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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 460/2016 

usnesením č. 461/2016 usnesením č. 468/2016

usnesením č. 469/2016

usnesením č. 470/ 2016

usnesením č.  462/2016

usnesením č. 471/2016
usnesením č. 463/201

vzala na vědomí
usnesením č. 464/2016

usnesením č. 472/2016

usnesením č. 465/2016 usnesením č. 473/2016

usnesením č. 474 /2016
usnesením č. 466/2016

usnesením č. 467/2016

schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
rozsahu „ Čáslav – chodník v ul. B. Smetany“ firmu TES, spol. s r. o., Vrchovská paní D. H., která požádala o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý 
13654, 286 01 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. kůň.

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím 
pozemcích p.č. 229/2, p.č. 229/17, p.č. 229/18, p.č. 521/61, p.č. 521/64, p.č. nájemníkům v domech v ulici Boženy Němcové č. p. 640, Jiřího z Poděbrad č. p. 
1982/1 a p.č. 2328, zapsaných na LV 10001 pro k.ú. Čáslav u Katastrálního 939 a v ulici Filipovská č. p. 574 v Čáslavi.
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, pro  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
oprávněného z věcného břemene, společnost GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
Labem, Klišská 940, IČ: 27295567, úplatně ve výši cca 27 200 Kč + platná sazba pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově 
DPH, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, v souladu se specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od 
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.10.2015 a v PharmDr. Jana Vykydalová, Lékárna Pod Štítem, Čáslav,  dle důvodové zprávy.
rozsahu dle geometrického plánu č. 2928-67/2015 (PGP-547/2016-205) o  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
výměře 271,52 bm. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

 schválila přidělení bytu č. 13 v č. p. 1906 ul. Prokopa pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově 
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. N. G., 286 01 specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od 
Čáslav, 2. R. Z., 286 01 Čáslav, 3. Z. H., 285 61 Žleby, za podmínek uvedených v fi.SEMILEAS, a.s., Husova 4, Semily, dle důvodové zprávy.
důvodové zprávě.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 

 schválila přidělení bytu č. 3 v č. p. 86 ul. Přemysla 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
Otakara II. v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. B. D., bytem pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici od 
286 01 Čáslav, 2. L. B., bytem Zehuby 286 01 Čáslav, 3. L. D., bytem 286 01 Nadace Křižovatka, dle důvodové zprávy.
Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  dotaci MMR IROP CZ.06.2.56/0.0/02.0/16_043/0001286 s 

 schválila záměr pronajmout nebytový prostor v názvem Modernizace techniky městské nemocnice Čáslav výzvy č. 31.
2budově č.p. 74, náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi o výměře 20 m  firmě  vyslovila souhlas s dohodou o ukončení smlouvy o 

Rabbit Trhový Štěpánov a.s., se sídlem Trhový Štěpánov 302, PSČ 257 63, IČ: nájmu nebytových prostor uzavřené mezi ZŠ Čáslav, Masarykova 357 a panem 
186 22 437 za účelem navážení zboží do stávající prodejny ve znění uvedeném v Martinem Pekařem, provozovatelem školního bufetu, k 31. 12. 2016, ve znění 
důvodové zprávě. dle důvodové zprávy.

 schválila odpis pohledávky za povinnou V. T., nar. 11. 2.  jmenovala členem sportovní komise Ing. Viliama 
1943, zemřelé dne 23. 1. 2014, ve výši 1 404,90 Kč z titulu nákladů spojených s Chrenku za HC Čáslav, na základě žádosti ze dne 1. 12. 2016.
vypravením sociálního pohřbu, pro nedobytnost.  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto 

 nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 11/2006 Sb., o usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 souhlasí s 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby 
osobám uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v ve veřejné linkové dopravě k zajištění města Čáslav městskou autobusovou 
ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň. dopravou a dodatku č. 9 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby 

 nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 11/2006 Sb., o ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2017.

Usnesení městské rady ze dne 8. 12. 2016 | Městská rada

usnesením č. 458/2016  
usnesením č. 459/2016  

schválila uzavření dodatku č. 3 zhotovitele Grand v Čáslavi“.
387/032016 – II. (č. objednatele 62/2016) ze dne 6. 4. 2016 mezi městem schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi městem 
Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost s. r. o., IČ 41432037, Fantova Čáslav a Domovem důchodců Čáslav, dle důvodové zprávy.
693/45, Obřany, 614 00 Brno na realizaci stavby „ Stavební úpravy hotelu 

Usnesení městské rady ze dne 12. 12. 2016 | Městská rada

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 12. 12. 2016 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 65/2016
usnesením č. 70/2016

usnesením č. 66/2016
usnesením č. 71/2016

usnesením č. 72/2016

usnesením č. 73/2016
usnesením č. 67/2016

usnesením č. 68/2016

usnesením č. 74/2016

usnesením č. 69/2016

 
 

 
 

 
.

 
 

 

 

 

schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016. Rekapitulace: Jaromíra Strnada
upravené příjmy 253 140,25 tis. Kč., upravené výdaje 297 899, 11 tis. Kč, delegovalo pro rok 2017 zástupce města na valné 
financování plus 44 758,86 tis. Kč. hromady společnosti VHS Vrchlice - Maleč, a. s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku 

delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová Ptáku 387, Kutná Hora pana Ing. Jaromíra Vítka
opatření [§ 84 odst. 2 písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění delegovalo pro rok 2017 zástupce města na valné 
pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání zastupitelstva města hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. se sídlem 
Čáslavi v roce 2016 do konce kalendářního roku 2016, tj. v období od 13. 12. Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod pana Ing. Jaromíra Vítka
2016 do 31. 12. 2016 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření schválilo tyto termíny zasedání zastupitelstva města v 
uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu roce 2017: 6. 2. 2017, 24. 4. 2017, 26. 6. 2016, 18. 9. 2016 a 11. 12. 2017
města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2017. schválilo snížení minimální částky ceny ve výběrovém 

2schválilo rozpočet města Čáslavi na rok 2017 podle řízení na prodej pozemku st.p.č. 553/1 o výměře 358 m , jehož součástí je 
2předloženého návrhu. Rekapitulace: celkové příjmy ve výši 203 895,00 tis. Kč, stavba čp. 288 a pozemku pč. 197/11 o výměře 303m , zapsaných na listu 

celkové výdaje ve výši 181 995,00 tis. Kč, financování ve výši mínus 21 900,00 vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, Katastrálního úřadu 
tis. Kč. pro Středočeský kraj tak, že se stanovuje minimální nabídková cena ve výši 3 

schválilo rozdělení částky 3 825 000 Kč určené v 600 000 Kč z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
rozpočtu města na rok 2017 na dotace na sportovní, společenskou, kulturní a schválilo prodej části pozemku st.p.č. 5/3 o výměře 

2zájmovou činnost (paragraf 3900 - Ostatní příspěvky) takto: Z výše uvedené 85m , spolu se stavbou bez čp. na tomto pozemku v katastrálním území Filipov 
částky jsou 3 200 000 Kč určeny na dotace na sportovní činnost a zbývajících u Čáslavi, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
625 000 Kč je určeno na dotace na ostatní činnost. pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Filipov u 

delegovalo pro rok 2017 zástupce města na valné Čáslavi, paní Mgr. J. R., 286 01 Čáslav-Filipov, za cenu dle znaleckého posudku 
hromady společnosti MVE PLUS s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. zpracovaného znalkyní paní Ing. Marcelou Prokopovou ve výši 57000 Kč + 
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náklady na realizaci prodeje. mění Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2016 ze dne 20. 6. 2016, 
 schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1642/30 o kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 

2výměře cca 30m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu Čáslav.
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 
katastrální území Čáslav manželům M. a N.M., Čáslav za cenu dle znaleckého 5/2016 o nočním klidu.
posudku + DPH + náklady na realizace prodeje. Část tohoto pozemku je schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 
zatížena věcným břemenem pro ČEZ Distribuce, a.s. 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 1722/1 přístupných sportovních, společenských a kulturních podniků, včetně 
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k 
Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 o výměře cca 200 zajištění veřejného pořádku.

2 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. m  manželům Ing. L. a Ing. E. S., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + 
7/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, platná sazba DPH + náklady na realizaci prodeje.
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.schválilo prodej části pozemku p.č. 1983/1 – ostatní 

2  vyslovilo souhlas s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě č. plocha, ostatní komunikace o výměře cca 280 m  a části pozemku p.č. 521/6 - 
2 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80m  v katastrálním území 

města Čáslav městskou autobusovou dopravou a dodatku č. 9 ke smlouvě č. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, paní S. 
ostatní dopravní obslužnosti v roce 2017.V., bytem  Čáslav a panu F. V., bytem Zbýšov do podílového spoluvlastnictví a to 

neschválilo zřízení Výboru pro kontrolu hospodaření každému z nich ve výši ideální ½ za cenu 1.000 Kč + DPH + náklady na realizaci 
středisek Čáslavské servisní s.r.o. se sídlem Bojovníků za svobodu 1448, IČ: prodeje, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
26489678, a to středisek Zimní stadion, Grand sál a Grand restaurace.schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se 

usnesením č. 75/2016

usnesením č. 79/2016

usnesením č. 80/2016

usnesením č. 76/2016

usnesením č. 81/2016

usnesením č. 77/2016
usnesením č. 82/2016

usnesením č. 83/2016

usnesením č. 78/2016

 

 

 

 

 

 

 

usnesením č. 475/2016
usnesením č. 476/2016

 schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. dostavby zázemí“.
zhotovitele 30 - 00056 (č. objednatele 32/2016) ze dne 18. 3. 2016 mezi  schválila finanční dar panu Ing. Miroslavu Kváčovi, dle 
městem Čáslav a firmou Ridera stavební a. s., IČ 45192464, Dělnická 382/32, důvodové zprávy.
708 00 Ostrava - Poruba na realizaci stavby „Zastřešení ledové plochy včetně 

Usnesení městské rady ze dne 16. 12. 2016 | Městská rada

usnesením č. 477/2016 

usnesením č. 483/2016

usnesením č. 478/2016 usnesením č. 484/2016

usnesením č. 479/2016
usnesením č. 485/2016

usnesením č. 480/2016 usnesením č. 486/2016

usnesením č. 487/2016
usnesením č. 481/2016

usnesením č. 482/2016

schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého pro Základní školu Čáslav, Sadová 1756, od 21. Z TL Čáslav na obědy dětem, dle 
rozsahu „Čáslav - úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická“ firmu TES, předložené žádosti.
spol. s r. o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší  schválila kritéria pro poskytování dotací z rozpočtu 
nabídkovou cenou. města Čáslavi na program sport pro rok 2017, dle důvodové zprávy.

 jmenovala paní Ladislavu Obořilovou za členku komise  schválila rozpočtové opatření č. 6/2016. Rekapitulace: 
pro nakládání s nemovitým majetkem. upravené příjmy 254 371,15 tis Kč, upravené výdaje 299 130,01 tis. Kč, 

 schválila pronájem bytu č. 4 v č. p. 1902 ul. Prokopa financování plus 44 758,86 tis. Kč
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy na pana D. R., bytem Třemošnice,  schválila přijetí finanční odměny ve výši 20 000 Kč od 
dle důvodové zprávy. společnosti systému Elektrowin a. s. 

 schválila pronájem bytu zvláštního určení č. 9 v domě s  schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem 
pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1710 v Čáslavi paní A. V., bytem Čáslav a ML Strategy s. r. o. Holýšov, dle důvodové zprávy.
Vlačice, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro městskou nemocnici Čáslav 
pozdějších předpisů, s přijetím dědictví po paní V. M., dle důvodové zprávy. od Mgr. Kellarové Jany, dle důvodové zprávy.

 vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 

Usnesení městské rady ze dne 22. 12. 2016 | Městská rada

usnesením č. 1/2017

usnesením č. 6/2017

usnesením č. 2/2017 usnesením č. 7/2017

usnesením č. 3/2017

usnesením č. 8/2017
usnesením č. 4/2017

usnesením č. 5/2017

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého účelem navážení zboží do stávající prodejny ve znění uvedeném v důvodové 
rozsahu „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2017 - 2018“ firmu zprávě.
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,  schválila přidělení bytu č. 9 v č. p. 86 ul. Přemysla Otakara 
provozovna Hejdof 1666, Čáslav. II. V Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. L. M., bytem Čáslav, 
Rada města Čáslavi po projednání vzala na vědomí výsledky kontrol v roce 2016 2. J. M. bytem Čáslav, 3. J. Č. bytem Čáslav za podmínek uvedených v důvodové 
MÚ Čáslav a města Čáslav; zprávě.

 schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2017 MÚ a města  navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
Čáslav tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města prodat část 

2 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi schválit následu- pozemku p.č. 1722/1 o výměře cca 200 m  v katastrálním území Čáslav, 
jící usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením stanovuje zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Finančnímu výboru na rok 2017 do plánu činnosti: kontrolu města Čáslav, přís- Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, manž. R. a M. S., 
pěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem a zaklada- bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci 
telem je město Čáslav dle důvodové zprávy. Kontrolu hospodaření města prodeje.
Čáslav a jeho vnitřního kontrolního systému.  navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 

 schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslav 
2prostředků (dotací) z Programu kultura a spolková činnost včetně formuláře prodat část pozemku p.č. 1642/30 o výměře cca 60 m  v katastrálním území 

žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předložené žádosti. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
 schválila pronájem nebytového prostoru v budově č. p. pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, manž. 

274, náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi o výměře 20 m  firmě Rabbit Trhový J. a J. P., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na 
Štěpánov a. s., se sídlem Trhový Štěpánov 302, PSČ 257 63, IČ: 186 22 437 za realizaci prodeje.

Usnesení městské rady ze dne 10. 1. 2017 | Městská rada
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usnesením č. 9 /2017

usnesením č. 12/2017

usnesením č. 13/2017 
usnesením č. 10 /2017

usnesením č. 14/2017

usnesením č. 11 /2017

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje od společnosti 
pozemcích p.č. 2320, p.č. 2450, p.č. 2101/3 a p.č. 2601 zapsaných na LV 10001 Czechobal, s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 547, 286 01 Čáslav.
pro obec a katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávněného společnost  vyslovila souhlas s odpisem nedobytných pohledávek za 
GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše 400 01, IČ: neuhrazené faktury za rok 2014 v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové 
27295567, úplatně ve výši cca 11 900 Kč + platná sazba DPH, kdy zprávy
předpokládaná výměra věcného břemene je 119 bm. souhlas s odpisem nedobytných pohledávek za 

navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení nezaplacené regulační poplatky za rok 2014 v Městské nemocnici Čáslav, dle 
tohoto znění: Zastupitelstvo města svým usnesením souhlasí se změnou důvodové zprávy.
katastrální hranice mezi k.ú. Močovice a Čáslav. Změna katastrální hranice byla  schválila návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním Čáslav a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při 
území Močovice a v části k.ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u MÚ Čáslav, dle důvodové zprávy.
Čáslavi a Vodranty, zpracované firmou GEO Hrubý, s.r.o. Tato změna byla se 
všemi účastníky projednána a odsouhlasena v průběhu řízení o KPÚ.

 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslav nabýt 

2pozemek p.č. 658/60 o výměře 802 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaný u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, úplatným převodem za cenu 

vyslovila 

Ostravské kaly - téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší 
dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel 
podpořeny novou informací, která proběhla médii 
v pátek 13. ledna. Abychom předešli dalším 
spekulacím, požádali jsme o vysvětlení v článku 
konkrétně citovaného obchodního ředitele spo-
lečnosti AVE, pana Aleše Hampla.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, 
která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme po-
depsali smlouvu, jež má dva milníky - rok 2018 a 
další je až rok 2020. To, kde se nyní nacházíme v pří-
pravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je 
konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali 
i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. 

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají mož- Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již 
ného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohle- máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumen-
dem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak ne- taci, proti které nebyly protesty. Jde také o násled-
bezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr nou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát 
Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše 
firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se příprava končí. 
ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto To, na co máme čas do roku 2020 je hledání 
duchu také již několik měsíců místní média „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální 
informují občany. Stačí ale jedna věta, která po- odstranění tohoto materiálu. V tomto ohledu jed-
stupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě náme zatím s více společnostmi, ale žádné smlou-
taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na vy nejsou zatím podepsány."
serveru iDNES a potom také v televizním zpravo-
dajství.

těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do 
Čáslavi?

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav 
negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne 

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, 
že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako 
mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném 
projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré po-
drobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i pří-
padné mezideponii) zveřejníme ihned, jakmile to 
bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako 
zařízení, vyhovující svými parametry daným poža-
davkům uvedeny například skládky v Benátkách, 
Čáslavi či Kralupech - tedy všechny odpovídající 
kapacity. Z toho potom mohly vzniknout veškeré 
další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o 
tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ 
vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící 
informace, která se objevila v médiích, pan Aleš 
Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.                           

                                                                             zn

SPOLEČNOST AVE NEUVAŽUJE O PŘEVÁŽENÍ KALŮ DO ČÁSLAVI
ŘEKL OBCHODNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ALEŠ HAMPL

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na zasedání městského zastupitelstva,

které se uskuteční v pondělí 6. 2. 2017 od 17 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla. 

Podrobný program bude uveřejněn na webových stránkách města, 
na úřední desce a na vývěskách jeden týden před termínem konání schůze. 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA V MINULÉM ROCE 

Na začátku roku je vždy třeba důkladně zhodnotit 
hospodaření města v roce minulém. Děje se tak i le-
tos, kdy jsou podle vývoje, sledovatelného již v mi-
nulých měsících, údaje opět potěšitelné. 

Jaromír Strnad. bylo uvedeno již v informaci ke schválenému roz-
O 7,5 milionu Kč vyšší byly plánované příjmy, počtu na rok 2017, nezanedbatelnou - přibližně 

především díky prodeji pěti bytů v ulici Potoční v zá- šestimilionovou - rezervu má město v podobě před-
věru roku (cca 3,5 milionu Kč) a díky vyššímu výběru pokládaných příjmů z výnosů daní a kolem pěti 

„Rád konstatuji, že můžeme být s hospodaře- daní (cca 2 miliony Kč). Více než 10 milionů korun se milionů korun bude činit příjem za prodej zbývají-
ním města v roce 2016 spokojeni. Rozpočet na mi- podařilo ušetřit na výdajích, zejména na komunika- cích pěti bytů v ulici Potoční a dalších bytů v ulici 
nulý rok byl z pochopitelných důvodů (dostavba cích (cca 4,3 milionu Kč), přičemž tato částka bude Prokopa Holého a v ulici Pražská", vysvětlil starosta 
zimního stadionu, rekonstrukce hotelu Grand atd.) převedena do roku 2017. města, podle jehož dalších slov by proto neměl být 
tvořen jako schodkový ve výši téměř 45 milionů Kč, „Celkově lze tedy konstatovat, že vzhledem k to- problém rozšířit spektrum plánovaných úprav měs-
avšak tento plánovaný schodek se v průběhu roku mu, jaké investice se v loňském roce podařilo ta - například v areálu nemocnice. 
podařilo snížit o více než 17,5 milionu korun“, zhod- zrealizovat, bylo hospodaření města za rok 2016 
notil v krátkosti hlavní moment hospodaření s fi- ještě lepší, než tomu bylo v roce 2015, i když s mi- Podrobnější hodnocení skutečných příjmů a vý-
nančními prostředky města v dnes již uplynulém nimálním rozdílem. Akce, které jsou naplánované dajů města za rok 2016 přineseme v dalším, tedy 
dvanáctiměsíčním období starosta Čáslavi, inženýr na letošní rok, tak nebude problém financovat. Jak březnovém vydání. Čáslavských novin.                   zn
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MĚSTO ZÍSKALO DALŠÍ DOTACI
V minulém roce město usilovalo 
o získání další dotace, tentokrát 
na rekonstrukci chodníků v Tyr-
šově ulici - konkrétně v úseku od 
kruhového objezdu U třech 
svatých, vedoucí kolem nádraží 
Českých drah a dále autobuso-
vého nádraží až k zadní části 
prodejny Lidl.  

