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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 52/2016

usnesením č. 53/2016

usnesením č. 54/2016

usnesením č. 56/2016
usnesením č. 55/2016

usnesením č. 57/2016

usnesením č. 58/2016

usnesením č. 59/2016

usnesením č. 60/2016

usnesením č. 61/2016

usnesením č. 62/2016

usnesením č. 63/2016

usnesením č. 64/2016

2 zvolilo místostarostu města Čáslavi pana Mgr. Daniela M., Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; manželé H., 
2Mikše. Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan P. P., Čáslav, 

2 zvolilo člena rady města Čáslavi pana Mgr. Tomáše za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan O. Š., Čáslav, za 
2Hasíka. cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan J. Z., Čáslav, za cenu 

2 schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016. Rekapitulace: 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní L. Š., Vrdy, za cenu 700 
2upravené příjmy 249 709,87 tis. Kč, upravené výdaje 294 456,24 tis. Kč, Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje.

financování plus 44 746,37 tis. Kč.   neschválilo prodej části pozemku p.č. 355/56 o výměře 
2 2 schválilo cca 250 m  a části pozemku p.č. 355/61 o výměře cca 250 m  zapsaných pro 

21. Prodej pozemku, p.č. 1728/1 o výměře 648 m  a p.č. 2088/10 o výměře 139 obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
2m , které spolu tvoří jeden celek v lokalitě „Cihelna III“ Čáslav v k.ú. Čáslav katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 jednotlivým vlastníkům 

sestupně dle vylicitované ceny takto: 1. pan Václav Pipek, s.r.o., Tupadly, za nemovitostí - rodinného domu čp. 1816 a rodinného domu čp. 1917 v ul. 
2cenu 1 400 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 2. paní N. M., Čáslav, za Trnková, Čáslav, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
2cenu 1 390 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 3. manželé H., Čáslav, za  schválilo prodej bytové jednotky č. 1624/3 v domě č. p. 
2cenu 1 380 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 4. pan M. V, Čáslav, za 1624 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 7119/309020 na 

2cenu za cenu 1 210 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 5. pan R. P., společných částech domu č. p. 1621, 1622, 1623, 1624 a 1625 a na pozemcích 
2Čáslav, za cenu 1 110 Kč/m  +DPH + náklady na realizaci prodeje; 6. pan A. G., st. p. č.  3826, st. p. č. 3827, st. p. č. 3828, st. p. č. 3829, st. p. č. 3830 a st. p. č. 
2Čáslav, za cenu 1 100 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 7. pan J. S., 3831 v k. ú. Čáslav panu O. B. bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 505 021 Kč.

2  schválilo prodej bytových jednotek č. 1692/1, 1692/2, Třebonín, za cenu 1 060 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 8. pan P. P., 
2 1692/3, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1695/1, 1695/2, Čáslav, za cenu 850 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 9. pan O. Š., 
2 1695/3 spolu s podíly na společných částech domů a pozemků st. p. č. 3349, st. Čáslav, za cenu 760 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 10. pan J. Z., 

2 p. č. 3350, st. p. č. 3351 a st. p. č. 3352 v k. ú. Čáslav, v ulici Potoční Čáslav, Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 11. paní M. W., 
2 nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé ceny stanovené dle znaleckého Kolín, za cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní L. Š., Vrdy, 

2 posudku a snížené o daň z nabytí nemovitých věcí.za cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan M. K., Čáslav, za 
2  schválilo prodej bytové jednotky č. 1902/4 spolu s cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan J. S., Čáslav, za cenu 

2 podílem na nemovité věci, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan T. P., Kolín, za cenu 700 
2 kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 12733 pro obec a katastrální Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 

22 území Čáslav panu D. R., bytem Třemošnice za kupní cenu ve výši 24 500 Kč/m  2. Prodej pozemku p.č. 1728/87 o výměře 707 m  v lokalitě „Cihelna III, Čáslav v 
+ náklady za realizaci prodeje.k.ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny takto: 1. pan J. K., Čáslav, za cenu 

2  schválilo odpis pohledávky za povinnou V. B., ve výši 54 1 280 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 2. manželé H., Čáslav, za cenu 
2 087 Kč z titulu neuhrazení nájemného a záloh na služby za byt č. 1, č. p. 118, ul. 1 270 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 3. pan Václav Pipek, s.r.o., 

2 Pražská, Čáslav, včetně soudních poplatků ve výši 1 280 Kč pro nedobytnost.Tupadly, za cenu 1 260 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 4. pan A. 
2  schválilo odpis pohledávky za povinným M. Z., ve výši 21 G., Čáslav, za cenu 1 010 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan J. S., 

2 028 Kč z titulu neuhrazení nájemného a záloh na služby za nebytový prostor č. Třebonín, za cenu 1 010 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní N. M., 
2 142, v č. p. 1616, ul. Pražská, Čáslav, včetně soudních poplatků ve výši   2 460 Kč Čáslav, za cenu 1 010 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan P. P., 

2 pro nedobytnost.Čáslav, za cenu 1 010 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 5. pan J. P, 
2  schválilo odpis pohledávky za povinnou M. Z. ve výši 66 Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan T. M., 
2 932  Kč z titulu nedoplacení kupní ceny bytu č. 6, v č. p. 1192, ul. B. Němcové, Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan O. Š., 

2 Čáslav, včetně soudních poplatků ve výši 4 020 Kč pro nedobytnost.Čáslav za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 6. pan J. Z., 
2  schválilo vyřazení pohledávky za povinným M. K.., ve 

Čáslav, za cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní L. Š., Vrdy, 
2 výši 102 382 Kč z titulu neuhrazení nájemného a záloh na služby v bytě č. 9, č. p. 

za cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan R. P., Čáslav, za 
574, ul. Filipovská, Čáslav, včetně soudních poplatků ve výši 5 410 Kč do 2cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan J. S., Čáslav, za cenu 
podrozvahové evidence.2700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan T. P., Kolín, za cenu 700 

 udělilo, na základě § 84, odst. 2, písmeno s) zákona č. 2Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní M. W., Kolín, za cenu 700 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, čestné občanství města Čáslavi panu 2Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje
Ing. Miroslavu Kváčovi.23. Prodej pozemku p.č. 1728/88 o výměře 712 m  v lokalitě „Cihelna III“, Čáslav 

v k.ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny takto: 1. manželé H., Čáslav, za 
2cenu 1 160 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 2. paní N. M., Čáslav, za 

2cenu 1 150 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 3. pan Václav Pipek, 
2s.r.o., Tupadly, za cenu 1 140 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 4. pan 
2J. S., Třebonín, za cenu 1 120 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 5. pan 

2P. P., Čáslav, za cenu 1 100 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 6. p a n í  
2M. W., Kolín, za cenu 1 010 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 7. pan J. 

2P., Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 8. pan O. Š., 
2Čáslav, za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan J. S., Čáslav, 

2za cenu 710 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 9. pan J. Z., Čáslav, za 
2cenu 700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; paní L. Š., Vrdy, za cenu 

2700 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; pan R. P., Čáslav, za cenu 700 
2Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 

24. Prodej pozemku p.č. 1728/89 o výměře 738 m  v lokalitě „Cihelna III“, Čáslav 
v k.ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny takto: 1. pan R. P., Čáslav, za cenu 

21 210 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 2. pan P. Š., Čáslav, za cenu 
21 200 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 3. pan J. S., Třebonín, za cenu 
21 100 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 4. pan Václav Pipek, s.r.o., 

2Tupadly, za cenu 1 000 Kč/m  + DPH + náklady na realizaci prodeje; 5. paní N. 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016 | Městské zastupitelstvo

