail: emivoj@seznam.cz 

nebo tel. 777 117 709 do 1. 7. 2018

Termín:
Pořádá:

Kde:  Sportovní areál Vodranty - Tenisové kurty
Sraz:  V 8.30 tenisové kurty Vodranty

Návrat:  denně max. do 17hod.

  30. 7 - 3. 8. 2018
  V- TEAM Čáslav, tel. 777 117 709
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Program na červen 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

2. 6. 2018 - SÁZAVSKÝ KLÁŠTER

9. 6. 2018 - POCHOD AVON PRAHA

16. 6. 2018 - ROZHLEDNA KRUCANINA

23. - 24. 6. 2018 - ZÁJEZD LUŽICKÉ HORY

V měsících červenec a srpen jsou turistické prázdniny. 
Všem přátelům turistiky přejeme krásné léto a AHOJ v září !

trasa:  Sázava, Čertova brázda, Sázavský klášter - exkurze. 7 km.
odjezd: Čáslav 7.50 hod. návrat 18.40 hod.
vedoucí: ing. Zbyněk Němec

trasa: dle propozic pořadatele
odjezd: Čáslav 8.50 hod. návrat: 17.06, 19.05 hod.
vedoucí: Stanislava Vítková

trasa:  Tišnov, rozhledna Krucanina, Tišnovská šibenice, Březina, Tišnov. 10 km.
odjezd: Čáslav 7.06 hod. návrat: 16.49 hod.
vedoucí: Blanka Krupičková

1.den:  Rousínov, Svor, Klíč, Kamzičí studánka, Půlnoční stráň, Nový Bor
2.den: Petrovice, Sokol, Oybin /SRN/ Źitava
odjezd: z autobusového nádraží  Čáslav v 6.00 hod. návrat 24. 6. 2018 do 21.00 
hod. Nutné vzít s sebou  EURA. Min. 10 Eur. Zájezd je obsazen.

(VÍCEÚČELOVÁ HALA)

ZIMNÍ STADION

28. kolo 02. 06. 2018 MFK Trutnov -   FK Čáslav

 FK Čáslav - FK Brandýs n. Lab.   09. 06. 201829. kolo

17. 06. 2018  FK Kolín - FK Čáslav 30. kolo

POSLEDNÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

27. 05. 2018 FK Čáslav - Mšeno27. kolo

  se v tabulce po 26. kole sezony nachází , 
tedy těsně před sestupovými místy 

FK Čáslav na 13. pozici

24. kolo 06. 05. 2018  Admira Praha -   FK Čáslav
 FK Čáslav - Chrastava   13. 05. 201825. kolo

20. 05. 2018  Turnov - FK Čáslav 26. kolo

ODEHRANÉ KVĚTNOVÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

23. kolo 29. 04. 2018  FK Čáslav - Dvůr Králové   1:2

np 4:3 

1:2

np 2:1