 

Již v minulosti bylo průz-
kumem zjištěno, že po silnici  
Tyršovy ulici projede denně ko-
lem dvou tisíc automobilů. S o-
hledem na skutečnost, že právě 
chodník, spojující vlakové a au-
tobusová nádraží, je rovněž 
během celého dne hojně vy-
užíván, je nasnadě, že je nezbytné, aby tato komu- Pokud půjde další vývoj situace podle sou-
nikace pro pěší vyhovovala jak požadavkům na bez- časných předpokladů a výběrové řízení proběhne 
pečnost chodců, tak i na její bezbariérovou bez problémů, měly by se práce naplno rozeběh-
schůdnost. Jako u mnoha obdobných akcí, i realiza- nout v březnu nebo dubnu, tedy v jarních měsících.     
ce tohoto projektu narážela delší dobu na velkou 
finanční náročnost a zároveň nedostatek prostřed-
ků. Město proto usilovalo o možnost získání dotač-
ní podpory z Integrovaného regionálního operační-
ho programu. 

„Ještě před koncem roku 2016 přišla potěšující 
informace, že máme potřebnou dotaci přislíbenu,“ 
prozradil starosta města, inženýr Jaromír Strnad.

„Vzhledem k tomu, že jsme byli o přidělení do-
tace informováni na přelomu minulého a tohoto ro-
ku, můžeme již nyní pracovat na přípravě vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele rekonstrukčních 
prací,“ konstatovala přibližně v polovině ledna ve-
doucí oddělení investic zdejšího městského úřadu, 
paní Bc. Markéta Petrová. 

„Rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětle-
ní v Tyršově ulici bude rozdělena do dvou etap, 
přičemž nejprve se opravy dočká úsek mezi pro-
dejnou Lidl a nádražím Českých drah. Po dokončení 
prací v této části ulice přijde na řadu i její pokračo-
vání až ke kruhovému objezdu U třech svatých,“ 
doplnila Markéta Petrová, která předpokládá 
ukončení prací ještě v tomto roce, přestože si 
městský úřad musel na rozhodnutí o přidělení 
dotačních finančních prostředků počkat vinou prů-
tahů ve schvalovacím řízení o několik měsíců déle, 
než se původně předpokládalo. 
Oprava chodníku si samozřejmě vyžádá určitá opat-
ření a omezení provozu po této komunikaci. Pláno-
vaný výsledek za to ale určitě stojí.                          zn

V měsíci únoru obdrží obyvatelé Čáslavi do svých 
schránek poštovní poukázky upozorňující na nut-
nost uhradit i pro tento rok poplatek „za popelni-
ce“, podle znění vyhlášky: poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ocitnout v situaci, kdy nejsou schopni zaplatit celou 
sumu najednou. „V odůvodněných případech je 
proto možné požádat o rozložení platby do několika 
splátek,“ vysvětlila dále paní Pechová, která do-
plnila informaci, že o tuto úlevu mohou obyvatelé 
města požádat právě přímo na odboru financí 

Pracovníci čáslavského městského úřadu kaž- městského úřadu v budově radnice na Žižkově ná-
doročně zjednodušují obyvatelům města vyrovná- městí. Na stejném místě (buď přímo v přízemí ob-
ní tohoto poplatku právě zmiňovanými složenkami, jektu nebo v prvním patře) je možné také poplatek 
jejichž rozesílání však není stanoveno žádným záko- uhradit v hotovosti nebo případně také platební 
nem ani vyhláškou. Pro občany z tohoto zjištění ply- kartou. Další možností, jak splnit svoji povinnost, je 
ne důležitý poznatek, že poplatek je třeba uhradit i zaslat patřičný obnos pomocí doručované poštovní 
v případě, kdy se z jakéhokoliv důvodu složenka do poukázky nebo bankovním převodem s uvedením 
některé ze schránek nedostane či je zničena, odci- údajů, vypsaných na složence. 
zena a tak dále... Spolu se složenkami „na popelnice“ obdrží již 

„Poplatek za provoz systému shromažďování, tradičně chovatelé psů také poukázku na uhrazení 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování stanoveného poplatku. Jeho základní roční výše ve 
komunálních odpadů je pro tento rok v Čáslavi sta- městě činí 120 korun za psa, chovaného v rodin-
noven na 540 Kč, přičemž je v obecně závazné vy- ném domě mimo centrum města (ve středu města 
hlášce města č. 7/2016 možné najít mnohé vý- je poplatek stanoven na dvojnásobnou výši). Lidé, 
jimky. V přesně stanovených případech je možné kteří chovají psa v bytovém domě jsou povinni 
prominout polovinu a někdy až plnou výši poplat- zaplatit šest set korun (v tomto případě je částka 
ku,“ uvedla pracovnice odboru financí městského rozdělena na dvě části, splatné do konce března a v 
úřadu, paní Jana Pechová. Ta ale zároveň připo- polovině roku). Senioři, pro něž je důchod jediným 
mněla také další část vyhlášky, hovořící o možnosti zdrojem příjmu, pak za psa zaplatí nejvýše dvě stě 
až trojnásobného navýšení zmiňované částky, a to v korun za rok.
případě, kdy se poplatník s úhradou platby zpozdí či 
neuhradí její plnou výši. 

Vedení města však chápe, že se mohou občané 
Poplatek za popelnice i ze psů je splatný do 

konce března.                                                             zn

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK ZA POPELNICE

Několikrát jsme již na stránkách Čáslavských novin 
informovali o záměru města zrealizovat rozsáhlou 
revitalizaci zeleně v několika lokalitách města - a to 
jak přímo v jeho centru, tak i v okrajových částech. 
Snaha o získání dotace ale nebyla jednoduchým ú-
kolem. Přesto se podařilo vše úspěšně dotáhnout 
až do „vítězného“ konce a nyní je již jasné, že město 
na akci v celkové hodnotě přesahující pět a půl mi-
lionu korun dostane významný příspěvek (až 65% 
uznatelných nákladů) z Operačního programu 
životního prostředí. Akce tak může být zahájena.

Jaký bude další postup prací a kdy si budeme 
moci vychutnat pohled na definitivně upravenou a 
omlazenou zeleň ve městě? 

Podle již hotového projektu, který byl v první 
polovině minulého roku představen také městským 
zastupitelům na jejich veřejném zasedání, se úpra-
va zeleně dotkne celkem dvanácti ohraničených lo-
kalit ve městě. Jedná se o plochy ve sportovním 
areálu Vodranty a stejně tak v na něj navazujícím le-
soparku, dále jde o park na Valech mezi městskými 
hradbami a Podměstským rybníkem nebo park na 
Novém městě (tedy rozlehlá plocha u zemědělské 
školy). Určité změny jsou plánovány také přímo na 
Žižkově náměstí, stejně jako na náměstí Komenské-
ho, dále v sídlišti Žitenická, na městském hřbitově 
nebo v třešňovce v jeho těsném sousedství. Vrá-
tíme-li se blíže ke středu města, svojí péče se doč-
kají také stromořadí ve Filipovské a Tyršově ulici, 
stejně jako zeleň v ulici Jeníkovské. 

Podle současných plánů se bude jednat o akci, 
na jejíž realizaci je potřeba přibližně dvouletý 
časový úsek. 

„Za ideálních podmínek by se podle mého ná-
zoru vše dalo stihnout během jednoho roku,“ 
konstatoval Václav Bažant z fakulty lesnické a dře-
vařské České zemědělské univerzity v Praze, který je 
autorem projektu revitalizace zeleně v Čáslavi. 
„Musíme si ale uvědomit, že pracujeme s bio-
logickým materiálem a jsme v tomto případě tedy 
závislí na příhodných přírodních podmínkách,“ do-
plnil s tím, že je vhodnější takové práce rozdělit do 
dvou po sobě jdoucích let, přičemž již v tomto roce 
v podzimních měsících dojde k prvním konkrétním 
pracím - například k prořezu některých dřevin a tak 
podobně.  

Spolu s údržbou zeleně plánuje vedení města 
provést také údržbu některých chodníků, vedou-
cích upravovanými lokalitami. Na svoji obnovu čeká 
zvlášť netrpělivě chodník v horní části parku na Va-
lech, který je dnes již ve stavu, jenž rozhodně ne-
poskytuje chodcům pohodlí a v některých úsecích 
ani velkou dávku bezpečí. Tato a některé další dílčí, 
avšak důležité, součásti projektu není možné zahr-
nout do seznamu prací a investic, na něž bude měs-
to požadovat dotaci. Proto jsou na ně vyhrazeny 
finanční prostředky přímo z rozpočtu města. 

„Nejprve je třeba již v první polovině roku vy-
hlásit výběrové řízení a vybrat vhodného dodavate-
le, který dokáže splnit jak finanční podmínky, tak 
ale také veškeré požadavky na kvalitu odvedených 
prací,“ informovala vedoucí odboru správy majetku 
města, inženýrka Dana Chrenková. Budou proto 
stanoveny přísné podmínky, kterým musí uchazeči 
o tuto zakázku vyhovět.                                             zn

REVITALIZACE ZELENĚ
MŮŽE ODSTARTOVAT
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V ČÁSLAVI VZNIKNE WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Po mnohých dalších městech v republice se již brzy 
také Čáslav dočká svého workoutového hřiště. Pro 
některé z nás, zvláště pak pro sportovce, jde o jed-
noznačně potěšující novinku, pro jiné se ale taková 
informace může stát malým rébusem. 

Na co se tedy mohou čáslavští sportovci již dnes 
těšit?

 

Vezměme to tedy od začátku - co je to workout?
Definic tohoto sportu jistě najdeme mnoho, 

můžeme si ale pro zjednodušení pomoci obecně 
známou Wikipedií, jejíž informace pro úvod posta-
čí: „Workout je typ sportovní aktivity, která zahrnu-
je různé cviky na veřejných sportovních hřištích, 
především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizon-
tálních žebřících a jiných konst-
rukcích, nebo i bez jejich použití 
(na zemi). Hlavní důraz je kla-
den na cvičení s vlastní vahou, 
rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, „Jsem přesvědčen, že pokud děti, které tráví čas na 
kteří se workoutem zabývají, sousedním dětském hřišti, uvidí sportovce na hřišti 
nazývají sami sebe různě: workoutovém, plynule potom v určitém věku 
workouteři, pouliční sportovci a naváží na jejich cvičení také,“ zamyslel se pan Mar-
podobně...“ tin Horský, který vznik nového sportoviště samo-

Toto cvičení se těší velké ob- zřejmě vítá. 
libě v mnoha zemích Evropy, „O výstavbu takovéhoto hřiště usiluje město již 
stejně jako i jinde ve světě. Na- delší dobu,“ doplnil další informaci místostarosta 
příklad v Polsku se buduje čím města. „Nejprve jsme ale uvažovali o možnosti 
dál více speciálně upravených získat dotaci od společnosti ČEZ, kde ale naše 
hřišť, kde jsou vedeny tréninky žádost nebyla úspěšná. Protože však v tomto roce je 
a organizovány soutěže. Nová možné vyčlenit potřebné finanční prostředky přímo 
hřiště se budují také v Portu- z rozpočtu města, bylo rozhodnuto mimo jiné o rea-
galsku. Jisté pokusy o prosazení této aktivity se ob- magistr Mikš, který dále v krátkosti popsal budoucí lizaci uvedeného projektu v hodnotě přibližně 1,2 
jevují i v Německu. hřiště. „Jedná se o sestavu kovových konstrukcí, milionů korun. Značnou část těchto financí je 

 upevněných v upraveném podloží,“ přiblížil jedno- přitom třeba investovat do úpravy podloží hřiště.“
„S ohledem na potěšující zprávu o výsledku duše s vysvětlením, že venkovní hřiště (nebo chce-

hospodaření města v minulém roce, kdy došlo k ús- me-li spíše posilovna) bude přístupné veřejnosti 
poře přibližně sedmnácti milionů korun, městská bez omezení. Jednotlivé cvičební prvky jsou určeny 
rada rozhodla, že bude v tomto roce možné zreali- již pro mládež přibližně od dvanácti let a horní vě-
zovat projekt výstavby workoutového hřiště, který ková hranice zájemců o zdravý sport na čerstvém Jednoduše řečeno na sportoviště v přírodě, kde 
je připraven již dva roky,“ řekl v úvodu diskuse o no- vzduchu určena není. Nový areál tak budou moci ke si bude moci svoje tempo i pokroky řídit každý sám. 
vém sportovišti starosta města, inženýr Jaromír Str- zvyšování či udržení svojí fyzické kondice využívat Na sportoviště, které bude „mít otevřeno“ čtyřia-
nad, jehož slova dále doplnil místostarosta Čáslavi, bez nadsázky všichni zájemci. Ostatně, jak uvedl dvacet hodin denně za každého počasí v každé roční 
magistr Daniel Mikš. jeden z členů městského zastupitelstva, pan Martin době. Na sportoviště, kde se neplatí vstupné, jen je 

„Věřím, že takové hříště bude ve městě příno- Horský, který se o oblast sportu ve městě velmi třeba chovat se k jeho vybavení ohleduplně a vyu-
sem zvláště pro dospívající, pro které zde doposud aktivně zajímá, umístění zamýšleného wourkouto- žívat jej tak, aby sloužilo i ostatním a co nejdelší do-
obdobná možnost posilování chybí,“ konstatoval vého hřiště na uvedeném místě není náhodné. bu.  

„Svojí plochou o rozměrech přibližně jedenáct 
krát patnáct metrů se bude čáslavské workoutové 
hřiště řadit mezi větší projekty tohoto druhu v naší 
republice,“ doplnil magistr Mikš zajímavou infor-
maci ještě před zahájením výstavby. 

Jak již bylo uvedeno, se zřízením tohoto areálu 
město počítalo již delší dobu a plány na jeho výstav-
bu jsou tedy v tomto okamžiku dovedeny až do 
stádia vydaného stavebního povolení. Zahájení 
samotné realizace díla tedy prakticky nic nebrání. V 
nejbližší době tak bude vyhlášeno výběrové řízení 
na dodavatele stavby, která se bude řídit již 
zpracovaným projektem specializované firmy 
Linhart, spol. s.r.o.  

K jednotlivým cvičebním konstrukcím budou 
podle nynějších předpokladů umístěny informační 
tabule s vyobrazením a popisem možného využití a 
prvků, pro které je předně určena.

Čáslavští sportovci se tak již nyní mohou začít 
připravovat na první sezónu, kdy budou mít 
možnost využít nové sportoviště, zahájit zajímavý 
trénink a třeba tímto způsobem přivést k posilování 
i svoje děti a přátele.                                                  zn 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Nové
volně přístupné 

workoutové hřiště 
najde svoje místo 

v těsném sousedství 
největšího zdejšího

dětského hřiště 
v parku pod sídlištěm 

Těsnohlídkova.
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Stav a schůdnost chodníků je zvláště v zimním 
období aktuální téma, nezřídka totiž dochází k 
pádům chodců, kteří si následně kladou otázku, 
jakým způsobem se domoci svých práv – zejména 
domoci se zadostiučinění za způsobenou újmu na 
zdraví. 

Za schůdnost chodníků odpovídá vlastník, kte-
rým je zpravidla obec. Zároveň je obec tím, kdo je 
odpovědný za případné zranění způsobené pádem 
chodce. Na tomto místě je ovšem důležité zdůraz-
nit, že je nutné rozlišovat zranění způsobené na 
jedné straně samotným stavem chodníku, a tedy 
jeho schůdností, a na druhé straně zraněním 
způsobeným například pádem ledu z přilehlé 
nemovitosti. Ve druhém případě by totiž odpověd-
nost k náhradě škody resp. nemajetkové újmy nesl 
vlastník této nemovitosti. 

Povinností obce plynoucí ze zákona je zajistit 
zimní údržbu chodníků tak, aby byla zajištěna jejich 
schůdnost, kdy zimním obdobím se rozumí doba od 
počátku listopadu do konce března. Povinností obcí 
je zmírnit závady na schůdnosti chodníku vzniklé 
povětrnostními vlivy. 

Těmito závadami rozumíme takové zhoršení 
schůdnosti chodníku, že je při největší obezřetnosti 
respektující stav chodníku chodec nemůže předpo-
kládat a případně se jim vyvarovat. V uplynulých 
dnech navíc došlo vlivem Ústavního soudu České 
republiky k další modifikaci výkladu toho, co je to 
zmírnění těchto závad. Podle něj se totiž obec 
nemůže zprostit své prevenční povinnosti pouhým 
konstatováním, že údržba chodníku vázne vzhle-
dem ke kalamitnímu stavu počasí. Naopak je obec 
povinna učinit skutečně vše, aby škodě zabránila 
tedy i to, že chodce musí dopředu upozornit, že 
chodník nebude uklizen. 

Dojde-li k pádu a zranění doporučujeme obrátit 
se na odbor správy městského majetku a úraz ohlá-
sit. Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno o nasta-
lé události leží na zraněném chodci, je dobré sa-
motnou notifikaci úrazu doložit například svědec-
tvím kolemjdoucího, případně doložit fotografie 
stavu chodníku.

Obec by měla každou takovou událost posoudit 
individuálně a především objektivně posoudit, zda 
k úrazu skutečně došlo zanedbáním její prevenční 
povinnosti. Zraněný má právo požadovat peněžitou 
náhradu vyvažující vytrpěné bolesti, náhradu za 
ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 
náklady spojené s péčí o zdraví, jakož i náhradu za 
ztížené společenské uplatnění v případě trvalých 
následků. K právě vyjmenovaným nárokům lze 
připojit také právo žádat náhradu škody vzniklou na 
majetku zraněného, typicky vzniklé poškozením 
jeho věcí, které měl u sebe. 

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

V úterý 20. prosince 2016 se konalo slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže ve sběru zpětně 
odebraných spotřebičů. Soutěž byla pořádána 
společností Elektrowin a.s. společně s partnerem 
projektu, kterým byl Krajský úřad Středočeského 
kraje. 

Naše město bylo oceněno za nejvyšší absolutní 
výtěžnost v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel. Ta za 
minulý rok činila 8,58 kg na jednoho obyvatele 
města. Výhru v podobě certifikátu a finanční od-
měny ve výši 20 000 Kč předal na slavnostním vy-
hlášení v Praze radní pro oblast životního prostředí 
a zemědělství pan RNDr. Ivo Šanc CSc. a zástupce 
firmy Elektrowin, a.s. pan Ing. Roman Tvrzník. Více 
o soutěži se lze dočíst na internetových stránkách 
www.mytridimenejlepe.cz. 

Daná výhra 20 000 Kč z rozhodnutí rady města 
byla předána řediteli Městské nemocnice v Čáslavi 
panu MUDr. Martinu Novákovi. Ten slíbil, že dané 
prostředky použije výhradně na dětské oddělení 
nemocnice.

Mgr. Daniel Mikš

ČÁSLAV VYHRÁLA „ELEKTROOSKARA“

KE ZBYTEČNÉMU KÁCENÍ NEDOCHÁZÍ
Obyvatelé Čáslavi se velmi aktivně zajímají o zeleň 
ve městě i o další součásti životního prostředí. Mno-
hým proto na jejich procházkách v lesoparku Vod-
ranty či v dalších lokalitách města neunikne občas-
né kácení stromů, které je potom diskutované na-
příklad na sociálních sítích. Nedávno bylo takto pro-
bíráno „zmizení“ několika vzrostlých smrků, rostou-
cích na břehu rybníku Měděnice. Ihned se do světa 
rozebíhají nejrůznější spekulace... Zeptali jsme se 
proto na důvod jejich odstranění magistra Petra Vo-
bořila, odpovědného pracovníka odboru životního 
prostředí zdejšího městského úřadu.

„Na břehu rybníku Měděnice roste velké množ-
ství jehličnatých stromů, z nichž některé v minulých 
letech výrazně proschly,“ informoval magistr Vobo-
řil s tím, že to byl také důvod, který vedl k vydání 
povolení odstranit několik smrků. Pokud by byly v 
dobrém zdravotním stavu, nebyl by důvod k jejich 
kácení a povolení by rozhodně vydáno nebylo. 