Dne 16. 11. položili zástupci Městského úřadu Čáslav při příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii kytici k Památníku obětem v Mahenově ulici.
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Usnesení městské rady ze dne 1. 11. 2016 | Městská rada

vzala na vědomí zprávu o vývoji hospodaření města Čáslavi za 1. až 3. čtvrtletí do podílového spoluvlastnictví a to každému z nich ve výši ideální 1  za cenu 
2016. 1 000 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje, z důvodu uvedeného v důvodové 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého zprávě.
rozsahu „Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi“ firmu AVE CZ neměla námitky vůči záměru „Slévárna hliníkových slitin Ljunghall s. r. o. - 
odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, která zvýšení kapacity tavení a stavba nové obrobny“.
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  schválila 1) Provedení periodické inventarizace 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Údržba veškerého majetku ke dni 31. 12. 2016; 2) Složení ústřední inventarizační 
travnatých ploch ve městě Čáslav v letech 2017 - 2019“ byly obeslány firmy komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města
uvedené v důvodové zprávě.  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi na 

 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení XXV. ročník středoškolské dějepisné soutěže organizované prostřednictvím 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schvaluje Nadačního fondu Gaudeamus, dle důvodové zprávy.
snížení minimální ceny ve výběrovém řízení na prodej pozemku st. p. č. 553/1 o  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 

2výměře 358 m , jehož součástí je stavba č. p. 288 a pozemku p. č. 197/11 o Jana Žižky z Trocnova dne 26. 11. 2016 na akci Vánoční kamion Coca-cola, dle 
2 důvodové zprávy.výměře 303 m , zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální 

  schválila čerpání fondu investic, rezervního fondu a území Čáslav, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj tak, že se stanovuje 
fondu odměn ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, dle předložené minimální nabídková cena ve výši 3 600 000 Kč, z důvodu uvedeného v 
žádosti.důvodové zprávě.

 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje prodej 
části pozemku p. č. 1983/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 

2280 m  a části pozemku p. č. 521/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
2výměře cca 80 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a 
katastrální území Čáslav paní S. V., bytem Čáslav a panu F. V., bytem Opatovice 

usnesením č. 411/2016

usnesením č. 415/2016
usnesením č. 412/2016

usnesením č. 416/2016
usnesením č. 413/2016

usnesením č. 417/2016

usnesením č. 418/2016

usnesením č. 414/2016

života města mezi starostu, místostarostu a další 
členy městské rady. Jakých úkolů se tedy v nejbližší 
době zhostí právě nový místostarosta? 

„Na listopadové schůzi městské rady jsem byl 
zvolen členem majetkové komise po doktoru 
Málkovi. Již od počátku volebního období jsem také 
členem kulturní komise a komise pro regeneraci 
kulturních památek, přičemž prozatím poslední 
akcí této komise bylo zajištění restaurátorských 

také informatiky) na základní školu v Masarykově prací na mariánském sloupu, které vyzdvihly jeho 
ulici, kde jsem působil nepřetržitě až do současnos- krásu a hodnotu. 
ti, tedy do svého nástupu do funkce místostarosty. Vzhledem ke svojí předchozí profesi bych se 
Mezi moje záliby patří mimo jiné  fotografování, rád chtěl větší měrou zabývat právě školstvím, podpo-
jsem proto na naší škole vedl také právě fotografic- rovat možnosti vzdělávání, jejich rozvoj a všechny 
ký kroužek, v němž - alespoň podle mého mínění - dobré nápady. Moje první kroky ve funkci místosta-
vládl skutečně tvůrčí duch. Externě jsem působil i rosty tak vedly právě na návštěvu jednotlivých škol. 
na místním gymnáziu,“ doplnil magistr Mikš Co nejdříve se chci také seznámit se stavem příspěv-
základní informace o své dosavadní profesi. kových organizací města - ať již se jedná o domov 

„V zastupitelstvu města působím nyní v prvním důchodců, Animu, městské muzeum nebo další. 
volebním období. Zároveň jsem se na základě počtu Některé z těchto organizací, například městskou 
získaných hlasů po volbách stal také členem knihovnu, znám z pozice jejich běžného návštěvní-
městské rady. Po odstoupení doktora Vlastislava ka a uživatele. Nyní budu mít možnost seznámit se s 
Málka jsem přijal nabídku kandidatury na post jejich provozem z jiného úhlu pohledu.“
místostarosty, i když to nebylo jednoduché rozhod- A jak vnímá místostarosta Čáslavi situaci v 
nutí. Důvody, které mě nakonec přesvědčily, byly zastupitelstvu, konkrétně nedávné rozpory, které 
jak osoba pana starosty, tak i podpora ostatních vyústily v současnou změnu? 
členů rady města. Město Čáslav - jeho vedení i „Odstoupení bývalého místostarosty mě 
obyvatelé - jsou velmi pracovití, rozvíjí se zde překvapilo a určitě z toho z mnoha důvodů nemám 
mnoho aktivit a projektů, na kterých bych rád radost. Ačkoliv se situace vyvinula do stavu, který 

Magistr Daniel Mikš je podle svých vlastních slov po spolupracoval,“ zhodnotil nedávné události i nebyl ideální, rád bych poděkoval doktoru Málkovi 
celý život věrný právě našemu městu, a to jak v vyhlídky do následujících měsíců nový místostaros- za jeho předchozí práci pro město a doufám, že se 
osobním životě, tak i v tom pracovním. ta Čáslavi, jenž konkrétně vyzdvihl rekonstrukci mi podaří navázat na jeho zodpovědnou a kvalitní 

„Narodil jsem se před 47 lety v Čáslavi a jediným hotelu Grand i jeho tanečního sálu, který si město práci,“ konstatoval v odpovědi na položenou 
časem, kdy jsem toto město opustil, byla studia na dle jeho názoru zaslouží. „Krásná je také stavba otázku.
vysoké škole v Hradci Králové, který je mým druhým zimního stadionu a z dalších plánů, které se proza-
srdečním městem, hned po Čáslavi. tím ještě neuskutečnily, je to revitalizace zeleně, „Závěrem bych chtěl všem občanům města 

“ konstatoval v úvodu která určitě podtrhne krásu našeho historického popřát klidné období nadcházejícího Adventu a 
rozhovoru místostarosta města, který doplnil také města,“ uvedl Daniel Mikš. krásné Vánoce, plné pohody a rodinného štěstí,“ 
informace o svojí praxi: „Po dokončení studia jsem V Čáslavi jsou již tradičně rozděleny kompeten- zakončil úvodní rozhovor ve svojí nové funkci 
nastoupil jako učitel matematiky a fyziky (a poté ce nebo chceme-li úkoly v jednotlivých oblastech místostarosta města, magistr Daniel Mikš.             

 Jsem ženatý a 
mám dvě krásné dcery,

zn

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Již v minulém vydání Čáslavských novin jsme informovali o skutečnosti, že na počátku měsíce října tohoto 
roku JUDr. Vlastislav Málek rezignoval na funkci místostarosty města. Na zasedání městského 
zastupitelstva, které se uskutečnilo 31. října potom toto svoje rozhodnutí zdůvodnil rozdílnými 
představami o vedení města a odlišnou představou o míře diskuse o problémech s ostatními členy 
městské rady. 
Na stejné schůzi byl potom nadpoloviční většinou hlasů zvolen nový kandidát z řad zastupitelů, zvolených 
za Českou stranu sociálně demokratickou. 

Novým místostarostou města se stal magistr Daniel Mikš.  

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na zasedání městského zastupitelstva,

které se uskuteční v pondělí 12. 12. 2016 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. 
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MĚSTO I NADÁLE PODPORUJE VÝSTAVBU DOMŮ A BYTŮ
Na říjnovém zasedání městského zastupitelstva byl 
mimo jiné schvalován také prodej několika nových 
stavebních parcel v lokalitě, nazvané Cihelna III, 
tedy v návaznosti na již zastavěnou část Čeplova 
Cihelna a Cihelna II. Jak se zdá, zájem o vlastní 
bydlení v Čáslavi neopadá. 

Někteří upřednostňují 
bydlení v bytě v osobním 
vlastnictví...