„Bohužel musím konstatovat, že stromů, které 
bude třeba v této lokalitě odstranit, je více,“ doplnil 
zaměstnanec radnice s vysvětlením, že se často jed-
ná také o stromy napadené například kůrovcem. 
Pokud takový strom zůstane na svém místě, hrozí 
riziko napadení tímto škůdcem i dalším dřevinám v 
jeho okolí. 

Jak je vidět například z přiložené fotografie, pří- kteří sem chodí - často i se svými dětmi - na pro-
mo na břehu rybníku se nacházejí i další proschlé je- cházky, by se tak museli bát o svoji bezpečnost. 
hličnany, které nejenže dané místo rozhodně nez- „Problémem je v uvedených místech také po-
dobí, ale jejich stav hrozí možným polámáním. Lidé, stupné podemílání břehu, na němž stromy rostou. 

Je tak více než pravděpodobné,že bude v 
delším časovém úseku potřebný zásah také v 
této oblasti. Jde o běžnou a průběžně reali-
zovanou údržbu,“ vysvětlil magistr Vobořil.  

Ke zhoršenému zdravotnímu stavu něk-
terých stromů se bohužel v určitých případech 
přidává také lidská nezodpovědnost v podobě 
poškozování kmenů dřevin, odlamování jejich 
větví či zakládání ohnišť v blízkosti kmenů 
dřevin. Je třeba si neustále uvědomovat, že se 
jedná o živý organismus, který může být tako-
vým zásahem nevratně poničen. 

                                                                             zn 

ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA CHODNÍKU 
ZA JEHO SCHŮDNOST
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Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

Díky ochotě dětí i jejich doprovodu zúčastnit se aktivně Tříkrálové sbírky
a díky dobrému srdci každého z mnoha dárců
bylo v letošním ročníku této sbírky v Čáslavi vybráno celkem 46 315 Kč

DĚKUJEME!

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY PŘISPĚJE NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

„Již jsem měl možnost váš dětský domov 
navštívit, letos jsem tu poprvé jako velitel a je 

roku 2001. Sám si dobře pamatuji, jak jsem se těšil mi radostí a ctí, že mohu předat finanční dar za naši 
na společné večeře a rozbalování dárků u stromeč-základnu,“ pronesl před zahájením slavnostní veče-
ku.“ Daniel strávil v domově několik let a dnes se cítí ře plukovník Petr Tománek, velitel 21. základny tak-
být pro ostatní děti spíše „brácha“ než „strejda“.tického letectva Čáslav. „Děkujeme nejen za štěd-

Vojáci však od dětí dostali také dárky - ručně vy-rou finanční podporu. Příští rok oslavíme 20 let spo-
ráběné keramické ozdoby, domácí zavařeniny a pe-lupráce, které si nesmírně vážíme,“ reagovala ředi-
čený čaj nebo perníkový dům. Úsměvy všech se tak telka Dětského domova Sázava paní Alena Nová-
rozzářil Dětský domov Sázava. ková při přebírání šeku na 34 100,- Kč. Peníze budou 

dle jejích slov využity na volnočasové aktivity a záj-
Společné trávení času neznamená jen pře-mové kroužky pro děti.

dávání dárků a finanční sbírky o Vánocích. V prů-
běhu roku jsou organizovány společné sportovní 
aktivity, jako fotbalové turnaje nebo sjíždění řek. Po večeři následoval bohatý program, který si 
Vojáci navštěvují děti také v kostýmech čerta, připravily děti společně se „strejdy a tetami“. Hu-
Mikuláše i anděla.dební a pěvecká vystoupení získala ocenění v podo-

bě bouřlivého potlesku. Překvapení přichystal také 
jeden ze „strejdů“ Dan: „Přišlo mi jako dobrý nápad 
zdokumentovat historii předvánočních setkání od 

V roce 2001 tehdejší velitel 21. základny 
taktického letectva plukovník Jiří Verner při-
šel s nápadem rozšíření spolupráce Dětského 
domova v Sázavě a čáslavské letecké základ-
ny. „Začali jsme dětem plnit alespoň ta malá 
přání v podobě vánočních dárků,“ vysvětluje 
podplukovník Michal Prejzek z Velitelství 
vzdušných sil. V projektu „Vánoční strome-
ček“ pro Dětský domov Sázava pokračují přís-
lušníci základny i po 15 letech.

SPOLEČNÉ AKCE NEJEN O VÁNOCÍCH

I DĚTI OBDAROVALY A PŘEKVAPILY HOSTY Z
ČÁSLAVI

kpt. Tomáš Maruščák, tiskový a informační 
důstojník, 21. základna taktického letectva Čáslav

Vánoce jsou časy nejen klidu a pohody, ale měly by 
být také obdobím splněných přání. A protože přání 
mohou být různá, dobrých skutků není nikdy dost. 
Příslušníci 211. taktické letky přišli s nápadem po-
moci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit pla-
tit obědy ve školních jídelnách.

„V naší škole jsou děti z vícečlenných rodin a je-
jich rodiče prostě nemají finanční prostředky, aby 
mohli platit pravidelné obědy ve školní jídelně,“ 
vysvětluje ředitel Základní školy Čáslav, Sadová 
Mgr. Pavel Škarka. „Bohužel jsou rodiče, kteří se 
snaží, dělají, co mohou, ale peníze na oběd pro své 
děti nemají, jedná se o žáky prvního i druhého stup-
ně,“ řekla zástupkyně ředitele Základní školy Čáslav 
náměstí Lenka Tlapalová.

Příslušníci „tygří“ 211. taktické letky se proto 
rozhodli každé z čáslavských základních škol vě-
novat 6 000 Kč, které budou využity na platbu obě-
dů do konce školního roku dětem, které jsou ze so-
ciálně slabších poměrů. „Máme finanční možnosti, 
přemýšleli jsme, jak peníze smysluplně využít. 
Shodli jsme se na tom, že alespoň jedno teplé jídlo 
denně potřebuje každé dítě. Pokud to bude možné, 
budeme v této podpoře pokračovat,“ slibují 
příslušníci 211. taktické letky 21. základny taktické-
ho letectva Čáslav.

Finanční dar obdržela každá z čáslavských zák-
ladních škol, tedy Základní škola Čáslav, Základní 
škola Sadová i Základní škola Masarykova. Manage-
ment každé ze škol pak rozhodne, které z dětí tuto 
podporu nejvíce potřebují.             kpt. T. Maruščák

DOBRÝCH SKUTKŮ NENÍ NIKDY DOST... PŘÍSLUŠNÍCI „TYGŘÍ“ LETKY 
PODPORUJÍ DĚTI Z ČÁSLAVI VZPOMÍNKA NA VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
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KYBERŠIKANA 

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU

PŘÍKAZ K DODÁNÍ DO VÝKONU TRESTU

Policisté se na vývoj trestné činnosti snaží reagovat včas a přijí-
mají adekvátní rozhodnutí, jak této problematice čelit a jak jí předcházet. Pre-
vence je v tomto ohledu velmi důležitá. I proto policisté sledují možná rizika, 
která s sebou přináší například internet a využívání sociálních sítí. Zde je spous-
ta příležitostí, jak upozornit děti a dospívající na nebezpečí, se kterými se mo-
hou na internetu setkat, jak se jich vyvarovat a jak jim čelit.

Protože víme, že různé formy kyberšikany, kybergroomingu - tedy jednání 
osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní 
schůzce, kyberstalkingu - nebezpečného pronásledování a další nebezpečné 
jevy mohou přerůst do obtížně řešitelných situací, je důležité s dětmi a dospí-
vajícími v tomto duchu pracovat.

Ve dnech 6. a 12. ledna 2017 proběhla v dopoledních hodinách beseda prá-
vě na toto téma s žáky VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi. Přes osmdesát studentů se do-
zvědělo, že kyberšikana je druhem šikany, kdy útočníci pro obtěžující a urážející 
projevy využívají elektronické prostředky, zejména mobilní telefon, e-maily, 
internet, facebook atd.

Vzhledem k tomu, že si mnozí neuvědomují nebezpečnost svého nevhod-
ného chování, kterým mohou ponižovanému spolužákovi způsobit velké trau-
ma, je potřeba s nimi o této problematice mluvit. Samozřejmě, že pro všechny 
je důležité, aby si uvědomili, že ve virtuálním světě se lidé mohou chovat zcela 
odlišně, než v tom reálném. Mohou se vydávat za zcela jiné jedince, než ve sku-
tečnosti jsou.

V závěru setkání byl kladen velký důraz na to, aby neznámým lidem nesdě-
lovali osobní údaje a vyvarovali se jakýchkoliv schůzek s neznámou osobou, 
která jim přes elektronické prostředky nabízí své přátelství.

V rámci spolupráce s policisty, paralelně s besedou probíhala setkání stu-
dentů s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem. Hlavním 
tématem těchto besed bylo „jak se co nejvíce chránit v silničním provozu“. Stu-
denti měli možnost vyzkoušet si takzvané opilecké brýle. Tyto brýle po nasaze-
ní na oči, simulují schopnost vidění člověka pod vlivem alkoholu nebo drog.

 Do rodinného domku na Uhlířskojano-
vicku se během dne 3. ledna 2017 vloupal dosud neznámý pachatel. Zloděj vni-
kl na neoplocený pozemek a rozbil sklo u balkónových dveří objektu. Vevnitř 
vše prohledal a odcizil různé věci a cennosti. Pachatel před svým odchodem 
otevřel vodovodní kohoutky v koupelně a vodu nechal volně vytéci do prostor 
domu, čímž došlo k poškození kuchyňské linky. Škoda přesahuje 88 tisíc korun.

 Pátrači z kutnohorské kriminálky 
zadrželi v uplynulých dnech devětadvacetiletého muže z Kutnohorska, na kte-
rého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Zadržený muž byl v celostát-
ním a mezinárodním pátrání. 

Policisté z okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební 
místa na obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního 
zaměstnání a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

Základní podmínky pro přijetí:
· občanství ČR
· věk nad 18 let
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitou
· fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipu-
lovat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a 2 měsíce tré-
nují reálné modelové situace. Již na škole pobíráte služební příjem téměř 
17.000 Kč. a jste zařazeni do 2. platové třídy. Po ukončení základní odborné pří-
pravy automaticky přecházíte do 3. platové třídy s vyšším platem. Policistou se 
služebním poměrem na dobu neurčitou se stanete po úspěšném vykonání slu-
žební zkoušky. 

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

NOCLEH SI ZAJISTIL NÁSILNÝM VNIKNUTÍM DO PRODEJNY

ŠARVÁTKA VYPROVOKOVANÁ BĚHEM VŠEDNÍHO NÁKUPU

 Pravděpodobně 
chladné počasí donutilo mladíka k činu, který policisté musejí vyšetřovat jako 
trestný čin. Když jedné prosincové noci projížděla hlídka městské policie Čáslav 
ulicí Klimenta Čermáka, spatřila, jak před vchodovými dveřmi jedné z prodejen 
sedí muž. O půl hodiny později strážníci prováděli kontrolu opět v těchto mís-
tech.

To už na ně čekaly střepy z rozbitých vchodových dveří do prodejny. Pacha-
tel nebyl daleko. Policisté prověřili prostor a při prosvícení interiéru obchodu 
zahlédli na zemi spícího muže. Podle oblečení bylo jasné, že se jedná o muže 
sedícího před obchodem zhruba o půl hodiny dříve.

Vzhledem k tomu, že došlo k trestnému činu, byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Čáslav. Po jejím příjezdu se pachatel probudil. Protože nemohl najít své 
boty, odmítal opustit prostory budovy. Obával se, že se pořeže o střepy z rozbi-
tých dveří. Dechová zkouška u muže naměřila 2, 41 promile. Zkouška na omam-
né a psychotropní látky proběhla s negativním výsledkem.   

 Strážníci dostali 
oznámení, že před obchodním domem Lidl v ulici Chrudimská dochází ke rvač-
ce dvou mladíků. Po příjezdu hlídky se na místě zdržoval již pouze jeden z nich. 
Muž policistům sdělil, že ho v obchodě slovně napadl neznámý mladík. Kon-
krétně mu při střetu pohledů řekl „co čumíš”. On se ohradil a řekl mu, že jestli 
má problém, mohou si to jít vyříkat ven. Agresivní nálada nepolevila, a tak se 
oba vydali před prodejnu. 

Před prodejnou jeden z mužů uchopil reklamní tabuli a mrštil s ní proti dru-
hému. Tomu se podařilo tabuli odrazit dlaněmi. Útočník poté utekl. Vzhledem 
k výpovědím a k faktu, že podezřelého muže hlídka spatřila již při cestě na mís-
to, měla policie rázem snazší práci. Jednalo se totiž osobou známou svými dří-
vějšími prohřešky za hranicí zákona. 

Na místě byl incident vyhodnocen jako přestupek. Po zjištění přesné ceno-
vé hodnoty tabule, která byla nárazem poškozena, byl případ šetřen jako trest-
ný čin.    

HROMADNÁ RVAČKA NA ČÁSLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

PORUŠOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU

ŘIDIČ NADÝCHAL 2,34 PROMILE 

 Krátce po třetí hodině ranní 
kamerový systém zaznamenal rvačku několika lidí před jedním z čáslavských 
barů. Na dva strážníky, kteří vyjeli na místo, čekal nelehký úkol - zastavit po-
tyčku asi deseti osob. Většina zúčastněných do sebe po jejich příjezdu „pouze” 
strkala a po spatření hlídky se zklidnila. Dva muži se však k sobě chovali zvlášť 
agresivně a jejich údery pěstí nabíraly na intenzitě. Strážníkům se je od sebe 
podařilo odtrhnout a uklidnit situaci. Alespoň na malou chvíli. 

Po prokázání totožnosti agresorů se však jeden z nich chtěl znovu dostat k 
druhému mladíkovi. Policista, který ho v poslední chvíli zadržel, dotyčného upo-
zornil, že pokud neupustí od svého jednání, bude použito donucovacích pro-
středků. To zapůsobilo jako rozbuška a agresivita mladíka znovu stoupala. Ten-
tokrát ale už směrem k samotnému policistovi, kterého s použitím nevybíravé-
ho slovníku fyzicky napadl. Po zpacifikování pachatele, byla celá situace uklid-
něna.

 Krátce před koncem druhého lednového dne 
přišlo na služebnu MP Čáslav, telefonické oznámení, že z jednoho z bytů v ulici 
Jeníkovská se již delší dobu ozývají rány a křik muže. Policie zjistila, že se jedná 
o muže, u kterého k nepříčetnému chování, při kterém mlátí do zdi, kope do 
dveří a řve, že všechny zabije, nedochází poprvé.

Strážníci se vydali ke dveřím, za nimiž byly skutečně slyšet nadávky a vyhro-
žování. Městská policie u bytu zazvonila. Dotyčný reagoval divnými skřeky a ťu-
káním na dveře z druhé strany. Po vyzvání, aby jménem zákona otevřel, nastalo 
ticho. Hlídka po ujištění, že je již delší dobu klid, z místa odešla a oznamovateli 
sdělila, aby se případně ozval znovu.

Třináctého ledna si hlídka Městské policie 
Čáslav všimla osobního motorového vozidla, jehož řidič při odbočování do uli-
ce Masarykova nedal znamení o změně směru jízdu. Strážníci automobil zasta-
vili v ulici Jeníkovská. Během komunikace a předkládání průkazů totožnosti a 
řidičského oprávnění byl z řidiče cítit alkohol. Bylo tedy přistoupeno k dechové 
zkoušce. První výsledek ukázal 2,32 promile. Po pěti minutách přístroj ukazoval 
o dvě setiny promile více.   
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POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Od letošního roku platí změny v předškolním 
vzdělávání, které s sebou nesou nové povinnosti 
pro děti a jejich rodiče. Nově pro děti v předškolním 
věku vzniká povinnost předškolní docházky. 

dovedností nedostaví v prvním ani v náhradním předškoláků. Kapacitně se nás tedy v následujícím 
termínu. V takovém případě dítě musí neprodleně školním roce povinná předškolní docházka příliš 
zahájit předškolní docházku v zapsané školce.    nedotkne. Problém letos nebudeme mít ani s při-

Základní požadavky jsou shrnuty v tzv. hlédnutím na fakt, že zároveň s předškoláky 
S účinností od 1. ledna 2017 se tento fakt týká „Desateru pro rodiče dětí předškolního věku”, které budeme muset přednostně počítat také s dětmi 

těch, kteří do měsíce září dosáhnou pěti let. K deví- je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerst- čtyřletými. 
tileté základní povinné školní docházce tedy při- va školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Povinnost přijmout všechny děti ve věku již od 
bude povinný rok v mateřské škole. Pro ty, kteří pře- (www.msmt.cz). Najdeme v něm například nároky tří let, jejichž rodiče si o zařazení do školky požádají 
ci jen budou chtít nechat své předškoláky doma, kladené na správné držení příboru, používání v příštím kalendářním roce, se již naší kapacity 
existuje jistá možnost. kapesníku, zvládání odloučení od rodičů, dodržo- dotkne pravděpodobně více. Věřím ale, že i v tomto 

Alternativou k plnění povinného předškolního vání dohodnutých pravidel, spolupráci ve skupině, případě budeme dobře připraveni reagovat na tuto 
vzdělávání v mateřské škole je individuální vzdělá- zpívání jednoduchých písní, rozpoznávání základ- obměnu v zákoně. 
vání, které může probíhat po celý rok nebo pouze ních geometrických tvarů nebo řazení prvků zleva Připouštím, že v tomto směru by mohl být 
po jeho určitou část. Pokud se zákonný zástupce doprava. nejsložitější rok 2020, kdy se počátek věkové 
dítěte přikloní k možnosti domácího vzdělávání, je Pro mateřské školy v celé ČR může nastat hranice pro přednostní přijetí sníží až na dva roky, 
povinen předškoláka do školky formálně přihlásit. problém s kapacitou a to především v následujících ale na bližší vyjádření je příliš brzy. Mohu však říci, 
Musí také svůj záměr oznámit řediteli mateřské ško- letech mimo jiné kvůli novým pravidlům pro před- že uděláme vše proto, aby se nám i tento školní rok 
ly nejpozději tři měsíce před začátkem školního nostní přijetí.  V minulém roce platilo, že pokud podařil připravit a zorganizovat tak, abychom 
roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. rodiče požádali o zařazení do školky pro pětileté dě- mohli vyhovět všem rodičům a především těm 
V případě, že se tak rozhodne v průběhu roku, opět ti, muselo jim město místo zajistit přednostně.  To nejdůležitějším - jejich dětem.”                                
o to musí písemně požádat ředitele školky. bude v letošním školním roce 2017/2018 

Ředitel po obdržení patřičné žádosti rodiče platit také pro děti čtyřleté. 
seznámí s body, ve kterých by dítě mělo být roz- Od září 2018 bude zavedeno přednostní 
víjeno a jaké dovednosti by mělo před vstupem do přijímání dětí ještě o rok mladších. Kapacity 
školního prostředí zvládat. Mateřská škola stanoví jednotlivých mateřských škol tedy bude třeba 
termíny a způsoby ověřování schopností a vě- optimálně posílit tak, aby byly schopné 
domostí nabytých během domácího vzdělávání. přijmout všechny tří až pětileté děti z jejich 
Pokud předškolák v určitém směru zaostává, ne- spádové oblasti. V roce 2020 by se dokonce 
znamená to ještě konec individuálního plánu. Škol- měla brát v potaz věková hranice již od dvou 
ka s rodiči muže prodiskutovat, na co se mají za- let. 
měřit a pozvat dítě na další termín. Ke striktnímu Jak situaci vidí ředitelka zdejší mateřské 
postupu bude ovšem přistoupeno, pokud se školy Bc. Renata Mišutková?
zákonný zástupce se svým svěřencem k ověření „Do našich středisek dochází více než 95 % 

JN

ZŠ Čáslav- náměstí nabízí žákům pátých ročníků 
základních škol možnost stát se na jeden den žákem 
školy „nanečisto“. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

matické výchovy nebo dějepisu mohou individuál-
ně rozvíjet své dovednosti. Obrovskou radost nám 
potom přinášejí výsledky jejich práce. Každým 

V čem tato akce spočívá, jaký je její účel? Žák rokem se naši žáci umísťují na předních příčkách 
končící pátý ročník má nové možnosti rozhodnout olympiád v českém jazyce či recitačních a literár-
se, kde bude pokračovat ve svém dalším vzdělávání. ních soutěžích. Motivaci ke čtení přinesla například 
Proto bychom těmto dětem rádi celostátní soutěž Souboj čtenářů, 
nabídli jeden den, v němž se sta- která žáky 6. ročníků velmi zaujala 
nou nanečisto a nezávazně žákem a mimo to obohatila krásnými ti-
budoucí 6. třídy, do níž by v příš- tuly naši knihovnu v centru čte-
tím školním roce mohli nastoupit. nářských dovedností. 