„I na tuto možnost je 
město stále připraveno. 
Například v bývalém 

„My jsme samozřejmě velmi rádi, že mají jak areálu kasáren Prokopa 
místní obyvatelé, tak i mnozí další zájem o koupi Holého, kde jen před 
stavebních parcel ve městě,“ vyjádřil svoji spokoje- několika lety vyrostly 
nost s tímto stavem starosta města, inženýr Jaromír novostavby čtyř nových 
Strnad, který dále potvrdil, že chce město i nadále bytových domů, je stále 
nabízet zájemcům nové pozemky k odprodeji do připravena plocha, která 
vlastnictví. může nabídnout bydlení 

„Určitý problém je v tom, že je stále složitější přibližně sto padesáti 
najít další pozemky, které by město mohlo vykoupit rodinám. Pokud bychom 
od jejich současných majitelů, vybavit inženýrskými tedy měli informace, že je 
sítěmi a nabídnout k prodeji pro individuální ve městě skupina lidí, kteří 
výstavbu. Důvodů je hned několik a jedním z nich by chtěli vytvořit bytové 
jsou i finanční požadavky potenciálních prodávají- družstvo, můžeme nabídnout stejný postup, jako v „V tuto chvíli máme pro území, o kterém jsem se 
cích. Město ale může přistoupit na požadovanou případě již zrealizovaných projektů. Tedy výstavbu a zmiňoval, hotovou tak zvanou zastavovací studii, na 
prodejní cenu pouze do určité výše. Pokud bychom následný odprodej bytů do osobního vlastnictví. To jeden objekt je dokonce vypracována dokumenta-
vykoupili pozemky příliš draho, nebyla by potom je podle mého názoru vhodnější způsob než ce pro územní rozhodnutí. Nebyl by tedy velký 
akceptovatelná prodejní cena pro občany,“ konsta- výstavba nájemních bytů, o které je zvláště mezi problém dokončit také veškeré potřebné podklady 
toval starosta města. mladými rodinami, které upřednostňují bydlení ́ ve pro stavební povolení a tím umožnit zahájení 

Ne každý ale touží přímo po vlastním domku. svém´ menší zájem,“ doplnil inženýr Strnad. samotné výstavby,“ zakončil starosta města.          zn

OPRAVA CHODNÍKU 
V ULICI 
BEDŘICHA SMETANY
Ulice Bedřicha Smetany je jednou z komunikací ve 
městě, která již delší dobu volá po rekonstrukci. Jak 
se zdá, dočká se potřebného zásahu již brzy.

„Je pravdou, že stav chodníku v uvedené ulici 
rozhodně není dobrý,“ řekl v této souvislosti 
starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. „Rád proto 
konstatuji, že i na tuto  komunikaci dojde již v 
dohledné době řada a místní obyvatelé budou mít 
okolí svých domů nově upravené.“

Rekonstrukce zmiňované ulice v původním 
plánu pro tento rok sice zahrnuta nebyla, okolnosti, 
které ale není možné předem přesně předvídat, její 
opravu umožnily. 

„Pro tento kalendářní rok jsme měli v plánu op-
ravu jiných částí města. Samozřejmě si uvědomuje-
me, že i právě ulice Bedřicha Smetany úpravy nez-
bytně potřebuje, musíme ale postupovat v souladu 
s dlouhodobým plánem. Právě tento plán byl však v 
současnosti narušen vinou pomalejšího průběhu 
rekonstrukcí v zemi uložených součástí inženýr-
ských sítí. Jde o činnosti, které nerealizuje město, 
ale musíme počkat na jejich dokončení. Teprve 
poté je možné pracovat na úpravě povrchů těchto 
komunikací,“ vysvětlil starosta města.                    zn

REKONSTRUKCE VÝTAHU 
V MÍSTNÍM DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Starší a méně mobilní lidé jsou často při pohybu 
mezi patry budovy odkázáni na použití výtahu. Ten 
je tak samozřejmou součástí každého zařízení, 
určeného převážně pro seniory - a čáslavský domov 
důchodců není v tomto směru výjimkou. Výtah, 
který se zde nachází, dokonce nyní prochází 
rekonstrukcí, aby mohl napříště sloužit ještě lépe. 

výtahu bude možné z něj vystoupit přímo na 
chodník, zatímco doposud bylo možné opustit 
výtah až v mezipatře,“ vysvětlil inženýr Šorf hlavní 
důvody úprav, které mají být dokončeny ještě v 
tomto roce. 

S ohledem na charakter zařízení a nutnost 
zajistit jeho skutečně bezpečný provoz, proběhne 

„Rekonstrukce a modernizace výtahu v domově na počátku příštího roku ještě následná kolaudace, 
důchodců byla naplánována již dříve, nyní došlo na po níž bude moci být výtah předán klientům k 
její realizaci,“ konstatoval starosta města, inženýr bezproblémovému využívání. 
Jaromír Strnad, který poté předal slovo řediteli „Celkové náklady na realizaci uvedené rekon-
uvedené organizace, inženýru Aleši Šorfovi. strukce se pohybují kolem dvou milionů a tří set 

„Současná rekonstrukce se týká výtahu, tisíc korun. Jeden milion jsme pro tyto účely získali z 
umístěného v budově s číslem popisným 59 - tedy v Humanitárního fondu Středočeského kraje a 
objektu, vzdálenějším od křižovatky Ostrý roh. K zbývající potřebné prostředky potom do projektu 
modernizaci tohoto zařízení dochází hned z několi- investuje domov důchodců z vlastních zdrojů, 
ka důvodů. Jedním z nich je potřeba splnění veške- respektive z příspěvku města,“ uzavřel ředitel 
rých protipožárních parametrů, tedy instalace organizace, která nabízí pomoc seniorům v našem 
takového výtahu, který může v případě nouze městě, inženýr Aleš Šorf.                                                        
sloužit jako evakuační. Novinkou - a věřím, že pro Organizace a společnosti, pečující o seniory či 
naše klienty také vítanou změnou - bude zřízení handicapované občany jsou důležitou součástí ži-
´zastávky´výtahu také přímo v úrovni okolního vota kterékoliv společnosti. Proto je také neopome-
terénu budovy. Znamená to, že po rekonstrukci nutelnou jejich podpora - stejně jako v Čáslavi.      zn

Vzniká nová komunikace k lokalitě Cihelna III.
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V říjnu 2016 byla dokončena rozsáhlá oprava 
Mariánského morového sloupu v Čáslavi, který byl 
restaurován po dvaceti letech. Opravy byly prove-
deny restaurátorem panem Josefem Pospíšilem z 
Kutné Hory. Celkové náklady opravy činily 465 750 
Kč, v této částce je i státní příspěvek ve výši 200 000 
Kč, který město obdrželo v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. Květinovou výsadbu u 
morového sloupu během listopadu 2016 nahradí 
mlatový povrch.  

Bc. Jana Vyčítalová

MARIÁNSKÝ MOROVÝ SLOUP
PO ZÁSAHU RESTAURÁTORŮ 

V roce 2009 vystavěli na čáslavské letecké základně 
nové stanoviště testování motorů. Důvodem byla 
nutnost důkladného prozkoušení všech systémů 
letadel po jejich provedené údržbě. Uvedené sta-
noviště je přitom rozděleno na dvě části - jednak 
pro testování „celých“ letounů a dále pak pro 
zkoušky motorů, které prošly generální opravou. 
Stanoviště je vybaveno také řídicí kabinou s 
nezbytným technickým vybavením včetně ovláda-
cího pultu a tak dále. 

„Vzhledem k tomu, že byla na stanovišti v době 
zkoušek opravdu velká hluková zátěž, bylo rozhod-
nuto o realizaci druhé etapy výstavby, při níž došlo 
díky provedeným úpravám k výraznému snížení to-

hoto zatížení,“ informovala čáslavská 21. základna zbrojování a akvizic ministerstva obrany. Ten podě-
taktického letectva AČR. koval pracovníkům španělské firmy, která se dle 

Právě výsledek zmiňované etapy úprav stano- jeho slov svého úkolu zhostila výborně. „Hlavním cí-
viště pro testování motorů byl představen v úterý lem bylo snížení hladiny hluku a vibrací, což má 
15. listopadu při slavnostním předání díla doda- sloužit hlavně pro zlepšení podmínek pracovníků 
vatelskou firmou pracovníkům letiště do užívání. základny, ale také ulehčit život obyvatelům při-
Akce se mimo zástupců dodavatelské firmy - špa- lehlých obcí včetně města Čáslavi. Jsme rádi, že se 
nělské firmy ITP - a vedení vojenské základny to povedlo. Chtěl bych zdůraznit, že jde o investici z 
zúčastnili také představitelé ministerstva obrany, aliančních investičních fondů, jedná se tedy částeč-
velvyslanectví Španělska i hosté z okolních obcí, ně o alianční infrastrukturu, což je pro nás také dů-
včetně místostarosty města Čáslavi, Mgr. Daniela ležité. Chtěl bych zdůraznit, že to sice není projekt 
Mikše. za miliardy, je to investice přibližně za sto milionů 

V prostorách zrekonstruovaného stanoviště korun, nicméně pro nás je velmi důležitá,“ vyzdvihl 
přivítal všechny přítomné hosty podplukovník Pe- magistr Koštoval, který na závěr svého proslovu 
ter Hatala, který následně předal slovo magistru odevzdal výkonnému řediteli dodavatelské firmy 
Danielu Koštovalovi, náměstku pro řízení sekce vy- certifikát o převzetí dokončeného díla.                   zn

UPRAVENÉHO STANOVIŠTĚ TESTOVÁNÍ MOTORŮ 
NA VOJENSKÉ ZÁKLADNĚ SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

NOVÁ VÝSADBA VE MĚSTĚ
Podzimní a zimní měsíce jsou vhodnou dobou k 
úpravě dřevin a keřů, rostoucích na veřejných 
plochách ve městě, stejně jako k jejich výsadbě či v 
některých případech, kdy je to nezbytně nutné, také 
ke kácení. Tentokrát se můžeme seznámit s novou 
výsadbou, která bude místním obyvatelům zkrášlo-
vat okolí jejich bydliště po dlouhá příští léta. 

Jednou z nově upravených lokalit v Čáslavi je v 
tomto roce vzniklé propojení ulic Lísková a Jeníkov-
ská. Na žádost obyvatel této části města zde vznikl 
chodník, který výrazně zkrátí jejich cestu za nákupy 
do blízkého obchodního areálu. V tomto projektu 

Stejně jako Na Skále se nedávno objevila nová však nezůstalo pouze u vybudování samotného 
výsadba také v neustále se rozvíjející části Čeplova. chodníku, ale novou podobu dostalo také jeho okolí. 
Ještě v jarních měsících poměrně nevzhledné Mimo instalace veřejného osvětlení došlo k osazení 
prostranství (odpovídající stádiu probíhajících úp-dvou laviček, hracího prvku pro děti a dále k výsad-
rav na celém rozsáhlém území nově zastavované bě zeleně. Jedná se konkrétně o jedenáct stromů 
městské lokality) se během několika měsíců promě-rodu katalpa, které jsou vhodné pro výsadbu v 
nilo v upravený mladý parčík. Travnatá plocha je ny-zastavěné oblasti. Na záhonech, lemujících novou 
ní již doplněna o dva stromy druhu svitel latnatý, komunikaci pro pěší, našly svoje stanoviště také 
který je podle botaniků - stejně jako zmiňovaná ka-mnohé další rostliny, které dokreslí celkový vzhled 
talpa - ideálním stromem pro výsadbu ve městech. místa. 

Také tuto nově upravenou plochu doplní i další, 
svým vzrůstem drobnější, rostliny, jako jsou japon-
ské azalky, půdopokryvné růže, jalovce, ale také 
barvínky, ibišky a další. 

Stejně jako příprava stavebních parcel k jejich 
odprodeji do vlastnictví obyvatelům města, i úprava 
okolí jejich nových bydlišť je součástí péče o rozvíje-
jící se město. Ačkoliv se jedná o nemalé náklady jak 
na úvodní realizaci, tak i na následnou péči, usiluje 
vedení města o postupnou úpravu všech doposud 
volných ploch - tak, jako v uvedených případech.   

zn
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Společnost s ručením omezeným („SRO“) předsta-
vuje oblíbenou formu pro provozování podnikání. S 
ohledem na četnost SRO a častý zájem stát se jejím 
společníkem, se níže zaměříme na tradiční způsob 
vzniku účasti v této formě společnosti, a to převo-
dem podílu.

Na úvod je třeba konstatovat, že účast v SRO se 
odvíjí od tzv. podílu. Ten představuje účast společní-
ka na společnosti a též práva a povinnosti z této 
účasti plynoucí. Vznik účasti tedy podmiňuje nabytí 
podílu, v našem případě jeho převodem ze stávající-
ho společníka na jinou osobu, a to prostřednictvím 
smlouvy o převodu podílu.

Má-li dojít k nabytí podílu převodem, je v prvé 
řadě třeba rozlišit, zda dochází k transferu ze 
společníka na jiného společníka anebo na třetí 
osobu, která zatím ve společnosti nepůsobí a tomu 
také přizpůsobit převodní smlouvu. Pokud se podíl 
převádí mezi společníky, lze s ním nakládat bez 
omezení, naopak transfer na třetí osobu zákon o 
obchodních korporacích podmiňuje souhlasem 
valné hromady SRO. Obě pravidla mají dispozitivní 
charakter, což znamená, že společenská smlouva 
SRO může určit jiné požadavky (např. souhlas valné 
hromady s každým převodem). Není-li potřebný 
souhlas udělen, převodní smlouva nenabyde 
účinnosti a zájemce o podíl se společníkem nesta-
ne. V takových případech je ve smlouvě vhodné 
upravit např. vyplacení úplaty za podíl tak, aby při 
neudělení souhlasu nevznikaly problémy s navráce-
ním již vyplacené úplaty a řadu dalších aspektů.

Pro převod podílu musí být splněny také 
formální požadavky, a to písemná podoba převodní 
smlouvy s úředně ověřenými podpisy smluvních 
stran. Teprve doručením takové smlouvy SRO začne 
tato společnost s nabyvatelem jednat jako se 
společníkem. 

Nabyvatel nabytím podílu mj. přistupuje ke 
společenské smlouvě společnosti. Z tohoto důvodu 
by mu mělo být její znění jasné a srozumitelné již 
před uzavřením převodní smlouvy. Přistoupením ke 
společenské smlouvě totiž vstupuje do práv a 
hlavně povinností svého předchůdce. Ty mohou být 
poměrně rozsáhlé a pro nabyvatele obtížně splni-
telné. 

Doporučujeme proto, aby zájemce o podíl v 
SRO před uzavřením převodní smlouvy vyhledal 
odborníky, kteří ho upozorní na rizika plynoucí z 
účasti v SRO a případně připraví i samotnou převod-
ní smlouvu. Sepsat ji se totiž nemusí na první 
pohled jevit složitě, nicméně vstup do SRO může 
mít pro nabyvatele bez dostatečných smluvních 
pojistek nedozírné následky.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

JAK NA PŘEVOD PODÍLU V SRO?