Čekají je čtyři vyučovací hodi- Na své si přijdou i ti, kteří mezi 
ny strávené s našimi učiteli a také své oblíbené předměty řadí 
s kolektivem, se kterým by v dal- matematiku, fyziku či přírodní vě-
ších letech sdíleli každý školní dy. Učebny těchto předmětů jsou 
den.  bohatě vybaveny vyučovací tech-

A co naše škola chce budou- nikou a moderními pomůckami.  
cím šesťákům nabídnout? Náš Naši nejpilnější žáci i v přírodo-
vzdělávací program se jmenuje vědných předmětech podávají na 
„Podaná ruka“ a klade velký důraz soutěžích výborné výkony. 
na humanitní předměty, češtinu a 
jazyky cizí (angličtinu, němčinu, Akce „Žákem nanečisto“ pro-
ruštinu). Snažíme se každého na- běhne dne 18. 2. 2017 od 7:50 do 
učit mít rád svůj mateřský jazyk,  12:00. Prosíme případné zájem-
číst hodnotnou literaturu, bez obav vystoupit na ce, aby se přihlásili emailem (skola@zscaslav.cz) či 
veřejnosti a podle potřeb se domluvit cizími jazyky. telefonicky (327313015) do 16. 2. 2017. Přihlášení 
Tyto ideální cíle rozvoje žáků v oblasti komunikace je důležité pro zajištění pracovních míst v učebnách 
podporujeme běžnou výukou v mo-derně a pro přípravu pomůcek.
vybavených učebnách, ale také v rámci volitelných 
předmětů. Žáci si zde volbou dalších ho-din 
českého, anglického, německého jazyka, dra-                                                    ZŠ Čáslav náměstí

ŽÁKEM ZŠ ČÁSLAV – NÁMĚSTÍ „NANEČISTO“

Na webových stránkách města Čáslavi na adrese 
www.meucaslav.cz v sekci „městský úřad - 
formuláře ke stažení - Odbor školství, kultury a pa-
mátkové péče“ je zveřejněn nový tiskopis Oznáme-
ní o uspořádání veřejné produkce. V souladu s OZV 
č. 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, prů-
běh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, 
společenských a kulturních podniků ... je pořadatel 
povinen na tomto formuláři oznámit konání akce 
nejméně 10 dní před jejím konáním Městskému 
úřadu Čáslav na Odboru školství, kultury a 
památkové péče.

POŘÁDÁTE KULTURNÍ AKCI?
NA WEBU MĚSTA NAJDETE 
POTŘEBNÝ FORMULÁŘ

I v roce 2017 je vyhlášen Program kultura a spol-
ková činnost. Kritéria, formulář žádosti, vyúčtování, 
avízo naleznete na webových stránkách města v 
sekci městský úřad - formuláře ke stažení - kulturní 
komise 2017, nebo v tištěné podobě na podatelně 
Městského úřadu Čáslav na Nám. Jana Žižky z Troc-
nova 1. Žádosti o dotaci budou přijímány na výše 
uvedených schválených formulářích do 28. února 
2017 včetně, zasílejte poštou na Odbor školství, kul-
tury a památkové péče Městského úřadu Čáslav, 
osobním podáním na podatelnu či Odbor ŠKP, 
případné další informace na tel. 327300139.

POŽÁDEJTE SI O DOTACI

INFORMACE ODBORU ŠKOLSTVÍ, 
KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE



Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

knihovna, UVČ
Návštěvníci čáslavské knihovny mohli v uplynulém 
měsíci zaznamenat trochu jiné uspořádání knih, 
než na které byli doposud zvyklí. Nové knihy stále 
přibývají, objem regálů však nelze libovolně rozši-
řovat, proto jsme se rozhodli pro následující úpra-
vy ve studovně.

lepší přehled jsou básnické sbírky označeny mod-
rou a dramatická tvorba červenou samolepkou.

V oddělení pro dospělé se pak na uvolněné re-
gály rozšířily detektivky, které jsou nejčtenější a je-
jichž počet se neustále zvyšuje.

V nejbližší době plánujeme další změny, zej-
ména vyřazení nadbytečné a zastaralé odborné 
literatury, čímž bude získáno volné místo beletrii 
(například pro vícesvazková díla). Čtenářům tak 
bude usnadněno rychlé vyhledání požadované 
knihy ve volném výběru.

V těchto souvislostech je třeba připomenout, 
že studovna je přístupná všem zájemcům o denní 
tisk a časopisy, o studium regionální literatury 
nebo o vyhledávání informací na internetu s mož-
ností pořízení i barevných kopií. V příjemném a ú-
tulném prostředí si ke Kutnohorskému deníku, 
Obzorům Kutnohorska, MF Dnes, Květům a dalším 
titulům může každý zájemce objednat šálek kávy či 

Slovníky, encyklopedie a další prezenčně půj-
čované knihy, které po letech ztratily charakter 
chráněných exemplářů, byly z větší části přeřazeny 
z příruční knihovny k běžné nabídce do dospělého 
oddělení. Ostatní byly uloženy do zvláštního depo-
zitáře a na vyžádání se zájemcům půjčují do stu-

čaje. Pro čtenáře jsou připravena k zapůjčení i zvu-dovny k nahlédnutí.
ková CD s hudbou či mluveným slovem.Tímto přesunem vznikl prostor pro nové uspo-

Aktuálně připravujeme rovněž další vylepšení řádání knihovního fondu. Do studovny jsme sou-
služeb, zejména pokud jde o zpřehlednění orienta-středili veškerou poezii a divadelní hry, což jistě 
ce v knihovně a vytvoření přívětivějšího a atraktiv-uvítají hlavně studenti, kteří si tento druh beletrie 
nějšího prostředí pro dětské čtenáře.půjčují většinou jako doporučenou četbu. Zmíně-

né knihy jsou řazeny abecedně podle autora a pro Marie Hrubá

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

V životě každého z nás jsou chvíle, kdy se cítíte nahoře a vše Vám jde od ruky, vše se Vám daří. Ale jsou také 
chvíle a úseky života, kdy jste dole a možná hledáte někoho, kdo Vám pomůže a rozptýlí Vaše pochybnosti 
a pomůže zahnat chmury.
Toto je přesně motto 1. velkého plesu Nahoře Dole v Kutné Hoře, který se uskuteční 11. března v areálu KD 
Lorec v Kutné Hoře. 
Jedním z iniciátorů je i dr. Vladimír Finsterle, který řekl: “ Rádi bychom pozvali všechny, kteří ocení kvalitní 
zábavu ve spojení se setkáním se zajímavými lidmi a smyslem roztýlit druhého, kdo se cítí být na chvíli 
dole. Chceme všem nabídnout nevšední kulturní a hudební zážitek a pobavit se ve společnosti příjemných 
lidí“.
Hlavním hudebním tělesem bude orchestr Václava Hybše, který zejména svojí klasickou sekcí vyčnívá mezi 
tanečními bandy v České republice a zatančit si na jeho taneční melodie je opravdovým zážitkem. Další 
hostem bude Josef Laufer, jehož rock ´n roll nachází těžko srovnání svým nasazením a energiím. 
Mimořádným vystoupením zpestří ples i tanečníci ze Star Dance 2016. Večerem bude provázet Zuzana 
Burešová, moderátorka Českého rozhlasu -  Radiožurnálu. Během večera bude možno zakoupit vybraná 
degustační menu a kvalitní vína z vybraných restaurací.
Vstupenku na ples si můžete zakoupit v informačních střediscích v Čáslavi a Kutné Hoře a to za cenu 500 Kč 
za jeden lístek.   
Těšíme se na Vás a na založení nové tradice setkávání lidí, kteří se dokáží bavit a pomáhat.
Dr.Vladimír Finsterle, předseda Nadačního fondu pro zachování a rozvoj kulturního dědictví regionů 
Čáslavska a Kutnohorska 



ČÁSLAV PŘIVÍTALA ROK 2017 

Přelom roku patří k okamžikům, které si většina z 
nás přeje strávit se svými blízkými, ať již si pod tímto 
pojmem představíme vlastní rodinu nebo skupinu 
přátel. Možnost společných oslav nabízejí mnohé 
restaurace i další zařízení, ale ani samotná města či 
menší obce na oslavy příchodu nového roku 
nezapomínají. Nejrůznější setkání jejich obyvatel se 
konají v celé republice a Čáslav v tomto ohledu 
samozřejmě není výjimkou. 

pouť začínala v Jeníkovské ulici a 
vidět je potom mohli lidé také na 
Čeplově i v historickém centru měs-
ta. 

Malou zastávku si moto-
cyklisté udělali také u Podměstské-
ho rybníku, kde byly pořízeny spo-
lečné fotografie, dokumentující le-
tošní první akci klubu. 

Již mnoho let je zde pořádán slavnostní novo- Celý novoroční program nás-
roční ohňostroj. Původní termín, tedy silvestrovská ledně po krátkém zastavení na Žiž-
půlnoc, byl postupem času změněn a posunut na kově náměstí skončil v místní kavár-

ně, kde bylo určitě dlouho o čem 
hovořit.                                                                         

šestou hodinu večerní na Nový rok. Tento čas je vý-
hodný hned z několika důvodů, k nimž patří také 
skutečnost, že ohňostroj je zajímavým zážitkem ta-
ké pro menší děti, které ani na Silvestra nebývají 
vzhůru do půlnoci. 

O hladký průběh téměř patnáctiminutové ba-
revné podívané se postarala odborná pardubická 
firma Pyro servis. Součástí programu byl také hu-
dební doprovod - tentokrát šlo o námět z filmu Pirá-
ti z Karibiku. Město za novoroční podívanou, která 
na Žižkovo náměstí přilákala bezpočet obyvatel 
Čáslavi i okolních obcí, zaplatilo přibližně padesát ti-
síc korun. Náladu ani požitek z ohňostroje jeho 
divákům nezkazila ani hustá mlha, díky níž ale 
některé světelné efekty vyzněly nezvykle zajímavě.

Kvalitu a zajímavost barevné světelné show  po  
jejím skončení ohodnotil hlasitý potlesk diváků.

Ještě před konáním ohňostroje, tedy v odpo-
ledních hodinách prvního dne roku 2017 se ke své 
již tradiční novoroční spanilé jízdě městem sešli 
členové místního motoklubu Freedom Čáslav, kteří 
i v tomto chladném počasí oživili svoje mopedy a 
vydali se na těchto strojích na cestu městem. Jejich 

zn

PRVNÍ MIMINKA ROKU 2017
K moderním tradicím, které se váží k příchodu no-
vého roku, patří také vítání prvního novorozeného 
občánka města. S ohledem na skutečnost, že sou-
částí čáslavské městské nemocnice je také porod-
nické oddělení, sloužící nejen pro ženy přímo z měs-
ta, ale i pro maminky z poměrně širokého okolí, stá-
vá se, že prvním miminkem, které spatří světlo svě-
ta právě v Čáslavi může být nový přírůstek jiné obce. 

Stejně tomu bylo i v roce 2017, kdy se již 1. 
ledna narodil Michal Bříza, jehož rodina žije v Kutné 
Hoře. Malý Michal přišel na svět s váhou 3460 
gramů před třináctou hodinou jako druhé dítě ma-
minky Lenky a tatínka Pavla Břízových. S péčí o ma-
lého brášku již jistě ráda pomáhá i devítiletá sestra 
Barborka, která nemusí svému mladšímu sourozen-
ci závidět jeho „mediální popularitu“, protože sama 
zajímavou shodou náhod přišla na svět také jako 
první miminko roku (2008) v Kolíně.

Na prvního nově narozeného občánka Čáslavi 
jsme si počkali jen ani ne o dva dny déle. Dominik 
Čermák přišel na svět v úterý 3. ledna jen několik 
málo minut před sedmou hodinou ranní. Na jeho 
narození se těšili rodiče - maminka Anna Víšková a 
tatínek Martin Čermák - stejně jako jeho starší sou-
rozenci. 

Oběma dětem i jejich rodinám přejeme mnoho 
zdraví a štěstí do dalších let.                                        zn

Prvním miminkem roku 2017, které se narodilo 
ve zdejší porodnici, byl Michal Bříza

Malý Dominik Čermák se stal prvním dítětem roku, 
narozeným do čáslavské rodiny

Redakce Čáslavských novin se tímto omlouvá všem čtenářům za špatně uvedený letopočet 
na titulní straně lednového vydání. Děkujeme za pochopení.
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Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

Přibližně jeden rok dělí fotografie, které máme 
možnost si zde prohlédnout. Zatímco začátkem mi-
nulého roku byl jedinou devizou prostor restaurace 
hotelu Grand na Žižkově náměstí opravdu krásný 
výhled na historické centrum Čáslavi včetně jeho 
dominanty - věže kostela svatých Petra a Pavla, nyní 
je již vše jinak. Veřejnosti slouží nově zrekonstruo-
vané prostory, které mimo výše uvedeného 
pohledu nabízejí také komfortní prostředí pro 
setkávání s přáteli, rodinné i jiné menší oslavy, ale 
také k běžnému využití například v době obědů. 

Co nám může kuchyně restaurace hotelu Grand 
nabídnout? 

„Nově zrekonstruovaná restaurace hotelu 
Grand je pro veřejnost otevřena od začátku tohoto náckým zelným salátem, hovězí hamburger s do- lání jídelního lístku i dalších informací e-mailem. 
roku,“ připomněl v úvodu rozhovoru jednatel mácími hranolky a hanáckým zelným salátem nebo „Zavádíme také určitě zajímavou novinku pro  
společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., která objekt salát z čerstvého fenyklu s jablky. K pivu je výborná hosty, a to je dopravní služba. Pokud si host s před-
provozuje, inženýr Jakub Pavlík s tím, že je třeba škvarková pomazánka a chléb,“ nabídl Jakub Pavlík stihem dovoz a odvoz objedná, jsme schopni až 
nejprve nasbírat první poznatky a zkušenosti, je některé z nejčastěji objednávaných jídel a zároveň osmi lidem najednou tento servis poskytnout. 
třeba doladit podmínky, sladit personál... Každý upozornil na skutečnost, že většina surovin, které Nemusí se tak stávat, že se na oslavě jeden či více ři-
takový provoz vyžaduje specifický přístup. V nepos- jsou v kuchyni restaurace zpracovávány, pochází dičů musí vzdát přípitku či celkově požitku na-
lední řadě je nezbytné, aby se sem „naučili“ chodit přímo z regionu. příklad z dobrého vína. Přijďte se přesvědčit o kva-
hosté. Aby si zvykli, že zde budou dobře obslouženi, „Na místním trhu nakupujeme maso, zeleninu litách nové restaurace.“                                            
bude o ně postaráno. A právě o to se jak vedení, tak a další dostupné surovi-
i všichni zaměstnanci Grandu snaží. ny, jako jsou sýry, samo-

„Zatím si myslím, že můžeme být se zájmem lidí zřejmě pečivo a další. 
o novou restauraci v centru města spokojeni,“  Všechny tyto suroviny 
zhodnotil první poznatky inženýr Pavlík, který splňují přísné nároky na 
doplnil, že běžný denní provoz odpovídá předpokla- kvalitu a chuťové vlas-
dům. Pokud se ale rozhodneme přijít si sem tnosti,“ doplnil inženýr 
posedět v pátek nebo v sobotu v podvečer, určitě je Pavlík, který zmínil i další 
vhodnější si místo rezervovat předem, a to na nabídku restaurace - po-
telefonním čísle 605 446 466. lední menu, představující 

vždy výběr ze dvou po-
lévek, dvou hlavních cho-

„Našim hostům nabízíme bohatý výběr z jídel- dů a salátu. Jakmile bu-
ního lístku, kde nechybí jídla nejrůznějšího charak- dou spuštěny interneto-
teru. Z dosavadní zkušenosti již víme, že mají hosté vé stránky, které jsou 
velký zájem například o jemné plátky červené řepy nyní v přípravě, bude 
s rucolou, piniovými oříšky a hoblinami kozího sýru, možné si jednoduchým 
pomalu pečený bůček v marinádě s chlebem a ha- přihlášením zajistit zasí-

 zn

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V GRANDU

PROJEKT BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO
V mnoha regionech naší republiky byl v nedávné do- speciální webové stránky, věnované právě této 
bě zahájen program, který podtrhuje snahu vedení problematice. 
obcí a Policie České republiky ve vzájemné spolu- Čáslav nezůstává pozadu. 
práci zajišťovat co největší možnou míru bezpeč-
nosti obyvatel jednotlivých lokalit. A protože jedním 
z velmi důležitých momentů je v tomto ohledu také 
co nelepší informovanost občanů, zřizují města v 
součinnosti s pracovníky Policie České republiky 

„Je samozřejmé, že se snažíme pro bezpečnost 
ve městě i okolních obcích, které spadají pod Čáslav 
jako obec s rozšířenou působností, udělat vše, co je 
v našich silách,“ konstatoval starosta města, inženýr 
Jaromír Strnad. Ten je jedním ze zástupců našeho 

města, kteří jednali s před-
staviteli kutnohorského ú-
zemního odboru PČR o mož-
nosti dalšího upevnění spo-
lupráce, spočívající napřík-
lad ve vytvoření webu, na 
němž občané najdou veš-
keré potřebné informace, 
které se týkají této základní 
součásti života v regionu.

„Na přípravě uvedených 
internetových stránek se 
právě nyní pracuje a budou 
spuštěny ihned po jejich do-
končení.“ doplnil další infor-
maci starosta Čáslavi.                                                          

                                        zn

Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav, 
okres Kutná Hora proběhne dne 

4. 5. 2017 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin 

ve všech střediscích školky.
Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný 

právní subjekt, který vykonává svou činnost na 
pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko 

Jahodová, R. Těsnohlídka, 
Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. 
Jana Žižky z Trocnova), Bojovníků za svobodu, 

Husova. 
Město Čáslav má zřízenu pouze jednu MŠ Čáslav, 

proto není možné určovat spádovost.

2016 2017

Byl jsem v sobotu 
v Grandu, byl jsem 
mile překvapen, i 
ohlasy na místě 
byly dobré. V 
pátek najednou 80 
lidí, všichni chtěli 
večeři, stěžovali si, 

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL. ČÍSLE 605 446 466
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Zápis dětí do základních škol v Čáslavi
na školní rok 2017/2018

Pátek  7. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 8. 4. 2017 od 9.00 do 10.00 hodin

Základní škola Čáslav, N. J. Žižky z Trocnova 182
Základní škola Čáslav, Masarykova 357

Základní škola Čáslav, Sadová 1756
Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí 

obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012,
 o školských obvodech základních škol, 

která je uveřejněna na internetových stránkách 
městského úřadu www.meucaslav.cz.