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na 
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu 
mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od 
roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do 
konce letošního roku. Do 31. 12. 2016 musí každý 
spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 - 300 kW 
napojený na radiátory projít kontrolou technického 
stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž 
může úřad obce s rozšířenou působností, tj. 
Městský úřad Čáslav, vyžádat potvrzení o revizi. V Jak bude kontrola probíhat
případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti 
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva 
roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

K povinnosti revizí

K přestupkům a pokutám

Jak sehnat revizního technika

techniky na www.aptt.cz.
V případě, že na seznamu svého výrobce 

nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo 
dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. 
Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé 
osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete 
využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené 
na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení 
odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její 
cena je individuální a není zákonem stanovená. 
Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na 

Do konce letošního roku, a pak každé 2 roky, tak dojezdové vzdálenosti technika. Na základě 
mají projít prohlídkou otopná zařízení s příkonem proběhlé revize vám technik vystaví doklad o 
od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z 
většina kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v úřadu. 
rodinných domech určených k trvalému bydlení i k S konkrétními dotazy na technické detaily 
rekreaci. Tato revize platí i pro krbové vložky, pokud revize se můžete obrátit také přímo na Asociaci 
jsou napojené na radiátory a jejich tepelný příkon podniků topenářské techniky. 
činí od 10 kW výše. Jestliže není uveden, lze tepelný 
příkon zjistit jednoduchým výpočtem, kdy jmenovi- Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. v § 17 a 
tý tepelný výkon vydělíme účinností. Např. při bodu h) stanovuje povinnosti provozovatele 
výkonu zdroje 8 kW a účinnosti 80% činí tepelný stacionárního zdroje „provádět jednou za dva 
příkon 8/0,8 = 10 kW. Takový zdroj, pokud je kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla 
napojen na teplovodní soustavu ústředního proškolena výrobcem spalovacího stacionárního 
vytápění, podléhá výše uvedeným kontrolám. zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho 

Cílem povinných revizí domácích topenišť je instalaci, provozu a údržbě (dále jen 'odborně 
plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného způsobilá osoba'), kontrolu technického stavu a 
provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalo- paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
ván, provozován a udržován v souladu s pokyny 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené teplovodní soustavu ústředního vytápění, a 
výrobcem kotle. Řada zodpovědných lidí nechává předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s 
tyto kontroly již běžně provést, zákon tak zakotvil rozšířenou působností doklad o provedení této 
takzvanou dobrou praxi. kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 

Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce 
protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové a tímto zákonem.“
kotle. Protože ne každý montážní technik má 
oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak 
možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete stanovuje přestupky. Platí, že při provozování kotle 
takového dodavatele, který v rámci instalace nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí 
nového kotle zajistí i "revizi zdarma". jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Zname-

ná to, že emisní třída kotle musí být minimálně 3., 4. 
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce nebo 5. stupně. Třídy 1 a 2 bude po r. 2022 zakázáno 

daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl používat.
poskytnout kontakt na příslušného proškoleného Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 
technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a 
hledání kontaktu můžete využít i průběžně aktuali- provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za 
zovaný internetový seznam techniků proškolených spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak 
výrobci, který vede Asociace podniků topenářské hrozí pokuta až 50 tisíc korun.                                  LP

INFORMACE OBČANŮM K PROVOZOVÁNÍ ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ 
NA TUHÁ PALIVA
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

POŠKOZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

NAPADENÍ V ULICI CHRUDIMSKÁ 

 Čáslavští policisté řeší případ, který měl 
na svědomí řidič, jenž naboural osobní motorové vozidlo a z místa ujel. Incident 
byl nahlášen majitelkou osobního automobilu, která parkovala na náměstí Ja-
na Žižky z Trocnova. Když přišla ke svému vozu, všimla si jeho poškozené levé 
části. Požádala proto hlídku městské policie o zhlédnutí záznamu z městského 
kamerového systému. Dotyčná za stěračem také našla zprávu od svědka udá-
losti s poznávací značkou vozu, jehož řidič měl nehodu způsobit.

Kamery celou situaci zachytily. Dodávkový automobil pět minut před jed-
nou hodinou odpolední při parkování poškodila část OMV, následně vycouvala 
a z místa skutečně odjela. Den po zhlédnutí kamerového záznamu byl hledaný 
automobil spatřena opět na náměstí. Řidič na místě policistům sdělil, že do-
dávka je firemní, řídí ji více řidičů a v inkriminovaný den ji měl k dispozici někdo 
jiný. Strážníci tedy ihned kontaktovali zástupce společnosti, aby zjistili, kdo byl 
řidičem vozu. Během telefonického rozhovoru ale přítomný muž věděl, že je 
,zahnán do rohu' a přiznal, že ve skutečnosti řídil on sám. 

Muže z Čáslavi napadli dva mladíci. Napade-
ný se vydal ulicí Chrudimská. Proti němu šli vedle sebe dotyční chlapci a ani je-
den procházejícímu neuvolnil prostor, aby mohl projít. Muž se tedy rozhodl 
projít mezi nimi, čímž je rozrazil. To rozpoutalo slovní potyčku, která však vyús-
tila ve fyzické napadení. Po strkanici vzal jeden z chlapců klacek a udeřil ozna-
movatele do hlavy, na které měl následně viditelná poranění. Muž hlídce sdělil, 
že byl po napadení otřesen, a tak se z místa okamžitě vydal domů. Pachatele 
ovšem popsat nedokázal.

Protože již strážníci MP Čáslav v nedávné době řešili přestupková jednání 
mladíků v této lokalitě, indicie směřovaly k jistým osobám. Ještě ten den se hlíd-
ka s jedním z podezřelých setkala, protože pro něho měla korespondenci souvi-
sející se starším případem. Jeden ze strážníků se ho mezi řečí zeptal, proč včera 
večer napadli toho mladíka. Na to dotazovaný okamžitě odpověděl, že se ne-

jednalo o mladíka, ale o chlapa. Na dotaz, proč ho uhodili do hlavy sdělil, že do 
nich neměl strkat. Podobně vypovídal také druhý z podezřelých. Oba ale při-
znali, že se na cestě kolemjdoucímu skutečně vyhnout nechtěli.

 Ve 4:00 ráno přišlo na služebnu stálé hlíd-
ky městských strážníků oznámení o rozbití výlohy obchodu v ulici Klimenta Čer-
máka na pěší zóně. Na hlídku zde čekaly střepy z celé výlohy složené ze dvou 
postranních skleněných tabulí a prosklených dveří. 

Dle výpovědí svědků se mělo jednat o ženu, která trávila večer v jednom z 
čáslavských barů z něhož vzala barovou židli a rozbila s ní výlohu. Poté odešla 
zpět do baru bez zmiňované židle. Pro tu se měl na místo vrátit jistý muž a od-
nést ji zpět. Zmiňovaný po chvíli z nočního podniku odešel. Krátce po jeho od-
chodu vyšla pachatelka s obsluhou baru, která za sebou objekt uzamkla. Jelikož 
vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána 
hlídka Obvodního oddělení PČR Čáslav, která strážníky  požádala o zajištění 
místa proti vstupu nepovolaným osobám, než bude vyrozuměn majitel objek-
tu, jenž se stal terčem útoku. Žena, která je sama provozovatelkou jedné re-
staurace se na základě těchto zjištěných informací sama přiznala. 

Hlídka se vydala vyřešit počínaní tří mladíků, kteří 
sprejovali místní garáže. Po jejím příjezdu však na místě již nikdo nebyl. Záznam 
kamerového systému odhalil, že tři podezřelí šli od ulice Sadová. Když okolo 
nich projelo vozidlo, schovali se ke kontejnerovému stání. Na základě záznamu 
hlídka prohledala všechna kontejnerová stání v ulici. V jednom z nich byl nale-
zen spray černé barvy. Případ byl postoupen dalšímu šetření a po chlapcích se 
stále pátrá.

SKLENĚNÁ VÝLOHA TERČEM ÚTOKU

POSPREJOVANÉ GARÁŽE 
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V listopadu uplynuly od posledního nálezu válečné 
munice v Čáslavi zhruba tři měsíce. Stalo se tak v 
pondělí 29. srpna v odpoledních hodinách při stav-
bě zimního stadionu. Nalezena byla dělostřelecká 
střela, pocházející z období první světové války, o 
průměru kolem deseti centimetrů a délce dvaceti 
centimetrů. 

Druhého listopadu čáslavští policisté a hasiči 
dostávají další informaci o nalezených historických 
předmětech, jejichž původ sahá do válečného ob-
dobí. Po okamžitém výjezdu na inkriminované síd-
liště a přivolání pyrotechniků začíná identifikace 
nálezu, uzavření prostoru, informování občanů žijí-
cích v nejbližších bytových domech a následná likvi-
dace nebezpečného materiálu.

Bíža: „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o byly při převozu ponořeny ve vodě. Po ponoření je 
náboje do střelných zbraní převážně z druhé světo- možnost samovznícení bílého fosforu eliminována. 
vé války. Menší část nálezu byla zasazena do období Při zásahu nedošlo k žádnému zranění ani nutnosti 
první světové války.”     evakuace.

Na místo dorazily také požární jednotky, proto- Podobné nálezy nejsou v České republice nic 
že některé patrony obsahovaly velmi nebezpečný ojedinělého. Je tedy dobré připomenout si, jak se v 
bílý fosfor, který má při kontaktu se vzduchem takových situacích zachovat. V případě nálezu muni-
schopnost samovznícení. Ve válce byl využíván k ce je vhodné dodržet určitý postup, aby bylo mini-
výrobě samozápalných leteckých pum a dělostře- malizováno nebezpečí, protože i desítky let staré 
leckých granátů. Taková zbraň byla velice nebez- náboje a granáty mohou při neopatrné a neodbor-
pečná a zákeřná, protože popálení touto látkou né manipulaci explodovat. 
představovalo velmi těžká, hluboká a špatně se hojí- S nalezenou věcí v žádném případě nemanipu-
cí zranění. lujeme. Předmět by měl zůstat na místě v původní 

Do nalezených nábojů se bílý fosfor přidával, poloze. V blízkosti nálezu umístíme dobře viditelné 
protože při jeho vzplanutí jiskří a vytváří bílý dým. označení a jdeme do vzdálenosti několika desítek 

Munici našli muži, kteří v ulici Jeníkovská, kon- Zhruba každý šestý náboj byl tedy využit ten s bílým až stovek metrů.
krétně podél zadní části domu s číslem popisným fosforem, aby střelec z kulometu lépe viděl trajek- Teprve poté zavoláme na linku 158, sdělíme své 
1164 až 1167, odkopávali zeminu pro izolování ne- torii letu a cíl střel při nočním útoku. jméno a příjmení, předmět popíšeme a co nejpřes-
movitosti. Zhruba v hloubce 1,5 metrů narazili na Celkově bylo nalezeno okolo 300 kilogramů něji informujeme hlídku o tom, kde se nacházíme. 
nábojnice, o jejichž původu nám bližší informace střeliva, které bylo pyrotechniky převezeno v su- Zůstaneme na místě do příjezdu policistů a k ozna-
poskytl zástupce velitele městské policie Miroslav dech na místo k profesionální likvidaci. Nábojnice čenému místu nikoho nepouštíme.               JN

V ULICI JENÍKOVSKÁ BYLA NALEZENA VÁLEČNÁ MUNICE



Městská nemocnice v Čáslavi je svým rozsahem, 
vybavením i spektrem nabízené péče jednou z 
nemnoha takovýchto zdravotnických zařízení v 
republice. Jen málo měst, v nichž žije kolem deseti 
tisíc obyvatel, jako je tomu v Čáslavi, se může 
obdobnou nemocnicí pochlubit. Vzhledem k výše 
zmiňovaným skutečnostem mohla být právě ta 
naše nemocnice nedávno zařazena do tak zvaného 
systému návazné péče. O co se jedná a jaké výhody 
to zdejší nemocnici a tím pádem i obyvatelům 
města přináší? O tom hovořil ředitel čáslavské 
městské nemocnice, doktor Martin Novák. 

návazné péče, možnost 
požádat o dotaci napří-
klad na nákup a obnovu 
přístrojového vybavení. 
Požádala o ni také čás-
lavská nemocnice a pos-
lední říjnový den bylo 
poskytnutí dotačních fi-
nancí potvrzeno. Jaké 
změny tedy nyní zdejší 
městskou nemocnici díky 
očekávanému peněžní-

„Zmiňovaný systém tak zvané návazné péče mu příspěvku čekají? Co 
vytvořilo ministerstvo zdravotnictví přibližně před to bude znamenat pro 
dvěma lety. Jde v podstatě o spolupráci nemocnic pacienty? 
na různé úrovni specializace, které se podílejí na „Jedná se o projekt 
péči o pacienta. Nemocnice jsou pro tyto účely roz- modernizace, respektive 
děleny do tří kategorií - tedy na zařízení základního obměny přístrojového vybavení nemocnice v následující dva roky. Vše by tedy mělo být hotovo 
typu (sem patří také naše nemocnice) a dále na ne- hodnotě, přesahující padesát pět milionů korun. před koncem roku 2018.
mocnice střední a nakonec i specializovaná centra,“ Nové  vybavení se tak objeví například na operač- Další velkou proměnou, kterou nemocnice 
uvedl. ních sálech, dále nemocnice plánuje nákup nového prochází již řadu let, je postupná rekonstrukce 

Aby mohla být nemocnice do uvedeného rentgenového přístroje, ale jedná se také o přístroje jejích jednotlivých budov, a to jak v interiéru, tak i z 
systému zařazena, musí poskytovat péči ve všech na ultrazvukové pracoviště, pro rehabilitační od- hlediska vnější podoby. Nyní přišla řada také na 
čtyřech hlavních oborech, kterými jsou chirurgie, dělení a další. celkovou revitalizaci areálu nemocnice, tedy 
interna, dětské a gynekologie včetně porodnice. Celkem se jedná o čtyřicet jedna přístrojů, komunikací pro automobilový provoz i pro pohyb 
Čáslavská nemocnice, narozdíl o některých i jejichž nákup bude rozdělen přibližně do deseti chodců, stejně jako zelených ploch, které jsou 
výrazně větších zdravotnických zařízení, veškeré dílčích skupin. S ohledem na celkovou cenu se však nedílnou součástí tohoto poměrně rozsáhlého 
tyto podmínky splňuje a po vyslovení souhlasu samozřejmě jedná o tak zvanou nadlimitní zakázku, prostranství. 
zřizovatele, dále Středočeského kraje a také na kterou se vztahují velmi přísné podmínky pro „V tomto roce, tedy v podzimních měsících, 
ministerstva zdravotnictví tak mohla být do systé- hospodaření s veřejnými penězi. Ačkoliv se nám dochází prozatím k likvidaci některých budov na 
mu přijata, což přináší pacientům nesporné výhody. tedy již podařilo překonat první překážku v podobě nemocničním pozemku, které již delší dobu neplní 
V rámci uvedeného systému tyto nemocnice získání potřebných finančních prostředků, stojí svoji funkci a jsou v technicky nevyhovujícím stavu,“ 
spolupracují v péči o pacienta, který tak může před námi ještě mnohé další složité úkoly, ať již se vysvětlil podstatu současné fáze proměny areálu 
využívat vybavení a možnosti zařízení na různých jedná o výběr přístrojů a dodavatelských firem, tak i doktor Novák s tím, že do konce tohoto kalendářní-
úrovních. Ministerstvo zdravotnictví má samozřej- jejich následného uvedení do provozu,“ doplnil ře- ho roku bude zpracován projekt, popisující budoucí 
mě zájem na tom, aby vybavení jednotlivých ditel čáslavské městské nemocnice, doktor Martin ucelenou podobu areálu, a následný postup pláno-
zařízení bylo na srovnatelné a vysoké úrovni. Proto Novák. vaných prací již bude záviset na množství dostup-
mají právě nemocnice, zařazené do systému Postupná realizace projektu je naplánována na ných finančních prostředků.   zn

DOBRÁ ZPRÁVA PRO MĚSTSKOU NEMOCNICI ČÁSLAV

Dne 9. prosince od 9:30 otevřeme dveře školy nejen 
pro naše žáky, ale pro všechny, kteří mají zájem 
vidět naši školu nejen zvenku, ale hlavně poznat její 
chod uvnitř a podívat se na vybavení tříd. 