ZIMNÍ STADION JIŽ SLOUŽÍ SPORTOVCŮM

Na zprovoznění čáslavského zimního stadionu se 
místní sportovci těšili mnoho let. Vždyť první plány 
na jeho výstavbu se zrodily již před deseti lety, jak 
vyplynulo z vyjádření starosty města, inženýra 
Jaromíra Strnada. Ten v rámci slavnostního 
otevření majestátní zimní sportovní haly ve 
Vodrantech v krátkosti zrekapituloval vývoj 
projektu, problémy i radosti z pokroků v době jeho 
výstavby. Ve svém projevu vyzdvihl také práci 
mnoha lidí, bez nichž by nebylo možné stadion 
otevřít.  

vadesátých letech. Jsem přesvědčen, že celý areál 
Vodranty nám mohou mnohá města závidět, 
protože je to komplex, který stojí za to. Chtěl bych 
využít této příležitosti a poděkovat Jaromíru 
Strnadovi, protože on sám sobě poděkovat 
nemůže, ale nebýt jeho, tak by tady stadion patrně 
nebyl, protože (jak mnoho z vás ví) právě on ho tak 
říkajíc vydupal ze země," konstatoval Milan Urban. 

V současné době má nový čáslavský zimní 
stadion za sebou již první týdny opravdu ostrého 
provozu. Jak se prozatím zdá, rozjezd proběhl bez 

„Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na větších problémů a zájem o využití ledové plochy je 
výstavbě zimního stadionu podíleli. Příprava začala snad ještě větší, než bylo očekáváno. 
již v roce 2007 projektovou dokumentací, na které „Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že bylo 
pracoval pan architekt Červený. Při této příležitosti rozhodnutí o výstavbě zimního stadionu opravdu 
bych chtěl poděkovat také inženýrce Chrenkové, dobrým krokem. Již jeho provoz v podobě nekryté 
která na této přípravě také odvedla svůj díl práce. ledové plochy v minulém roce potvrdil zájem 
Vzhledem k tomu, že město ale tehdy nedostalo místních obyvatel o tento druh sportu a poslední 
dotaci, od tohoto záměru v té době ustoupilo. týdny předpoklad plného vytížení dokončeného 
Myšlenky na obnovu přípravy realizace této stavby stadionu jen potvrdily. Dokonce se na nás obracejí 
ožily někdy v roce 2012. Chtěl bych tedy poděkovat lidé, jejichž požadavek na pronájem ledové plochy 
projektantu, panu inženýru Vavřičkovi, který v té již nebylo možné uspokojit. Na počátku ledna byl 
době aktualizoval projektovou dokumentaci. Dále stadion v některých dnech v provozu od 
bych chtěl vyjádřit vděčnost radním a zastupitelům, dopoledních hodin až do pozdního večera - lépe 
kteří v sobě našli dostatek odvahy a zvedli pro tuto řečeno do noci. O využití ledu mají zájem také 
investici ruku. Samozřejmě musím poděkovat například hokejové týmy z okolních obcí, které zde 
firmám, které se na této stavbě podílely, a to firmě pořádají svoje zápasy i soutěže,“ ohlédl se za 
Syner, která realizovala první etapu v loňském roce, prvními týdny čáslavského zimního stadionu 
kdy za částku 34 milionů korun vzniklo kluziště, a le- starosta města, který věří, že se brzy vše dostane do 
tošní práce, tedy opláštění a zastřešení provedla fir- běžných kolejí. 
ma Ridera za částku 58 milionů korun. Nesmím „S provozem zimního stadionu jsme ve městě 
zapomenout poděkovat panu inženýru Chráskovi doposud žádné zkušenosti neměli, vše se tedy 
nebo paní Markétě Petrové, protože si neumím bez učíme od nuly. Je proto logické, že - stejně jako 
jejich práce tu stavbu představit,“ řekl starosta každý takový nový projekt - i provoz tohoto 
města, který novému stadionu popřál stejně sportoviště si musí tak říkajíc ´sednout´. Musím ale 
nadané sportovce, na jaké měl  štěstí například při této příležitosti vyzdvihnout práci všech 
sousedící lehkoatletický areál, na němž sportovně zaměstnanců stadionu i dalších pracovníků, kteří se 
vyrostla mistryně světa a světová rekordmanka Jar- na jeho chodu podílejí. Ačkoliv, jak jsem již zmínil, 
mila Kratochvílová nebo mistryně světa Ludmila nejde o jednoduché začátky, všichni se snaží, aby 
Formanová. vše fungovalo tak, jak je třeba. 

Po inženýru Strnadovi se slova ujal poslanec Doufám, že jsou občané našeho města i spor-
Parlamentu České republiky, inženýr Milan Urban. tovně založení obyvatelé okolních obcí s novým 

"Myslím si, že je to poslední kamínek - lépe ře- zimním stadionem spokojeni a věřím, že se bude 
čeno kámen - mozaiky, která se začala tvořit v de- kvalita služeb i nadále posouvat vpřed.                   zn

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE USKUTEČNILO PO UZÁVĚRCE LEDNOVÉHO VYDÁNÍ, PROTO PŘINÁŠÍME NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ NYNÍ

Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  
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Pane Jelínku, než se dostaneme ke kapele sa-
motné, můžete nám přiblížit, jaký byl váš profesio-
nální život a co Vás nakonec přivedlo do Základní 
umělecké školy Čáslav? 

Má ZUŠ-BAND nějaké hlubší kořeny v historii 
své existence? Myslím tím, jestli jste například navá-
zali na nějaké starší uskupení?

Můžeme jmenovitě představit jednotlivé čle-
ny?

Máte spoustu muzikantských zkušeností. Jaký 
je rozdíl mezi prací a koncertováním se zkušenými 
muzikanty a mladými lidmi, kteří se teprve učí?  

Řekněte nám něco o vašem repertoáru? Je pro 
Vás pro zařazení písně důležité, aby byla řekněme 
komerčně laděná a vyhovovala většině nebo se ne-
bráníte méně známým vodám? 

 Ve kterém žánru se orchestr cítí jako ryba ve 
vodě? 

Začínal jsem zde už jako malý chlapec, když 
jsem se ve třetí třídě základní školy začínal učit na 
dechový nástroj. 

Poté mě hudební osud zavedl na různá místa. 
Mám za sebou studium na vojenské konzervatoři. 
Prošel jsem několika profesionálními orchestry, 
různými big bandovými formacemi a čas od času 
mě zaměstnal záskok v symfonickém orchestru. 
Cenné zkušenosti mi dalo také vystupování s čistě Ne. Náš orchestr je poměrně čerstvý. Hrajeme 
dechovými kapelami v Německu a dvouletá peda- od roku 2010 a nevzešli jsme z žádného jiného hu-
gogická činnost na Vojenské konzervatoři jako vyu- debního tělesa.
čující pozounu.

Nakonec ale vyhrála místní základní umělecká 
škola a vtáhla mě zpět. Tentokrát však ne jako stu- Jistě si to členové zaslouží, protože pracují 
denta, ale už jako učitele. Čáslavská ZUŠ je tedy pro opravdu poctivě. V dechové sekci u saxofonů figu-
mě srdcová záležitost. rují Tomáš Reichel, Tereza Jakešová a Vojtěch Má-

lek. Trumpety zastupuje Viktorie Bohatá, Ondřej 
patří Přemyslovi Cejhonovi a Tereze Tobiškové, kte-

Láznička a Lukáš Zavoral. Na trombón zatím hraji já, 
rá je v současné době v zahraničí. 

ale věřím, že brzy mě zastoupí můj žák Adam Liber-
Dvě zpěvačky, absolventky ZUŠ v Čáslavi jsou 

ský. 
Andrea Moravcová a Anna Provazníková. Třetí, Mag-

Rytmickou sekci mají na starosti bubeník Mar-
dalena Vlastníková, je mojí studentkou z jiné školy. 

tin Veselý, jeho bratr kytarista Radek Veselý, na 
Mužský hlas zastupuje zmiňovaný klávesista Pře-

baskytaru, kterou zatím musíme řešit externě, hra-
mysl Cejhon.

je můj bývalý žák, dnes již absolvent pardubické 
konzervatoře Pavel Hlubuček. Klávesové nástroje 

Neříkám, že je to tak u všech zkušených hudeb-
níků, ale většina lidí, kteří se hudbou živí nebo jí dě-
lají již delší dobu, v sobě nemají takové zapálení pro 
věc jako mladí hráči. Jednoznačně vidím rozdíl ve 
vložené energii, entuziasmu nebo v ochotě pozná-
vat nové směry. 

V našem případě, kdy se snažíme oslovovat ná-
vštěvníky plesů, městských slavností a dalších po-
dobně směřovaných akcí, preferujeme převážně 
komerčně úspěšné, avšak umělecky hodnotné, pís-
ně, které všichni znají a mohou si je s námi zazpívat.

Řekl bych, že „pevni v kramflecích” se cítíme v 
moderních i starších popovějších písních, kde vy-
tváříme aranžmá pro dechové nástroje se šlapají-

Je ZUŠ-BAND orchestr založen výhradně z řad 
studentů čáslavské školy nebo za Vámi může přijít 
například samouk nebo žák z jiné školy a stát se čle-
nem orchestru?

ším muzikantům.  
Ale abych odpověděl na otázku přesněji - or-

chestr dnes vesměs tvoří žáci místní hudební školy, 
kteří se zde učí hrát na jednotlivé nástroje. Nicmé-
ně sestavu na některých postech musíme doplňo-
vat externími muzikanty, takže v případě potřeby  
za určitých okolností s námi může hrát i člověk bez 
jakékoliv vazby na čáslavskou školu nebo na jakou-
koliv hudební školu vůbec, takže i šikovný samouk. 

Snažíme se, aby byla kapela složena z našich 
současným nebo bývalých studentů, kteří zároveň - 
pokud samozřejmě mají zájem v kapele dále pokra-
čovat i po zdárném dokončení vzdělání v rámci zá-
kladní umělecké školy - předávají zkušenosti mlad-

 

V ZUŠ-BAND orchestru není nikdo druhý

Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka ků, nabízí čtyři obory, které jsou vedeny pod taktov- Z významných osobností z řad pedagogů musí-
v Čáslavi byla založena roku 1930. Tehdy se pod ná- kou téměř čtyřiceti učitelů. Konkrétně jsou to obo- me zmínit například nynějšího učitele Zdeňka Lau-
zvem Lidová škola umění Jana Ladislava Dusíka na- ry hudební, literárně dramatický, taneční a výtvar- terbacha, který počátkem devadesátých let sestavil 
cházela v budově v ulici Komenského náměstí 140, ný. Jednotlivá uskupení z vyjmenovaných oborů dechovou kapelu sklízející úspěchy také za hranice-
kde nyní sídlí středisko Diakonie. Prvním ředitelem včetně jejich práce představujeme i na stránkách mi České republiky. Z dřívějších dob jmenujme skla-
se stal učitel houslí Jan Vratislavský, kterého až do Čáslavských novin. Namátkou to byl například datele, sbormistra a ředitele Stanislava Macha, pů-
současnosti vystřídalo sedm ředitelů. Ti se do his- úspěšný galavečer tanečního studia Art s názvem sobícího v našem městě v letech 1942 až 1975. To 
torie školy nezapsali pouze jako dobří vedoucí orga- Stvoření světa nebo představení literárně- už se ovšem opět dostáváme do časů minulých. 
nizace, ale také jako kvalitní muzikanti a učitelé. dramatického oboru. Mezi žáky, kteří vstoupili do Představme si tedy opět jeden z mnoha zajíma-

Od roku 1991 až po současnost vede ZUŠ Čáslav nejširšího povědomí a předvedli skvělý výkon před vých současných projektů vycházejících z různoro-
Mgr. Jiří Tlapal. Jak ovšem on sám říká: „ Historie je televizními kamerami, patřil Lubomír Kábrt. Se dé práce zdejší umělecké školy. Je jím ZUŠ-BAND 
jistě důležitá, ale raději se soustřeďme na součas- svým twirlingovým vystoupením v show Česko Slo- orchestr pod vedením zkušeného muzikanta Vladi-
nost a blízkou budoucnost.” vensko má talent se dostal až do semifinále. Za kaž- míra Jelínka. Ten nás na rozhovor pozval do své 

Organizace, kterou navštěvuje zhruba tisíc žá- dým z těchto projektů však také stojí práce učitelů. učebny a zároveň zkušebny kapely.

JEDNA Z MNOHA ZAJÍMAVÝCH FORMACÍ ČÁSLAVSKÉ ZUŠ 
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cím, někdy až rockovým, rytmickým základem. Pro jiného ale může být příliš teorie, nauky a 
Velice mile mě ale překvapil zájem o swingovou přesné vedení skutečně limitujícím faktorem pře-

muziku. Dokonce mě do tohoto stylu žáci sami smě- devším v jeho vlastní tvorbě. 
řují. Nepředpokládal jsem, že je tento styl chytne, a 
upřímně jsem ani nečekal, že ho budou schopni 
opravdu kvalitně zahrát. 

Nepřemýšleli. Nikdo z nás takové ambice nemá 
a pravděpodobně ani mít nebude. Chceme kvalitně 
reprodukovat veřejnosti známé skladby v nevšední 
formě.

   
V rámci ZUŠ-BANDU pochopitelně nedokážu 

odborně pokrýt všechny nástroje. Naštěstí zde mezi 
kolegy a naším bandem funguje jistá provázanost, Rádi bychom uskutečnili akci, na níž bychom si 
takže se mohu kdykoliv poradit s učitelem daného mohli opět zahrát s tak výraznou osobností, ale v 
žáka. Také například bubeník nebo saxofonista mů- tuto chvíli nic neslibuji. Mohu ale říci, že plánujeme 
že přijít na hodinu ke svému pedagogovi s písní, kte- koncert v divadle, který opět k něčemu mimořád-
rou právě procvičujeme. Vždy s ním rád prodiskutu- nému doslova vybízí. Více neprozradím.  
je a nazkouší problematické pasáže. Je to velká výho-
da.

Podpora. Nejen ze strany školy, která nám ve 
všem vychází vstříc a připravuje ideální podmínky 

Setkal jsem se zde pouze se specialisty, kteří se pro zkoušení, ale také ze strany rodičů, kteří dítě 
Jistě mluvím za všechny, když řeknu, že se máme snaží ke každému přistupovat individuálně. Někdo přivezou na zkoušku, koupí mu nástroj a především 
všichni opravdu rádi. V našem orchestru není nikdo takový způsob výuky potřebuje. Musí jasně vědět jsou jeho fanouškem. 
druhý.jak přesně technicky na nástroj hrát nebo vyloženě V neposlední řadě musím také zmínit, že jsme 

vyžaduje hrát pouze podle notového zápisu. se sešli ve skvělé partě, což také nebývá pravidlem. 

 Chápu, že to není jednoduché a nemáte na to 
pravděpodobně příliš prostoru, ale nepřemýšleli 
jste nad složením vlastní písně?

Zvládnete vždy zastoupit každé místo v or-
chestru, nebo jak mladým hudebníkům při zkoušce 
radíte s nástrojem, se kterým nemáte takové zkuše-
ností? Jistě čas od času musíte ve skladbě narazit na 
part nebo přechod ve skladbě, s nímž má někdo pro- Připravujete se na letní sezónu. Máte v plánu 
blém. nějaká speciální vystoupení? Například podobný 

koncert jako když vás pěvecky doprovodila Petra 
Janů?

Vedete skupinu několika mladých lidí. Můžete 
závěrem říci, co je důležité pro správné fungování 

 Co si myslíte o striktním vyučování prstokladu takové kapely?
nebo způsobu hraní? Nemohou být pro někoho přís-
ně naučené postupy svazující?

              JN

VĚNOVANKA SE OHLÍŽÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM A PLÁNUJE KONCERT S JOSEFEM ZÍMOU 
Výše jsme si představili orchestr, který se na rozdíl 
od čáslavské kapely Věnovanka soustředí převážně  
na moderní proud dechové hudby. Oba soubory  
však také mají mnoho společného. Formace spojuje 
především místo jejich vzniku. 

Také o Věnovance můžeme říci, že vznikla díky 
místní ZUŠ. Základní pilíř skupiny byl totiž postaven 
z bývalého Mládežnického dechového orchestru 
ZUŠ J. L. Dusíka.

Věnovanka baví posluchače již čtyři roky a její 
kapelník Václav Musílek se rozpovídal mimo jiné o 
dosavadní práci nebo plánech pro letošek. 

fem Vejvodou nebo Václavem Hlaváčkem. Podařilo 
se nám také vydat první album s názvem Splněná 
přání.”  

Kapelník se také zmínil o úplném začátku kape-
ly. „Po zániku mládežnického dechového orchestru, 
mi chyběla hra na trubku a spolupráce s dalšími mu-
zikanty. Řekl jsem si tedy, že založíme nové těleso. 
Název Věnovanka byl vybrán podle polky Věnovaná 
od Antonína Žváčka.“

Václav Musílek pochází z rodiny, kde hudba byla 
přirozenou součástí života. V dětství se nejprve po 
vzoru svého otce učil hrát na klavír. V deseti letech 
ho však zlákala trubka, na kterou se učil v čáslavské 
ZUŠ. 

Jak zhodnotil minulý rok? „Loňský rok byl pro 
nás velmi úspěšným. Odehráli jsme celkem 28 kon-
certů mezi, kterými nechyběla ani vystoupení s Jose-

publice alespoň zatím spousta kapel, které dechov-
ku do budoucna udrží při životě.”

Na závěr se Václav Musílek rozloučil představe-
ním plánů pro tento rok a pozvánkou na koncert se 
speciálním hostem. „V roce 2017 chceme vyrazit na 
největší evropský šampionát české a moravské de-
chovky konaný v Německu a připravujeme přede-
vším vystoupení se skvělým hostem. Dne 22. dubna 
2017 od 17:00 hodin v Dusíkově divadle v Čáslavi 

Protože dechová hudba vycházející z české tra- vystoupíme spolu s Pepíčkem Zímou. Neváhejte a 
diční muziky a hodnot nyní v nejširším povědomí přijďte se na nás podívat a poslechnout si nádher-
nemá příliš fanoušků, mohlo by se zdát, že budouc- nou dechovku v podání držitele ceny Thálie. 
nost tohoto žánru nevypadá růžově. Slova pana Mu- Více informací o nás a našich koncertech nalez-
sílka ovšem znějí optimisticky.     nete na www.venovanka.cz. Zájemci mohou objed-

„Pořád existují mladí lidé, kteří se k této muzice návat vstupenky na telefonním čísle: 327 312 139 
neobracejí zády. Naše parta je toho důkazem. Vždyť nebo 327 300 265. Děkujeme Vám všem za přízeň!
věkový průměr kapely je dnes 21 let a i když máme v 
repertoáru také modernější skladby, naše srdce pat-
ří dechovce a dovolím si tvrdit, že z našich vystoupe-  
ní je to znát. Dle mého názoru je po celé České re-              

Poděkování patří také městu Čáslav a základní 
umělecké škole za podporu a poskytnutí prostor pro 
zkoušení.          

                      JN, Foto: archiv kapely   
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17. PLES MĚSTA ČÁSLAVI OKEM OBJEKTIVU 
Plesová sezóna je v plném proudu. Není víkendu, 
který by se na Čáslavsku nenesl v duchu této spole-
čenské akce. Dámy navštíví kadeřníka kvůli slav-
nostnímu účesu a připraví večerní róbu, pánové 
opráší oblek a ti svědomitější si připomenou kroky 
společenských tanců. Program sálu hotelu Grand je 
nabitý nejrůznějšími typy plesů. Mezi nimi byl 21. 
ledna pořádán také sedmnáctý ročník městského 
plesu, který se opět povedl na výbornou.

připraveným vystoupením skvěle bavili. Veselo by- představení  „Dobře placená pro-
lo u baru i na tanečním parketě. O hudbu se poprvé cházka“  nebo vystupování s kapelou Citron. 
v historii plesu (a zároveň již tradičně) postarala Moderátorskou práci odvedla Veronika Chraš-
kapela B-dance BAND, tedy formace navazující na čová. Nemohlo chybět ani tradiční slosování vstu-
Březovanku, která se již soustředí výhradně na de- penek o zajímavé ceny. 
chovou hudbu.  Atmosféru plesu přibližují fotografie. Více 

Během večera se divákům představili také spe- fotografií najdete na oficiálním facebookovém 
ciální hosté. Jedním z nich byla taneční skupina z profilu města s názvem ČÁSLAV-město, které máme 
Domu dětí a mládeže Čáslav s názvem Freaks a také rádi a na www.meucaslav.cz

Jak bývá na plesech zvykem, přítomní se díky zpěvačka TANJA , která má za sebou spolupráci na    

Miloše Formana

             JN 
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Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

Informační tabule u zdejšího vlakového nádraží 
byly nedávno obohaceny o zajímavou ručně 
malovanou mapu Kutnohorska. Nyní mají zájemci 
o tuto netradiční podobu pomocníka turistů či 
dalšího exempláře do rozšiřující se sbírky map 
možnost zakoupit si také běžný skládaný formát. 
Ručně malovaná mapa Kutnohorska je za cenu 25 
korun k dispozici v Informačním středisku na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova. 

JEDEN SEMESTR SKONČIL, DALŠÍ SE JIŽ PŘIPRAVUJE
Lidské snažení a práci lze (mimo mnoha dalších 
kritérií) rozdělit na dvě skupiny - tedy na činnosti, 
které směřují ke svému jednoznačně danému cíli a 
konci (například stavba domu) a potom na takové, 
které svými dílčími úspěchy v podstatě generují 
potřebu dalších a dalších nápadů, vynaložení další 
energie, nové hodiny přípravy a snad i obav o 
výsledek. Mezi takové činnosti patří již jedenáct let 
v našem městě také organizace chodu Univerzity 
volného času, kterou pro místní seniory pořádají 
pracovnice městského muzea a knihovny. O tom, že 
je jejich snaha vysoce oceňována, svědčí stále 
zaplněná přednášková místnost a zájem o akci, 
přesahující často kapacitní možnosti prostor. 

zakončili druhý semestr 
již třetího pětiletého 
cyklu přednášek pro 
dříve narozené,“ infor-
movala hlavní organizá-
torka celého programu, 
paní Jarmila Fialová. 

Lidí, kteří mají zájem 
stále zůstat v kontaktu se 
současným světem, no-
vými poznatky nebo 
například i problemati-
kou politické scény ve 

 státě i ve světě, je v 
„Ve středu 11. ledna jsme na slavnostním Čáslavi opravdu hodně. 

setkání v prostorách galerie městského muzea „V prozatím posled-
ním semestru Univerzity 
volného času se předná-
šek účastnilo čtyřicet posluchačů,“ doplnila paní luchače přínosem. Ostatně, jak při této příležitosti 
Fialová, kterou trvalý zájem seniorů z Čáslavi i okol- konstatovala jedna z aktivních účastnic Univerzity, 
ních obcí velmi těší. paní Věra Vejnarová, i samotné účastnice (v pos-

Slavnostního zakončení semestru se zúčastnila lední době na přednášky docházejí výhradně ženy) 
také ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav, mají možnost ovlivnit svým aktivním přístupem 
paní Soňa Dedíková, která připomněla, že je tvorba program přednáškového cyklu, navrhnout témata, 
programu na každý další semestr vždy složitější. která by je zajímala.    
Mnohá témata byla již v minulosti probrána a na- Na oficiální část slavnostního zakončení se-
lézat stále nová je často tvrdým oříškem. Přesto se mestru navázalo milé společenské setkání s po-
všichni snaží, aby byly i ty příští přednášky pro pos- hoštěním a hudbou.                                                  zn

VSTUPENKY SI MŮŽEME KOUPIT ON-LINE
On-line nakupování se pro většinu zvláště mladších 
lidí již stalo běžnou součástí života. Nakupujeme 
oblečení, kosmetiku i další potřeby, ale stejně tak 
jsme zvyklí rezervovat si přes internet dovolenou či 
kupovat vstupenky do kin a divadel. A právě 
posledně jmenovanou službu v současné době 
nabízí také čáslavské Kino Miloše Formana. 

ků se setkala, jak mnozí očekávali, předvánoční 
projekce nové české pohádky Anděl Páně 2. Právě 
na tento snímek se dlouhá léta (byť možná s 
obavou, aby jeho kvalita nezaostala za „jedničkou“) 
těšil každý, komu učarovala atmosféra klidně 
plynoucí milé pohádky režiséra Jiřího Stracha. 

Vraťme se ale zpět k provozu čáslavského kina a 
„Možnost zakoupit si vstupenku do Kina Miloše divadla. Jak potvrdila ředitelka této čáslavské kul-

Formana prostřednictvím internetových stránek turní organizace, její nové a moderní internetové 
nabízíme našim návštěvníkům již od minulého roku stránky poskytují zájemcům kromě již zmiňované 
a musím říci, že jsme zájmem o tuto službu velmi možnosti zakoupení vstupenek také kompletní a 
mile překvapeni,“ zhodnotila dosavadní zkušenosti přehledné informace o připravovaných projekcích, 
s touto novinkou ředitelka Dusíkova divadla, pod včetně trailerů.
jejíž vedení spadá také provoz místního kina, paní „V průběhu měsíce srpna plánujeme zavést on-
Eva Albrechtová, která doplnila, že si lidé na tuto line předprodej vstupenek i pro představení v Dusí-
nabídku velmi rychle zvykli. kově divadle,“ uzavřela zajímavou informací paní 

„Jsem velmi ráda, že se po letech útlumu - ne- Albrechtová s tím, že úprava webových stránek je 
jen v našem městě, ale v celé republice - lidé opět stejná pro kino i divadlo (na internetové adrese 
vrací do kin. Samozřejmě k tomu může přispět naše www.kulturacaslav.cz).                                            
snaha vyjít divákům vstříc 
například právě nově nabí-
zeným prodejem vstu-
penek přes internet, ale 
domnívám se, že jde navíc o 
souhru mnoha okolností. 
Diváky do kin samozřejmě 
lákají hlavně kvalitní filmy, 
kterých se v poslední době 
objevuje větší množství,“ 
doplnila paní Eva Albrech-
tová. 

Podle jejích dalších slov 
stoupla v minulém roce náv-
štěvnost čáslavského kina 
oproti minulému období o 
plných čtyřicet procent. S 
největším úspěchem u divá-

 zn

 stránka 19 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2017   



Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

Stejně jako titulek tohoto článku se jmenuje 
výstava pražského grafika a malíře Pavla Hlavatého, 
která bude otevřena ve výstavní síni Městského 
muzea a knihovny v Čáslavi, na Žižkově náměstí č. 
197, v pondělí 13. února 2017 v 17.00 hodin. 
Expozice bude prezentována několika stovkami 
především grafických, ale i malířských artefaktů. O 
tom, jaká je umělcova pozice ve světovém kontextu 
svědčí fakt, že jeho tvorba byla oceněna více než 
padesáti mezinárodními cenami. Což je nadstan-
dardní počet úspěchů. 

grafiků. Zastupoval Českou republiku na tvůrčích Výstava je otevřena do 12. 3. 2017. Ve výstavní 
sympoziích. V roce 1991 reprezentoval s dalšími síni je otevřeno od úterý do neděle 10 - 12 hod.,14 -
jedenácti tvůrci Československé umění na paříž- 17 hod. Autor zve na vernisážní posezení u vína.   
ském Podzimním salonu. Zůstal životním optimis-
tou i v letech 1968-71, kdy byl souzen a vězněn za 
výstavu PROTESTKRESBY 68. Následovaly další 
politické procesy, provázené nepodmíněným 
trestem. Kritická výstava byla po roce 1990 prezen-
tována nejen v ČR, ale i v Norsku, Francii, Itálii a 
Polsku. Naposledy ji mohli shlédnout diváci v 
Chrámu sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí v 
Praze (16. 1. - 2. 2. 2017), v rámci uctění a poselství 
Jana Palacha (1948 - 1969).

Hlavatý byl v ČSSR na dvacet let vyloučen nejen 
ze všech uměleckých institucí, ale nesměl ani 
publikovat a byl vyhozen ze školství, kde působil 
jako učitel na UMPRUM (dějiny umění, kresba, 
malba). O to více byl prezentován ve světě, v 
osobních i kolektivních výstavách.

Z nejdůležitějších výstav: 2012 Musée de 
l´erotisme Paříž, 2006 Clermont Ferant, Metz -
Francie, 1985,1989 Tokyo, Osaka-Japonsko, 2010-
2012 Beijing, TienJin, Chengdu, Shanghai (Expo 

Dle kritiky je jeho tvorba zařazena do kategorie 2010 - druhá cena za grafiku) - Čína.
fantaskního a poetického realismu, stejně jako Hlavatý je nejen úspěšným grafikem, ale i 
tvorba A. Brunovského, O. Kulhánka či J. Anderleho. významným sběratelem a kustodem Pražské 
Belgický list Graphia jej před lety označil za jednoho grafické sbírky DRIT, která disponuje asi 25 tisíci 
z nejproduktivnějších umělců Evropy. Autor grafickými listy, z nichž vytváří výstavní projekty. V 
vytvořil více než 800 exlibris, vydal 18 bibliofilských roce 2016 mohli Čáslavané vidět mimořádnou 
souborů, desítky volných grafických listů, velké expozici Pozdní český symbolismus v grafické 
množství plakátů, ilustroval řadu knih. V Japonsku tvorbě 1. poloviny 20. století, právě z Pražské sbírky 
dlouhodobě stážoval v ateliérech významných DRIT.

TZ

GRAFIKA  - OBRAZY SNŮ  A  SKUTEČNOSTI

knihovna, UVČ

Jedná se o práce kutnohorského 
malíře Vladimíra Zubova, která 
spatřila světlo světa již před časem. 
Doposud však byla uložena v 
depozitáři městského muzea.

"Na existenci obrazů nedávno 
upozornil jeden ze zastupitelů města, 
inženýr Miroslav Richter," konstatoval 
místostarosta města, magistr Daniel 
Mikš. Portréty byly poté z rozhodnutí 
vedení města převezeny na městský 
úřad a následně zarámovány.
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Chtěl bych říci, že hospodaření v roce 2016 nás 
celkem potěšilo, dopadlo rozpočtovým 
přebytkem ve výši 17 milionů korun, zhruba asi 
2 miliony korun jsou prostředky z nevyčerpané 
pěstounské péče, která je převedena na stejné 
účely do roku 2017. Dále je přebytek tvořen 
určitými finančními prostředky, ušetřenými na 
komunikacích. Také tyto budou převedeny do 
roku 2017. Další přibližně tři miliony korun 
potom představují prostředky z prodeje bytů v 
ulici Potoční. celkově lze tedy konstatovat, že 
vzhledem k tomu, jaké investice se v loňském 
roce podařilo zrealizovat, tak si myslím, že 
hospodaření města je v podstatě ještě lepší, 
než tomu bylo v roce 2015, ačkoliv rozdíl je 
minimální. Takže nám, to co jsme si naplánovali 
na letošní rok, nám nebude dělat žádné finanční 
problémy. Jak jsme již psali v článku o tvorbě 
rozpočtu, tak skutečnost příjmů prokázalo, že i 
zde máme v rozpočtu na rok 2017 zhruba 6 
milionovou rezervu - máme určitou rezervu na 
předpokládaný prodej nemovitostí.  
Je tedy možné, že budeme moci rozšířit 
například okruh plánovaných akcí v nemocnici.

Grand - předpokládáme, že během prvního 
pololetí dotáhneme dokumentaci do fáze 
zadávací dokumentace, vypíšeme výběrové 
řízení a rádi bychom tak v říjnu až listopadu 
začali, tak, aby do jara příštího roku ta 
ubytovací část byla hotová. 
Chtěl bych říci, že lidé se nemusejí obávat, že 
by se staveniště opět nastěhovalo na náměstí, 
veškeré tyto práce budou se dít ze zadní části 
objektu, takže lidé v běžném provozu by tyto 
práce zaznamenat neměli. 

Byl jsem v sobotu v Grandu, byl jsem mile 
překvapen, i ohlasy na místě byly dobré. V 
pátek najednou 80 lidí, všichni chtěli večeři, 
stěžovali si, ale 

pátek 18, v sobotu 17 tisíc, ale na stadionu za 
dvě hodiny 21 000. 

Zhodnocení zimáku: s provozem jsou 
zkušenosti takové, že nestačíme uspokojovat 
zájem lidí, obrací se na město spousta lidí, že 
nebyly jejich požadavky uspokojeny, tak 
doufám, že si to všechno sedne, až do pozdních 
večerních , dá se říci nočních, hodin. Věřím, že 
takové ty prvopočáteční nedostatky se odstraní, 
Zájem mají také kluby z okolních obcí, kteří si 
pořádají svoje vlastní neoficiální soutěže. Je 
toho teď hodně najednou, nikdy jsme neměli 
zkušenosti s provozem zimního stadionu, takže 
doufejme, že se všechny ty nedostatky odstraní 
a věvím, že časem bude jeho provoz 
bezproblémový. 
Musím pochválit lidi, kteří pracují jak na zimním 
stadionu, tak i u rozjezdu Grandu, snaží se a 
rozhodně nikomu není lhostejný případný 
částečný neúspěch, ale to svým způsobem patří 
ke každému začátku.  

Stejně jako titulek tohoto článku se jmenuje 
výstava pražského grafika a malíře Pavla Hlavatého, 
která bude otevřena ve výstavní síni Městského 
muzea a knihovny v Čáslavi, na Žižkově náměstí č. 
197, v pondělí 13. února 2017 v 17.00 hodin. 
Expozice bude prezentována několika stovkami 
především grafických, ale i malířských artefaktů.O 
tom, jaká je umělcova pozice ve světovém kontextu 
svědčí fakt, že jeho tvorba byla oceněna více než 
padesáti mezinárodními cenami. Což je nadstan-
dardní počet úspěchů. 

grafiků. Zastupoval Českou republiku na tvůrčích Výstava je otevřena do 12.3.2017. Ve výstavní 
sympoziích. V roce 1991 reprezentoval s dalšími síni je otevřeno od úterý do neděle 10-12 hod.,14-
jedenácti tvůrci Československé umění na paříž- 17 hod. Autor zve na vernisážní posezení u vína.   
ském Podzimním salonu.Zůstal životním optimis-
tou i v letech 1968-71, kdy byl souzen a vězněn za 
výstavu PROTESTKRESBY 68. Následovaly další 
politické procesy, provázené nepodmíněným 
trestem. Kritická výstava byla po roce 1990 prezen-
tována nejen v ČR, ale i v Norsku, Francii, Itálii a 
Polsku. Naposledy ji mohli shlédnout diváci v 
Chrámu sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí v 
Praze (16.1.-2.2.2017), v rámci uctění a poselství 
Jana Palacha (1948-1969).

Hlavatý byl v ČSSR na dvacet let vyloučen nejen 
ze všech uměleckých institucí, ale nesměl ani 
publikovat a byl vyhozen ze školství, kde působil 
jako učitel na UMPRUM (dějiny umění, kresba, 
malba). O to více byl prezentován ve světě, v 
osobních i kolektivních výstavách.

Z nejdůležitějších výstav : 2012 Musée de 
l´erotisme Paříž, 2006 Clermont Ferant, Metz -
Francie, 1985,1989 Tokyo, Osaka-Japonsko, 2010-
2012 Beijing, TienJin, Chengdu, Shanghai (Expo 

Dle kritiky je jeho tvorba zařazena do kategorie 2010 - druhá cena za grafiku) - Čína.
fantaskního a poetického realismu, stejně jako Hlavatý je nejen úspěšným grafikem, ale i 
tvorba A.Brunovského, O.Kulhánka či J.Anderleho. významným sběratelem a kustodem Pražské 
Belgický list Graphia jej před lety označil za jednoho grafické sbírky DRIT, která disponuje asi 25 tisíci 
z nejproduktivnějších umělců Evropy. Autor grafickými listy, z nichž vytváří výstavní projekty. V 
vytvořil více než 800 exlibris, vydal 18 bibliofilských roce 2016 mohli Čáslavané vidět mimořádnou 
souborů, desítky volných grafických listů, velké expozici Pozdní český symbolismus v grafické 
množství plakátů, ilustroval řadu knih. V Japonsku tvorbě 1. poloviny 20.století, právě z Pražské sbírky 
dlouhodobě stážoval v ateliérech významných DRIT.

TZ

GRAFIKA  - OBRAZY SNŮ  A  SKUTEČNOSTI

knihovna, UVČ

ÚŘAD I GALERIE 

Historická budova městského úřadu na Žižkově 
náměstí je bezesporu jednou z dominant města, 
která si zaslouží odpovídající péči jak o její vnější 
kabát, tak ale také o neméně zajímavé interiéry. 
Právě chodby tohoto cenného objektu slouží již 
snad odnepaměti jako malá galerie, výstavní 
prostor, v němž mají svoje místo zvláště portréty 
osobností, které v minulosti stály v čele našeho 

města. Najdeme zde dochované podobizny 
starostů hned tří čáslavských století.

Dnes již ale zdobí chodbu ve druhém patře budovy 
čtyři nové portréty.

(tehdy nikoliv starosty, ale předsedy Národního kutnohorského malíře pana Vladimíra Zubova,“ 
výboru) v letech 1976 - 1986 nebo Františka doplnil dále magistr Mikš.
Hrubého, jehož činnost na radnici se datuje až do Všechny obrazy, které můžeme na chodbách 
roku 1990. Většina Čáslaváků si potom již pamatuje městského úřadu vídat již dlouhá léta, jsou 
na dobu, kdy byl starostou Čáslavi inženýr Pavel vybaveny také štítky, na nichž je uvedeno jak jméno 
Procházka (1990 - 1998) a po něm doposud vyobrazeného starosty, tak i období, po které stál v 
poslední z bývalých starostů, inženýr Vladimír čele města. Stejné označení dostanou i nově 
Hamral který o město pečoval až do roku 2010.  zavěšená díla. 

„Nově umístěné Informační tabulky, které se u čtyř nových 
obrazy byly již nějakou obrazů již brzy objeví, vyrobí studenti zdejší střední 
dobu uloženy v depo- průmyslové školy. 
zitáři městského muzea  Zajímavým momentem se stalo „osobní setká-
a nyní na možnost jejich ní“ prvního tak zvaně polistopadového starosty 
zpřístupnění veřejnosti města, inženýra Pavla Procházky, se svým portré-
upozornil jeden z členů tem. Ten byl s dílem Vladimíra Zubova podle svého 
městského zastupitelst- vyjádření velmi spokojen. 
va - inženýr Miroslav Kompletní výčet osobností, které stály v historii 
Richter,“ vysvětlil místo- města v jeho čele, by byl samozřejmě mnohem del-
starosta města, magistr ší. V tomto článku jsou v krátkosti zmíněni pouze ti z 
Daniel Mikš, který do- nich, kteří na radnici tak říkajíc zůstali doposud, a to 
plnil, že po vyzvednutí z prostřednictvím svých portrétů. 
archivu byly obrazy za- V následujících vydáních Čáslavských novin 
rámovány a poté již zbý- bychom Vás chtěli postupně alespoň krátce 
valo jen najít pro ně důs- seznámit s jednotlivými starosty, jejich dobou a 
tojné místo. případně i proměnami města v letech jejich 

„Jedná se o práce působení na radnici.                                                

Chronologicky řazeno je prvním z vyobrazených 
starostů Vojtěch Fiala, jemuž tento post patřil již v 
letech 1861 - 1867. Po něm funkci převzal JUDr. 
Rudolf Jablonský, a to na plných dvanáct let - tedy až 
do roku 1879, kdy jej ve starostenském křesle 
vystřídal další z vyobrazených mužů - Ignác Fiala. 
Ten ve funkci spolu s městem oslavil i vstup do 
nového století a pomyslné žezlo předal až v roce 
1903 JUDr. Janu Zimmerovi. Na jeho práci v roce 
1919 navázal Ferdinand Prášek, dále v letech 1923 - 
1927 Karel Cibulka a po něm Dr. Karel Tesař (1927 - 
1929). Na dalších obrazech se potom můžeme 
seznámit s Josefem Olivou (1929 - 1931), 
inženýrem Antonínem Chramostou (1931 - 1938) či 
profesorem Janem Spáčilem (1938 - 1940). Tímto 
jménem seznam starostů, jejichž tváře si v budově 
radnice připomínáme, ještě donedávna končil. 