Brož, amatérský malíř a především učitel na naší 
škole od roku 1909 do roku 1938. Jeho život však 
tragicky skončil v roce 1942 v Osvětimi.  Obraz nám 
věnoval vnuk pana učitele, pan Jarmil Brož, jemuž 

V letošním roce došlo v budově školy k rekon- mnohokrát děkujeme a jeho daru si velice ceníme.
strukci ústředního topení, zřízeny jsou dvě počíta- V 15:15 den otevřených dveří zakončíme 
čové učebny, jedna multimediální učebna, disponu- vypouštěním balónků, již tradiční předvánoční akcí, 
jeme osmi interaktivními tabulemi, v každé třídě je  jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé 
počítač  s připojením na počítačovou síť a internet a republice mohou děti (i dospělí) vypustit k nebi svůj 
ve všech třídách jsou využívány diaprojektory. balónek s přáním Ježíškovi.

Za zhlédnutí rozhodně stojí i obraz našeho Budeme se těšit na setkání s Vámi.              
města, který namaloval v roce 1939 pan Hynek  Žáci a zaměstnanci školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ ČÁSLAV – NÁMĚSTÍ

na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova

se budou konat 
denně od 1. prosince
až do Štědrého dne

- vždy po celý den -

VÁNOČNÍ 
TRHY
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Čáslavská mateřská škola tvořená pěti středisky se 
snaží dětem vytvořit program, který jim čas od času 
zpestří všední dny a zároveň je naučí něco nového. 
Především v tomto období, kdy se děti vzhledem k 
chladnému počasí nemohou prohánět tak často po 
hřištích a každodenní aktivity mezi čtyřmi stěnami 
přináší určitý stereotyp, jsou vítanou alternativou 
nejrůznější exkurze. Pro předškoláky je také správ-
ný čas pro návštěvu základních škol spojenou s je-
jich přípravou na svět dětí školou povinných. 

Začátkem listopadu školka navštívila 21. základ-
nu taktického letectva Čáslav a ZŠ Masarykova.

také vyvezen ze zázemí stanice a za použití majáku a starších a zkušenějších žáků vyrobili malé dráčky z 
jeho sirény byl malým divákům předveden trysk papíru. V druhé půlce hodiny se přesunuli do počí-
vody z proudnice používané při požárním útoku. tačové učebny, kde si na počítači vybarvili jednodu-

Velkou atrakcí byl přelet bojového letounu rela- ché geometrické obrazce a obrázky.
tivně nízko nad vzletovou a přistávací plochou, při Podstatu této činnosti nám přiblížil ředitel školy 
kterém si kvůli burácejícímu zvuku motorů museli Mgr. Jaroslav Vostrovský: „Snažíme se, aby tento 
zacpat uši i ti nejstatečnější. Exkurze byla zakonče- projekt pomohl dětem předškolního věku tak, aby 
na atraktivní ukázkou dravců, kteří jsou součástí pro ně byl přechod do lavic a nového prostředí co 
biologické ochrany letiště.  nejméně stresující. Chceme, aby se všichni seznámi-

Ředitelka mateřské školy Bc. Renata Mišutková li s budovou školy, pedagogy a staršími žáky ještě 
k výletu dodává: „Jsme velmi rádi, že jsme dostali než nastoupí do prvního ročníku základní školy.” 
možnost navštívit letiště v Chotusicích, protože po- ZŠ Masarykova všechny pozve znovu i tento 

Prvního listopadu dopoledne si pro čáslavské dobné akce nejen že děti baví, ale také jim pomáhají měsíc. Tentokrát se již se svými rodiči mohou dora-
středisko v ulici Jahodová připravilo chotusické le- rozšiřovat obzory. Se zážitky spojenými s návštěvou zit podívat na čerta a Mikuláše, zasoutěžit si v tělo-
tiště exkurzi, během níž si děti v první řadě mohly z letecké základny budeme v nejbližším čase dále pra- cvičně a projít si budovu. Ještě v prvním pololetí - v 
bezprostřední blízkosti prohlédnout leteckou tech- covat ve třídě školky, kde budeme kreslit to, co nás průběhu ledna - se setkají s kamarády z prvních tříd.
niku a vyslechnout si zajímavosti spojené s profesí během dopoledne nejvíce zaujalo. Letišti mnoho- Druhé pololetí již bude patřit samotnému zápi-
pilota nebo leteckého technika. krát děkujeme. Bohužel jsme na výlet z pochopitel- su. Zapsaní žáčci se v dubnu zúčastní takzvaných 

Prohlídka dále pokračovala v požární stanici. ných důvodů nemohli vzít všechna střediska, ale na Tvořivých dílniček, kde se seznámí se svým třídním 
Zde se mohl každý posadit do hasičského vozidla a ta další bude pamatováno při dalších akcích.” vyučujícím. Před samotným nástupem do školy je 
vyzkoušet si helmu, která je součástí výstroje každé- MŠ Čáslav, konkrétně její předškoláci se také také v rámci Dne dětí pořádáno sportovní dopoled-
ho správného hasiče. Jeden ze zásahových vozů byl vydali na ZŠ Masarykova. Zde si v lavicích za pomoci ne.                                                                                JN

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAVŠTÍVILA LETIŠTĚ I ZÁKLADNÍ ŠKOLU MASARYKOVA 

Děti ze základní školy v Sadové ulici mají výhodu v 
možnosti využívání bohaté nabídky sportovišť a 
sportovních kroužků. O této skutečnosti jsme 
informovali již mnohokrát. Zkrátka ale nepřicházejí 
ani hudebně nadaní žáci, pro něž je organizován 
například kroužek hry na zobcovou flétnu. A aby 
umění, kterému se děti tímto způsobem učí, 
nezůstalo skryto jen ve třídě, předvedlo sedm žákyň 
uvedené školy veselé hudební vystoupení 
seniorům v klubu důchodců.

Publikum bylo nadšené a většina seniorů si s radostí 
zazpívala za doprovodu fléten. Děvčatům přeji, aby 
u hry na hudební nástroj vydržela co nejdéle, 
protože mají velký talent. Těšíme se na další 
spolupráci s Klubem důchodců a na další 
vystoupení,“ přiblížila magistra Jana Kuklíková, 
která je zájmem o výuku hry na flétnu samozřejmě 
potěšena.                                                                zn

„Kroužek hry na zobcovou flétnu je na naší 
škole ( ZŠ Sadové v Čáslavi ) velmi oblíben. Proto 
jsme  letošní školní rok rozšířili počet skupin na tři. 
Žáci prvního stupně navštěvují kroužek jednou 
týdně. Pokročilá skupina devíti děvčat hraje 
pravidelně už třetím rokem pod vedením paní 
učitelky Mgr. Jany Kuklíkové. Další dvě skupiny 
začátečníků vedou Mgr. Jana Kuklíková a Mgr. Lenka 
Syrová. Dne 2. 11. 2016 jsme byly pozvány, 
abychom zahrály na zobcové flétny na pravidelném 
setkání seniorů z širokého okolí v Klubu důchodců v 
Čáslavi. Na repertoáru jsme měly několik známých 
lidových písní, aby si senioři také zazpívali. 
Vystoupení našich sedmi žákyň se moc vydařilo. 