 Na nich mohou pamětníci 
poznat Josefa Sochůrka, který zastával funkci 

  zn

Jedná se o práce kutnohorského 
malíře Vladimíra Zubova, která 
spatřila světlo světa již před časem. 
Doposud však byla uložena v 
depozitáři městského muzea.

"Na existenci obrazů nedávno 
upozornil jeden ze zastupitelů města, 
inženýr Miroslav Richter," konstatoval 
místostarosta města, magistr Daniel 
Mikš. Portréty byly poté z rozhodnutí 
vedení města převezeny na městský 
úřad a následně zarámovány.

NA CHODBĚ HISTORICKÉ BUDOVY RADNICE „POTKÁME“ MNOHÉ JEJÍ BÝVALÉ PŘEDSTAVITELE
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plast        -  PET lahve, plastové obaly neznečištěné, balicí folie. NE mikrotenové sáčky, znečištěný plast

nebezpečný  -  baterie, akumulátory, barva, laky, tmely, lepidla, fotochemikálie, oleje a maziva, čisticí a sanitární prostředky, kosmetika a toaletní prostředky, 
                           rozpouštědla, kyseliny, zářivky, výbojky, teploměry, materiály znečištěné nebezpečnými látkami (obaly apod.), oddělený sběr pneumatik

sklo         -  skleněné střepy, lahve od kompotů a jiné lahve. NE keramika, drátěné sklo, autosklo

železo       -  konzervy, kovové folie, nástroje, součástky strojů, aut a bicyklů, plechovky od nápojů, kamna. NE spreje, plechovky od barev...     

objemný     -  nábytek (křesla, skříně pohovky apod.) dřevo, koberce. NE pytle naplněné směsným komunálním nebo stavebním odpadem, lednice, 
                        televize, pračky, sporáky nebo jiná elektrozařízení, pneumatiky

papír         -  noviny, časopisy, kartony, krabice. NE znečištěný a mastný papír, dětské pleny

HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU „Z ULICE“ PRO ROK 2017

Svoz bioodpadu ze sběrných nádob 240 a 1100 l - období svozu duben - říjen, 1 x týdně. 
Svozový den: úterý - jižní část města, tj. části města od hlavní silnice směrem ke kostelu - první svoz 4. 4. 2017, poslední svoz 28. 11. 2017
                        čtvrtek - severní část města, tj. od hlavní silnice směrem k železniční trati - první svoz 6. 4. 2017, poslední svoz 30. 11. 2017

ODPAD VYNÁŠEJTE VEČER 
DEN PŘED SVOZEM. 

SVÁŽÍ SE OD 6:00 HOD.
V DEN SVOZU JE POZDĚ. 
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JÍZDNÍ ŘÁD MHD ČÁSLAV PLATNÝ OD 11. 12. 2016

 stránka 23 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2017   



Dušan Hrčkulák Time, s.r.o. Jatka Janovice Statek Jaroslav Jarůněk

Radek Pospíšil Petr Pošík
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. Ing. Miloslav Simon, Ph.D.

BAŠE A SPOL. s.r.o.

Farma Bláto, Pavel Šich Ekostatek Vlkaneč

Farma Panský mlýn - Jaroslav Zelenka

Zelená Bohdaneč, s.r.o.
Farma Cihlář - Ing. Radek Cihlař Brožek Agro s.r.o.

Srbovi Nepoměřice

Vinařství Žáček
Statek Jaroslav Zelenka ZAS Úžice, a.s.

Unikom Kutná Hora, a.s.

Statek Jaroslav Komberec ZAS Zbizuby, a.s.

BIOFARMA PERMONÍK

Statek Krasoňovice - Jana Egidy

Vonšovská Jana - Včelařství
ZOS Kačina

Jamboz – rodinná farma

SADY Svobodná Ves, s.r.o.

Ing. Michal Charvát Statek Olga Müllerová

Kutnohorský med Výroba masa, uzenin z místních chovů Výroba masa, uzenin, z místních Sezónně: mléko, husy, kuřata, vejce, 
chovů maso vepřové

Med, jehňata, kozy Česnek, brambory, cibule
Produkce v Bio a Biodynamické Med, svíčky z včelího vosku, propoli-
kvalitě: víno. Sezónně: mošty, hrozny, sová tinktura, sezónně česnek.
jehňata, jehněčí maso, česnek, cibule, 
brambory, mrkev, bylinné sirupy a Bílé kysané zelí
extrakty, burčák, prodej lokálních
produktů, sazenice révy vinné

Tvrdé a polotvrdé zrající sýry alpského BIO kvalita: džemy, chutney, povidla, 
typu a kultury Gruyere. Jogurty z mlé- sirupy, sezónně: široký sortiment ovo-
ka z pastvy a výrobky z kozího mléka ce, zelenina, kysaná a sterilovaná ze-

lenina
Produkce v Bio kvalitě: maso vepřové, 
drůbeží, ryby, králíci, vejce, sezónně 
ovoce a zelenina

BIO maso, skopové, vepřové, hovězí, 
med, ovocné pálenky, likéry, mošty, Čerstvé mléko a mléčné výrobky, na- Jateční krocani a krůty
medoviny, pečou chléb, udí slaninu, kládané sýry, tvaroh, korbáčky, jogurt 
sýry, BIO seno, pěstitelská pálenice a acidofilní mléko

Jehňata, kůzlata

Víno, mošty, sirupy, burčák, kozy, hu-
Maso vepřové, drůbež, vejce, ryby, Jatka, masna výroba, řeznictví, vše z sy, sezónní zelenina, jablka, prodej sa-
včelí med, možnost ubytování Kvalitní vejce z pohodového chovu vlastnich chovů zenic révy

Čerstvé mléko Říjen až březen: konzumní brambory 
odrůdy: Adela, Laura, Gala, Soraya

BIO kvalita: hrozny stolní, moštové

Ubytování, seno, sláma, jehňata, pra-
sata mangalice, chov skotu, masné i 

Med květový, medovicový, květový - mléčné, veškeré produkty jsou v BIO 
pastový kvalitě Sezónně:brambory, cibule, zelí, krm-

né směsi
Ovoce a zelenina celoročně

červen - červenec: třešně, červenec - 
srpen: višně, broskve, pšenice, září - 
prosinec: jablka. Ovoce na konzum, 

Kvalitni konzumni brambory zavařování i pálení Hovězí maso, husy, mléko, sýry
Neváhejte a kontaktujte firmy, které 
můžete osobně navštívit a přesvědčit 
se o kvalitě jejich výrobků. 

Polní 919 , 284 01 Kutná Hora Potěhy 209, Potěhy
tel: +420 723 716 328 Tel: +420 606 759 148 Červené Janovice, Tel.: 327 594 140 Sv. Kateřina 2, Sv. Kateřina
e-mail: d.hrckulak@seznam.cz Tel.: 608 455 584

Hlavní 204 Hlízov 143, Tel.: 724 168 344
Záboří nad Labem
tel.: 602 458 184 K Havaji 294, Záboří nad Labem
www.ovcifarmazabori.cz mobil: +420 725 583 990

Na Kačině 235, 281 23 Starý Kolín
tel: 606 640 290

Klášter sv. Voršily, J. z Poděbrad 288 basovo@kysane-zeli.cz
284 01 Kutná Hora www.kysane-zeli.cz
Tel. 736 536 489
www.vinokutnahora.cz Uhliřske Janovice, 285 04 Bláto 1
fb: Vinné sklepy Kutná Hora www.farma-blato.cz Stanislav Svatoň, Vlkaneč

Otevřeno každou sobotu 14 - 18 h. Tel.: 602 139 849, www.ekostatek.cz

285 22 Hodkov 39, tel.: 604 340 932
e-mail: panskyrybnik@seznam.cz

Mitrov 32, 285 04 Uhlířské Janovice
farmamitrov@seznam.cz

Bohdaneč 140, 285 25 Bohdaneč Milošovice 16, Zruč nad Sázavou tel. 327 544 131, 602 372 975
www.agnesprodukty.cz Tel. farma: 607 538 897 Samek 36, mobil: 602 890 346

Tel. mlékarna: 721 823 243

285 22 Hodkov 39 Drůbežárna Markovice, Jatky Karlovice, tel.: 327 542 127 Kutná Hora, Gruntecká 21/33
Tel. 604 340 932 prodejny BALA, jatky.karlovice@seznam.cz tel. 731 580 363

Bc. Kubeš Jan, e-mail: sona.zacek@seznam
Telefon: 724 278 936 www.facebook.com/vinarstvizacek
E-mail: markovice@unikom.cz

285 63 Tupadly 56 www.pohodovavejce.cz
tel. 724 224 851 Zbizuby 16, 285 04 Zbizuby, 
e-mail: jarkomberec@seznam.cz kontakt: 327 324 195-6, 723 904 229 Mgr. Pavel Bohatec

www.zaszbizuby.cz Kutná Hora, Gruntecká 21/33
tel. 739 602 866
e-mail: pavelbohatec@gmail.com

285 63 Tupadly 189 e-mail: jana@krasonovice.cz
mobil: 606 190 153, 728 183 270 www.krasonovice.cz Sv. Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora
email: javonka69 @seznam.cz Obchod Svatý Mikuláš: denně 7 - 15 h Po - Pá: 8,00 - 12,00;   13,30 – 17,00
www.tupadlyvcelarstvi.webnode.cz www.zos-kacina.cz So: 8,00 - 11,00
fb: Med z Tupadelske bažantnice tel: 327 571 101, tel.:327 571 137 Milan Jambor

Gen. Fr. Moravce 46, 286 01 Časlav
www.jamboz.cz, tel. 777 041 554

Červené Janovice 53 Horušice 100 Jakub 170, 285 33 Církvice
285 42 Červené Janovice tel. 327 399 133, 603 851 288 e-mail: mustanda@seznam.cz
Tel.: 739 700 014 mail: sadyves@czfruit.cz Stanislav Müller tel.: 721 968 967

Dnešní doba přináší nepřeberné množství možností k nákupům. Ačkoliv všude kolem nás rostou supermarkety s nepřetržitým provozem a zbožím z celého světa, 
které vydrží (někdy až podezřele) dlouho čerstvé, mnozí z nás se stále více poohlížejí po potravinách, jejichž původ a výrobce známe. Známe jej často osobně, 
důvěřujeme mu. Kromě vědomí, že konzumací takových potravin děláme něco pro své zdraví, šetříme také přírodu. V následujícím přehledu proto nabízíme 
seznam zemědělců, kteří hospodaří nedaleko našeho města. Najdete si i Vy mezi nimi „svého sedláka“? 
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Čáslav se může pyšnit jmény, která po vyřknutí rezo- osmaosmdesátiletý MUDr. Jiří Kunášek, který 18. 1. 
nují daleko za hranicemi města, ale i České republi- 2017 obdržel diplom za účast v soutěži Senior roku.  
ky. Osobnosti spojené s naším městem, které se 
tučným písmem zapsaly do dějin, najdeme v odvět-
ví sportu, filmu, hudby nebo literatury. Jejich schop-
nosti, za kterými nestojí pouze talent, ale také 
ohromné úsilí, roky tréninku a sbírání zkušeností, 
jsou bezesporu obdivuhodné. Avšak v jejich stínu 
často stojí ti, jejichž životní cesta a profesní výsledky 
bývají veřejností paradoxně opomíjeny. Když si uvě-
domíme, že se v životě můžeme dostat do situace, 
kdy právě díky těmto profesionálům budeme moci i 
nadále sledovat sportovní rekordy, premiéry filmů, 
poslouchat hudbu nebo číst knihy, jsou jejich výko-
ny těmi nejcennějšími.  Jedním z nich je téměř 

ců ve spolupráci s městem přihlásil Jiřího Kunáška 
do soutěže Senior roku, kterou v rámci svého pro-

MUDr. Jiří Kunášek se narodil 27. 2. 1929 v jektu Senzační senioři vyhlašuje Nadace Charty 77. 
Čáslavi, kde také vystudoval gymnázium. K rozhod- Cílem akce, je morální podpora seniorů jako vý-
nutí o lékařské profesi ho přivedly události v rodině. znamné části naší společnosti a zdůraznění jejich 
Vzorem mu byl strýc, který byl lékařem. Impuls pro výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má seniory 
definitivní rozhodnutí o jeho profesní dráze před- inspirovat v jejich vlastním životě a posilovat jejich 
stavovala smrt otce. Medicínu studoval tři roky v sebevědomí a sebedůvěru. 
Hradci Králové a dva roky v Plzni. Po studiích začal Přestože se pan Kunášek neumístil na prvním 
pracovat v Rychnově nad Kněžnou, kde se nacháze- místě, byl mu jako symbol uznání zaslán diplom. Ten 
la nejlepší chirurgie v kraji. mu byl předán 18. ledna v klubu důchodců. I když se 

Nabitý zkušenostmi z mnoha chirurgických po- pan Kunášek kvůli nachlazení necítil příliš dobře, 
zic a několika nemocnic, se v roce 1962 vrátil do přišel si pro uznání osobně a pár slovy potěšil všech-
Čáslavi na místní chirurgické oddělení. Jako primář ny přítomné. Poděkování ukončil příslibem, že v 
zde působil v letech 1978 až 1994. Definitivně pře- případě zájmu dorazí na delší přednášku hned po 

stal medicínsky praco- celkovém uzdravení. 
vat až v loňském roce. MUDr. Jiří Kunášek se ve zmiňované soutěži ne-
Pan doktor patří mezi stal vítězem, ale do paměti a srdcí mnoha lidí je vryt 
špičky ve svém oboru a jako hrdina.                                                                 
v současnosti je aktiv-
ním členem čáslavských 
spolků, mezi které patří 
také Klub důchodců, 
kde pořádá přednášky 
nejen o svém bohatém 
životě. Nezapomeňme 
připomenout, že stál u 
vybudování nového 
křídla nemocnice, no-
vých operačních sálů a 
zřízení jednotky inten-
zivní péče. 

Právě Klub důchod-

JN

V životě každého z nás jsou chvíle, kdy se cítíte 
nahoře a vše Vám jde od ruky, vše se Vám daří. Ale 
jsou také chvíle a úseky života, kdy jste dole a 
možná hledáte někoho, kdo Vám pomůže a rozptýlí 
Vaše pochybnosti a pomůže zahnat chmury. Toto je 
přesně motto 1. velkého plesu Nahoře Dole v Kutné 
Hoře, který se uskuteční 

11. března v areálu KD Lorec v Kutné Hoře. 

vyčnívá mezi tanečními bandy v České republice a 
zatančit si na jeho taneční melodie je opravdovým 
zážitkem. Další hostem bude Josef Laufer, jehož 
rock ´n roll nachází těžko srovnání svým nasazením 
a energiím. Mimořádným vystoupením zpestří ples 
i tanečníci ze Star Dance 2016. Večerem bude 
provázet Zuzana Burešová, moderátorka Českého 
rozhlasu -  Radiožurnálu. Během večera bude 
možno zakoupit vybraná degustační menu a 
kvalitní vína z vybraných restaurací.

Jedním z iniciátorů je i dr. Vladimír Finsterle, Vstupenku na ples si můžete zakoupit v 
který řekl: “Rádi bychom pozvali všechny, kteří informačních střediscích v Čáslavi a Kutné Hoře a to 
ocení kvalitní zábavu ve spojení se setkáním se za cenu 500 Kč za jeden lístek.   
zajímavými lidmi a smyslem roztýlit druhého, kdo Těšíme se na Vás a na založení nové tradice 
se cítí být na chvíli dole. Chceme všem nabídnout setkávání lidí, kteří se dokáží bavit a pomáhat.
nevšední kulturní a hudební zážitek a pobavit se ve 
společnosti příjemných lidí“.

Hlavním hudebním tělesem bude orchestr 
Václava Hybše, který zejména svojí klasickou sekcí 

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

regionů Čáslavska a Kutnohorska 

1. VELKÝ PLES NAHOŘE DOLE

Místo: 

Termín: 

Pořadatel: 

Pod Záštitou: 

Partneři akce: 

“Regionální potravina” 

Hotel Grand Čáslav

úterý 28.2.2017 od 10:00 do 13:00

Spolek kutnohorských podnikatelů SKP

senátora Jaromíra Strnada, 
starosty Kutné Hory Martina Starého 

Hotel Grand, Zemědělský svaz KH, 
Agrární komora KH, Unikom

Kutnohorsko je region s bohatou zemědělskou 
tradicí, kde je možné kupovat skoro všechny druhy 
potravin od místních zemědělců a producentů - 
chléb, maso, uzeniny, mléko, mléčné výrobky, 
zeleninu, ovoce a další výrobky v té nejlepší kvalitě. 
Přesto se řada z nich stále zbytečně dováží. Právě 
proto se snažíme o naše společné zviditelnění.

Spolek kutnohorských podnikatelů ve spolupráci s 
MAS Lípa pro venkov, městem Čáslav a Kutná Hora 
uskutečňuje 1. ročník veletrhu, přesněji setkání 
výrobců a zpracovatelů regionálních surovin, kteří 
udržují i přes všechny nesnáze výrobu kvalitních 
místních potravin. 
Na veletrh souběžně zveme všechny restauratéry, 
vedoucí stravovacích zařízení, nebo obchodníky s 
potravinami, aby si vybrali kvalitní suroviny z 
našeho kraje. Osobně se setkají s výrobci a dozví se 
detaily o výrobě potravin.
Jsme přesvědčeni, že u nás v regionu děláme 
kvalitní produkty, jen o nich mnoho lidí neví.

je hodně skloňovaným pojmem, ale bez podpory
a propagace se stává prázdným. 

Proto neváhejte a přijďte se osobně přesvědčit.

za organizátory Lukáš Rudolfský

VELETRH 
REGIONÁLNÍCH POTRAVIN 

28. 2. 2017

MUDr. JIŘÍ KUNÁŠEK V SOUTĚŽI SENIOR ROKU
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V prosinci roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 25 dětí, z 
toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 7 místních 
občanů. Byl uzavřen 1 sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ÚNOR

 10. února 2017 uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička

paní

Eva Jurčíková
rozená Rozsypalová

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami a vnoučata.

Zároveň vzpomínáme úmrtí jejího bratra Jiřího Rozsypala.

Dne 11. 2. uplynou 
4 roky ode dne, 
kdy nás opustila 

maminka

Jarmila Dušánková

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou děti. 

Dne 8. února 2017 uplyne 1 rok
ode dne, kdy nás beze slova rozloučení

opustil pan

Jaromír Pavlásek

Vzpomíná manželka, 
syn s rodinou a dcera s rodinou.

Dne 9. 2. 2017 uplyne nejsmutnější rok,
kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček,

pan 

Josef Jirek

Jan na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář, 
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka,

jak moc chybíš nám...

Tatínku, nikdy na Tebe nezapomeneme. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, syn a dcery s rodinami. 

Dne 18. února uplyne 10 let ode dne,
kdy navždy odešel

pan

Zdeněk Železný
Nikdy nezapomene.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

Dne 1. února uplyne 7 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, maminka a babička,
paní

Jana Ryšánková
ze Žlebů

S láskou stále vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.  

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
ale vzpomínky na Tebe stále bolí...

Dne 27. února vzpomeneme 
7. výročí úmrtí pana

Antona Predného
z Čáslavi, 

který nás náhle opustil.

Stále vzpomíná manželka. 

Dne 7.února uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

paní 

Vlasta Trýnohová 
z Čáslavi

Stále vzpomíná syn Vlastimil.

Dne 12.února uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan
 

Josef Trýnoha st. 

z Čáslavi

Stále vzpomínají přítelkyně Jiřina,
syn Vlastimil s rodinou a nejbližší příbuzní.

31. 1. uplyne 10 let 
od smrti naší maminky,

paní 

RNDr. Anny Matějkové

Vzpomínají dcery s rodinami.

Inzerci do společenské 
rubriky Čáslavských novin

přijímáme
 

osobně na adrese redakce:
Městský úřad Čáslav

Žižkovo náměstí 1
Čáslav

nebo prostřednictvím 
e-mailu:

noviny@meucaslav.cz

Cena inzerce 
ve společenské rubrice 

2je 3 Kč/cm
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
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

ÚNOR

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

JARNÍ PRÁZDNINY

20. 2. 2017 - PESTRÉ PONDĚLÍ

21. 2. 2017 - ČARODĚJNÉ ÚTERÝ

22. 2. 2017 - BAREVNÁ STŘEDA

23. 2. 2017 - HRAVÝ, ZDRAVÝ ČTVRTEK

11. 2. 2017 - VÝROBA SNĚHULÁKA OLAFA

11. - 12. 2. 2017 - DÍVČÍ NOC S PŘESPÁNÍM

12. 2. 2017 - KARNEVAL

18. 2. 2017 - KERAMICKÉ DOPOLEDNE

- Akce jsou určeny pro děti od 1. tříd.
- Každý den ve stejný čas 8.00 - 15.00 hodin
- Minimální počet pro konání prázdninové akce je 8 dětí maximální je 15
- Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do čtvrtka 10. 2. 2017
- Účastnický poplatek - 150 Kč / den. 
- V ceně je zahrnuta svačina, oběd, pitný režim, pomůcky, odměny.

Pondělí - výroba sněhuláka ze zavařovací sklenice, hry, soutěže, výroba 
škrabošek na karneval, malované mandaly - s sebou zavařovací sklenici 0,5l a 
masku na karneval

Úterý - výroba čarodějné knihy, malování čarodějných zvířátek, zábavné kvízy a 
hádanky, zvířátka z balónků, soutěže

Středa - výroba zelených žabiček, růžových kytiček, modrý kvíz Hip hap hop, 
hon na červené skřítky, modrý čtyřboj

 

Čtvrtek - výroba zdravých svačinek, cvičení jógy, mandaly, oblíbené dětské 
pohybové hry, malování na hrneček

Sobota - pro děti od 1. tříd - od 9.00 do 11.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč.  
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 6. 2. 2017

Sobota - neděle - pro dívky od 3. tříd - česání krásných účesů, lakování nehtů a 
další aktivity spojené s holčičím paráděním - večerní pyžamová párty s pizzou a 
filmem - od soboty od 16 hodin do neděle do 10 hodin - účastnický poplatek je 
200 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 1. 2. 2017 v kanceláři DDM

Neděle - začínáme v 14.00 hodin v sále hotelu Grand - vstupné děti 20 Kč, 
dospělí 40 Kč - čeká na Vás zábavný program, hry, soutěže, tombola 

Sobota - výroba sněhuláka - pro děti od 3. tříd - účastnický poplatek 90 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 10. 2. 2017

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE (včetně táborů) K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI 
DDM - OMEZENÉ POČTY MÍST!

od 13. 2. do 12. 3. 2017 - VÝSTAVA 

„GRAFIKA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ“

14. 2. 2017 od 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA

JEZUITÉ V ČECHÁCH

20. 2. 2017 od 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA 

TAJEMSTVÍ VYSOČINY

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 Pavel Hlavatý 
Vernisáž výstavy: 13. 2. 2017 v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

výstavní síň (Náměstí Jana Žižky z Trocnova)
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku 
PhDr. IVANY ČORNEJOVÉ, Csc. (Ústav dějin UK a archiv UK) 

 - sláva a pád mocného řádu. 
Po přednášce bude následovat členská schůze. Účast všech členů nutná!
vstupné dobrovolné 

v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí
Městské muzeum a knihovna Čáslav a Literární klub Dr. Nadi Benešové zvou na 
přednášku novináře, malíře a sběratele Babiček B. Němcové pana Jaroslava 
Kreibicha.

 (Vilémovsko, Habersko, Jeníkovsko)
- Tajemství Benediktinského kláštera ve Vilémově
- Tajemství vzniku Lorety v Golčově Jeníkově
- Tajemství jezuitské koleje v Golčově Jeníkově
- Tajemství sochy svatého Václava  a další

 stránka 27 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2017   

Foyer divadla Kamila Ženatá - obrazy

JAROSLAV DUŠEK - Čtyři dohody:

 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

 COMMEDIA FINITA

SUK – MARTINŮ – DVOŘÁK 

NÁRODNÍ PARKY USA

ČERT A KÁČA 

 URŠULOVINY  

 
Výstava děl, které akademická malířka Kamila Ženatá věnovala Dusíkovu 
divadlu a Městskému muzeu v Čáslavi.

Středa 1. února v 19.00 -  Láska Vztahy 
Přátelství/Benefiční představení  
Vstupné: 420, 390, 350, 330 Kč

Neděle 5. února v 15.00 -  / Divadlo Kapsa Andělská 
Hora  
Divadelní abonmá JARO 2017 pro děti. Vstupné: 80 Kč

Pondělí 6. února v 19.00 -  / Divadelní společnost Karla 
Soukupa  
Divadelní abonmá JARO 2017 pro dospělé. Vstupné: 300, 260, 230 Kč.

Čtvrtek 9. února v 18.00 / Nová scéna - 
Na programu: Josef Suk: Klavírní trio c moll, op. 2, Bohuslav Martinů: Klavírní 
trio č. 2, d moll, Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81
Vstupné: 120, děti a senioři 80 Kč.

Středa 15. února v 18.00 / Nová scéna -  / Hana Kátrová, 
Jarmila Sejčková 
Vstupné: 30 Kč

Neděle 19. února v 15.00 - / Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Náhradní představení za neodehranou pohádku Vánoční hvězda – abonmá 
PODZIM 2016. Zakoupené vstupenky ve volném prodeji zůstávají v platnosti. 
Vstupné: 80 Kč

Pondělí 27. února v 18.00 -
Vstupné: 150 Kč

KARNEVAL



KINO MILOŠE FORMANA ÚNOR

1. - 2. ASSASSIN'S CREED

3. - 4. RESIDENT EVIL: Poslední kapitola 3D

4. - 5. PSÍ POSLÁNÍ

7. PATERSON

8. KRKONOŠE

9. - 12. PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

11. - 12. LEGO® BATMAN FILM 3D

14. - 15. RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ

Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně 
vysvobozen z cely smrti.  Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo 
vybavené revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické 
vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly 
dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu propojí se svým 
prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. 
století. Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už 
několik století vede skrytou válku s řádem templářů. Tajná organizace asasínů 
se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se 
templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko 
Ráje. A právě tento artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k 
ovládnutí celého světa.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice (Milla 
Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o 
osudu lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do 
podzemního komplexu Hive v Raccoon City, kde společnost Umbrella 
Corporation hromadí své síly a chystá finální útok proti posledním hrstkám lidí, 
kterým se apokalypsu dosud podařilo přežít.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Citlivý a humorný příběh jedné psí duše v několika tělech, jenž nám připomíná, 
že láska nikdy neumírá, skuteční přátelé nás nikdy neopouští a každé stvoření 
má na světě svoje nezaměnitelné poslání.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku 
Paterson. Každý Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten předešlý. Život jeho 
ženy Laury (Golshifteh Farahani) je pravým opakem – vše v něm se neustále 
mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně 
milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho 
básnické nadání. Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, 
která se skrývá i v těch nejmenších detailech.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dokumentární film Viktora Kuny a Martina Krále, zachycující Krkonoše, nejvyšší 
české hory, jejich geologický a geomorfologický vývoj, flóru, faunu, historické a 
kulturní souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film Vás mimo jiné zavede do 
nejkrásnějších míst Krkonoš, jako je např. Obří a Labský důl, Sněžné jámy, 
Sněžka, Malý a Velký rybník nebo Labský, Pančavský a Mumlavský vodopád.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Poté co Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství 
Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi nimi stalo, na něj stále 
nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže 
odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postupně odhaluje všechna tajemství a 
zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy dovedla 
představit. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh" stal 
celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství 
přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže v 
ČR i na Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické vzestupy i pády, jednou 
dokonce vyhlásil, že s hudbou nadobro končí. Následně se však na scénu vrátil 
a zároveň se pustil do boje s neléčenou a konzumací drog akcelerovanou 
psychickou poruchou, maniodepresí. Dokument je intimním portrétem 
výrazné autorské osobnosti, která každodenně čelí množství osobních 
problémů i nonstop zájmu fanoušků i bulváru. Samotné natáčení filmu trvalo 

tři roky, během nichž bylo natočeno více než 200 hodin materiálu a autoři 
hojně využívali i „home-video" záběry natočené samotným protagonistou.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 70 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Mladý a ambiciózní zaměstnanec je poslán, aby ze zdánlivě idylického, leč vel-
mi mysteriózního wellness centra na odlehlém místě švýcarských Alp vyzvedl 
ředitele společnosti, pro kterou pracuje. Nedlouho po příjezdu pojme mladík 
podezření, že zázračné lázeňské kůry nejsou tím, čím se zdají být. Zatímco odha-
luje místní děsivá tajemství, jeho zdravý rozum je testován. Obzvlášť když je 
diagnostikován se stejnou podivnou nemocí, která tam drží všechny klienty. A 
všichni touží po léku…
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se 
změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGre-
gor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj: 
Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). 
Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přá-
telství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a smrtelné nebez-
pečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli.
Mládeži do 15let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století vydají hledat svého zmizelé-
ho učitele v tajemném a exotickém Japonsku, kde je jejich víra postavená mimo 
zákon a jejich přítomnost zakázaná. Následuje oslňující a napínavá zkouška je-
jich vytrvalosti, víry a schopnosti přežít.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

John Wick v pokračování pomýšlet na návrat do důchodu rozhodně nemůže. 
Sice má nového čtyřnohého mazlíčka, ale také nové nepřátele, kteří mu v nej-
novější ukázce vyhodí dům do vzduchu, takže se Wick efektním způsobem po-
stará o to, aby jejich řady výrazně prořídly. Nám jako divákům je už jasné, že 
dráždit tohohle zabijáka se šeredně nevyplácí, takže na plátně znovu zavládne 
jedna nekompromisní akce za druhou.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Pes, který štěká, nekouše. Z Bodiho měl být hlídací pes v idylické vesničce a měl 
strážit dovádivé ovce před vlky. Místo toho ale vzal kytaru a stal se zcela novým 
druhem - psem rockovým. Bodi není pes popu, ani pes měsíce, je to Pes ro(c)ku. 
A ovce? Těm se snad nic nestane a taky to pořádně roztočej.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kro-
nerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně 
kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana 
Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční 
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na 
povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojen-
cem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho 
slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající ne-
lehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních 
rukou v jakémkoli věku.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje Lee Chandler (Casey 
Affleck) s velkým překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako jediný opa-
trovník synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné zaměstnání 
a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde pečo-
val o temperamentního šestnáctiletého Patricka. Je také nucen se vyrovnat se 
svou minulostí, která ho odloučila jak od manželky Randi (Michelle Williams), 
tak od komunity, ve které se narodil a dospíval. Lee a Patrick, které spojuje pou-
to jediného člověka, jenž celou rodinu udržoval pohromadě, se oba snaží smířit 
s životem ve světě bez Joea.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

16. - 17. LÉK NA ŽIVOT

18. - 19. T2 TRAINSPOTTING

21. - 22. MLČENÍ

23. - 24. JOHN WICK 2

25. - 26. PES RO(C)KU

25. - 26. BÁBA Z LEDU

28. MÍSTO U MOŘE
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Studio Esthé
Akce:

- Nová aplikace permanentních řas 
(řasa na řasu) 1000 korun.

- K plesovému líčení zdarma 
barvení a úprava obočí.

Novinka:

- Jako jediný kosmetický salon nabízíme
ošetření přístrojem Mesopen 
(přístroj pro mikrojehličkovou terapii). 

- Celkové omlazení včetně liftingového efektu

- Omlazení pleti a redukce vrásek

- Zmírnění jizviček po akné 

-Odstranění pigmentových skvrn

Více informací na tel. čísle 606 924 628, 
Facebook: Studio Esthé, www.Studioesthe.cz
Na Kozinci 24, Čáslav  

PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE 
- PÉČE O SENIORY

Nabízíme 
pracovní poměr na plný úvazek 

v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 
základní

Platové podmínky dle Nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nástup možný ihned.

VŠEOBECNÁ SESTRA 

Požadované vzdělání:  Střední zdravotnická škola, 
popř. VOŠ – obor všeobecná sestra.

Podmínkou je platné osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Úvazek: plný, nepřetržitý provoz
Pracovní doba: denní 6:00 - 18:00, noční 18:00 - 6:00

Plat: dle platových tabulek nařízení 
vlády a odpracované praxe

 Nástup možný ihned

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICE:

V případě zájmu nás kontaktujte: telefonicky na čísle 327 31 20 51 e-mailem na adrese info@ddcaslav.cz 
nebo ales.sorf@ddcaslav.cz, osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.
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Pronájem „ ošetřovny praktického lékaře „
Čáslav , ul. Pod Nádražím 1208

Kontakty  pro zájemce:
e-mail: fenix@fenix-doprava.cz

Mobil: 606 603 455
Tel.: 327 311 048

prostory jsou zkolaudované jako zdravotnické 
zařízení:

– lze měnit zdravotnický účel 
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště 

Pronájem komerčních prostor 
Čáslav , ul. Pod Nádražím 1208

Zkolaudované jako kancelářské prostory :

– lze měnit účel užívání
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
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 Čeká na vás, kompletní ošetření pleti, 
jak ruční tak strojovou metodou.

Masáže obličeje a dekoltu, depilace, 
prodlužování řas a další.

Manikúra – p. Shine – japonská metoda, 
akryl, akrylgel, gelové nehty, 

CHD Shellack 
a samozřejmě parafínové zábaly. 

Jedním slovem úžasný 
minimálně hodinový relax 
s voňavou kávou zdarma.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu
Najdete nás:

Ul. Poštovní 607/9, přímo nad poštou
Ve fitcentru p. Votrubové

V 1. patře
Objednávky:

Kosmetika - p. Karlovská – 604 566 778
Manikúra – p. Kopecká – 603 471 171

Srdečně vás zveme
Do nově otevřeného kosmetického

STUDIA PAT

Zavedené stavebniny 
Atos Čáslav přijmou 

novou kolegyni/kolegu 
na pozici 

odborného prodejce 
pro koupelnové studio 

a stavebniny.

Požadujeme: SŠ vzdělání
Uživatelská znalost PC

Praxe na obdobné pozici výhodou
Obchodní dovednosti

Flexibilita

Životopisy zasílejte na: 
tichy@atos.cz, tel.: 569 731 201
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Program na únor 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

4. února - sobota - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA LICHNICI

11. února - sobota - OKOLO ČÁSLAVI 

18. února - sobota - CHRAŇBOŽSKÝM LESEM

25. února - sobota - ZIMNÍ KAČINA

 Trasa: Závratec - Lovětínská 
rokle - Lichnice - Třemošnice. 9 km. Odjezd vlakem v 9:10 hod., návrat v 14:45 
hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Čáslav - Hejdof - Lochy - Netřeb - 
Církvice - Hořejší Kupa - Čáslav. 11 km. Sraz v 9:00 hod. u nádraží ČD. Výroční 
schůze od 12:00 hod. v restauraci hotelu Grnad. Vedoucím je pan Jiří Kučera.

 Trasa: Nová Ves - Chraňbožský 
les, Chlum, Zbýšov. 9 km. Odjezd vlakem v 10:27 hod., návrat autobusem v 
16:30 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

 Trasa: Kutná Hora - Červený domek - zámek 
Kačina - Katovna - Nové Dvory. 10 km. Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 
15:03 hod. Vedoucí je Julie Černíková HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

TÝM Z V VP PP P G B

1. Ústí n. Orl. 15 10 2 1 2 29:10 35

2. Vysoké Mýto 15 9 2 1 3 21:13 32

3. Živanice 15 7 4 2 2 40:17 31

4. Čáslav 15 7 2 2 4 30:18 27

5. Letohrad 15 6 3 1 5 18:18 25

6. Kratonohy 15 7 1 1 6 27:20 24

7. SS Ostrá 15 5 3 3 4 17:13 24

8. Dvůr Králové 15 5 4 1 5 19:27 24

9. Kolín 15 5 2 3 5 21:20 22

10. Kutná Hora 15 5 1 4 5 15:15 21

11. FK Turnov 15 5 1 3 6 28:31 20

12. Pardubice B 15 5 1 2 7 21:26 19

13. Chrastava 15 4 1 2 8 24:33 16

14. Přední Kopanina 15 3 2 2 8 17:34 15

15. Trutnov 15 4 0 1 10 18:30 13

16. Náchod 15 2 2 2 9 19:39 12

Stálý nábor holek a kluků na zimním stadionu v Čáslavi. 
Informace o termínech na stránkách klubu: www.hc-caslav.cz 

Ročníky 2008, 2009, 2010 a 2011. 
Děti v doprovodu rodiče a nejlépe bruslícího! 

Vhodná ochrana hlavy 
(hokejová přilba, ochranná přilba na bicykl a podobně)

Domácí Hosté Datum Čas

HC Čáslav HC Hvězda Kladno 29.1.2017 17:00

HC Čáslav HK Kralupy nad Vltavou 5.2.2017 17:00

HC Čáslav TJ Spartak Příbram 12.2.2017 17:00

ROZPIS NEJBLIŽŠÍCH ZÁPASŮ HC ČÁSLAV

Vánočním stříbřením lze nazvat další skvělý úspěch chlapců ZŠ Čáslav, Masary-
kova ulice ve florbalu. Nejprve prošli na přelomu listopadu a prosince  nároč-
nou kvalifikací na ZŠ Čáslav, Sadová. V rozhodujícím zápase tam porazili domácí 
mužstvo 6:3 a postoupili do finále okresu v Kutné Hoře, které se konalo  6. pro-
since 2016. Finále se zúčastnilo 6 nejlepších družstev okresu. Žáci ZŠ Čáslav, 
Masarykova ul. porazili ZŠ Kutná Hora Palachova 2:0, Gymnázium Kutná Hora 
3:2, ZŠ Zruč n/Sáz. 2:1, poté zremizovali se ZŠ Kutná Hora Žižkov 0:0 a v boji o 
zlato prohráli s domácí ZŠ Kutná Hora Masarykova po tuhém boji 2:3. Chlapci 
získali krásný pohár za 2. místo a stříbrné medaile. Školu skvěle reprezentovali : 
Jiří Bělohlávek, Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin 
Vlach, Matěj Hudec, Jakub Adamec, Patrik Kantor, Tobiáš Klazar, Marek Gonda 
a Ondřej Titze.             

             Milan Valtr, učitel 

VÁNOČNÍ STŘÍBŘENÍ

Domácí Hosté Datum Čas

12.3.2017 14:30

FK Čáslav Kratonohy 19.3.2017 15:00

Živanice FK Čáslav 26.3.2017 15:00

Pardubice B

ROZPIS NEJBLIŽŠÍCH ZÁPASŮ FK ČÁSLAV

FK Čáslav

CENÍK VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
DĚTI DO 15 LET 20 Kč DO 16. NAROZENIN
NAD 15 LET 40 Kč  
DĚTI DO 5 LET ZDARMA DOPROVOD VSTUPNÉ PLATÍ
NEBRUSLÍCÍ DOPROVOD 5 Kč  

Provozovatel si vyhrazuje právo uvedené termíny změnit.  Informovat o případných změnách bude vždy 48 hodin dopředu  nebo prostřednictvím internetových stránek města.

Úterý každý týden 14:30 16:30

Středa každý týden 20:00 21:30

Čtvrtek každý týden 15:30 17:30

Sobota každý týden 16:00 18:00

Neděle každý týden 9:30 11:30 13:00 15:00

Veřejné bruslení 
X

X

X

X

X

X

X

X

Ceník veřejného bruslení

Do 15 let (do 16. narozenin) 20 Kč

Nad 15 let 40 Kč

Děti do 5 let zdarma (doprovod platí)

Nebruslící doprovod 5 Kč