VESELÉ VYSTOUPENÍ V KLUBU DŮCHODCŮ
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ZIMNÍ ÚDRŽBA - SILNICE 2016 - 2017

I. pořadí ulic:  posyp posyp + plužení (ruční úklid)
Tyršova, Husova, Dusíkova, Žižkovo nám., Gen. Fr. Moravce, B. Smetany, V Tou- I. pořadí
fárně, Žitenická, R.Těsnohlídka, Sadová, Zahradní (ke křiž. s ul. Na Vyhlídce),   Nám. J. Žižky z Trocnova, Gen. Fr. Moravce, 
Na Vyhlídce, Lípová (ke křiž. Jahodová), Jahodová (od křiž.s ul. Čeplova k Lí- Kl. Čermáka, Jeníkovská, Masarykova, 
pová), Čeplova (od Jahodová k Za Rybníkem), Za Rybníkem (od Čeplova k Žac- J. Mahena, Dusíkova, R. Těsnohlídka 
ká), Koželuhy, Jeníkovská včetně vnitrobloku, Sadová, Žitenická, 

Tyršova (od ČD nádraží k autobus. nádraží), 
I. pořadí ulic: plužení   B. Němcové (ke křiž. s ul. J. z Poděbrad), 
totožné s posypem J. z Poděbrad (od B. Němcové k Př. Otakara II), 

Přemysla Otakara II., Žižkova brána, Za Rybníkem 
II. pořadí ulic: posyp (od ul. Čeplova k Tylova), Husova, Jablonského, Žacká,
Kl. Čermáka, Formíkova, Př. Otakara II.  (od Žižkova nám. k Formíkova), Poštov- Tyršova (most) 
ní, J. Mahena, Na Kozinci, Kostelní nám., J. Karafiáta, Dr. L. Qiuse, Palackého, 
Váchova, Komenského nám., Jana Roháče z Dubé, Jablonského, B. Němcové II. pořadí
(od Chrudimská k Sv. Čecha), Bojovníků za svobodu, 28. října, Za Rybníkem Pražská, Nazaret, Chrudimská, Pod Nádražím, Vrchovská,  J. Karafiáta, Komen-
(zbytek), Zahradní (zbytek), Lípová (zbytek), Květinová, Čeplova (zbytek), ského nám., Kostelní nám.,Váchova, Na Kozinci, Palackého, Havlenova, Dvořá-
Konvalinková, Jiřinová, Šeříková, Růžová, Malinová, Fialková, Jasmínová, kova, E. Krásnohorské, Fibichova, B. Smetany, Gen. Eliáše, V Toufárně, Za 
Chrpová, Jahodová (zbytek), K Vodrantům, U Lesoparku, Ke Koupališti, Sluneč- Rybníkem (zbytek), Chrpová, Malinová, Fialková, Jahodová, Čeplova, Zahradní, 
ní, Luční, L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. Kratochvílové, U Lipová, Konvalinková, Květinová, Růžová, Jasmínová, Jiřinová, Šeříková, Na 
Cihelny, Novodvorská, Travní, Žitná, Jetelová, Chotusická (žel. přejezd - ob- Vyhlídce, L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. Kratochvílové, U 
chvat) Cihelny, Sluneční, Luční, Ke Koupališti, K Vodrantům, U Lesoparku, Novodvor-

ská, Travní, Žitná
II. pořadí ulic: plužení
totožné s posypem III. pořadí

Filipovská, J. Vrchlického, M. Ulického, A. Chittussiho, Průchova, J. Dobrovské-
III. pořadí ulic: posyp ho J. Jungmanna, Sv. Čecha, P. J. Šafaříka, B. Němcové (zbytek), J. Kollára, J. z 
E. Picka, Jilmová, Na Mýtě, Nad Budínem, Topolová, Javorová, Jasanová, Poděbrad (zbytek), A. Jiráska, Tyršova (zbytek),  28. října, Boj. za svobodu, M. 
Potoční, Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem, Pod Nádražím, Pod pilou, Pod Alše, J. Myslbeka, K. Hilberta, Formanova, Pod  Zahradami, L. Želiny, Dr. K. 
Zahradami, Dr. K. Tesaře, L. Želiny, Dr. Fr. Škrdleho, Pazderského, Kaunického, A. Tesaře, Chotusická, Nad Rezkovcem, Jabloňová, Třešňová, Pazderského, 
Sedláčka, Nazaret, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, M. Alše, B. Němcové Kaunického, A. Sedláčka,  Dr. Fr. Škrdleho, E. Picka, Nad Budínem, Na Mýtě, 
(zbytek), Al. Jiráska, Sv. Čecha, J. Kollára, Gen. Eliáše, J. z Poděbrad, Př. Otakara Jilmová, Javorová, Topolová, Na Skále, Lísková, Lísková – Jeníkovská (propoj), 
II. (zbytek),  Filipovská, Jar. Vrchlického, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna, Šípková, Akátová, Trnková, Pod Pilou, Tylova, Na Bělišti, Jasanová, Koželuhy, 
J. Dobrovského, A. Chittussiho,  M. Ulického, Plynárenská, Žitenická (od čp. Prokopa Holého, Jeníkovská (bytovky za nemocnicí) čp. 1696, 1697, 1706.   
1277 k ul. Havlenova), Družstevní, Dvořákova, Fibichova, Havlenova, E. Krásno-
horské, V Břízkách (k vjezdu pro zásobování u ZŠ Sadová), Jeníkovská (Kreml + Chodníky, které se neudržují:
bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, Na Skále, Bezová, Lísková, Šípková, Kl. Čermáka - chodník za mateřskou školkou (od Bašty k ul. Těsnohlídkova)
Akátová, Trnková,  Na Nepřízni, Žižkova brána, Kalabousek, Lochy, Filipov Poštovní - chodník spojující ul. Poštovní a ul. Př. Otakara II. (za kinem M. 
(dvůr) Formana)

Vala a cestičky parku v ulici Sadová (proti zemědělské škole)
III. pořadí ulic: plužení  spojovací chodník včetně schodů z ul. K Vodrantům do lesoparku Vodranty
totožné s posypem lesopark Vodranty

schody - spoj. ul. Čeplova a ul. Za Rybníkem
Komunikace, které se v zimě neudržují:  ul. Na Svornosti

Schody v ul. Na Vyhlídce nebudou udržovány chemickou solí pouze inertním 
Parkovací plochy jsou součástí komunikace a udržují se současně s vozovkou - materiálem (drť, písek apod.).
ul. Žitenická, Jeníkovská, Těsnohlídkova, Dusíkova, Tyršova apod.

ZIMNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY 2016 - 2017 

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ 2016 - 2017 
Nedílnou součástí péče o město v zimním období je údržba místních komunika- tak i cesty v parcích, na hřbitově, schody na místních komunikacích autobusové 
cí v případě sněžení či tvorby náledí. Pečlivý a včasný zásah může zabránit zastávky, lávky přes vodní toky a přechody na průjezdních úsecích silnic. 
mnoha nepříjemným momentům v silničním provozu nebo dokonce zabránit Údržba se provádí v době od 4 hod do 21 hod.  
automobilovým haváriím či úrazům chodců.  Zařazení ulic do uvedeného systému není náhodné, ale vychází zejména z 

Je ale logické, že není možné ošetřit povrchy všech komunikací ve městě v hlediska intenzity provozu v daném místě, dále pak ze stavebního a technické-
jediném okamžiku, a proto je každoročně vydáván tak zvaný Plán údržby ho stavu komunikace a jejího dopravního významu. Frekventovanou komuni-
komunikací v zimním období, který určuje pořadí ulic, v němž dochází k jejich kaci navíc například ve svahu, kde při nepříznivých podmínkách hrozí vyšší 
ošetření, a také časový úsek, který je závazný pro zajištění sjízdnosti každé z riziko nehod, je tedy nezbytné ošetřit dříve než vozovku v odlehlé ulici na okraji 
komunikací. města, kam zajíždějí automobily jen výjimečně. Ani na okrajové části města se 

Město je pro tyto účely rozděleno do tří pořadí. V následující tabulce je ale v dokumentu  nezapomíná. 
uvedeno, v jakém časovém úseku mají být komunikace v jednotlivých pořadích Zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období má pro tuto 
ošetřeny. sezónu na starosti firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - samozřejmě ve 

spolupráci s vedením města. Na případné nedostatky v údržbě silnic a chodní-
        I.  pořadí                                                do  4 hodin ků mohou občané upozornit také prostřednictvím městské policie. 
       II.  pořadí                                                 do 12 hodin Ačkoliv se město o zimní údržbu každoročně stará, je třeba, aby také jeho 
      III.  pořadí   po I. a II. pořadí nejpozději     do 48 hodin obyvatelé přispěli k vlastní bezpečnosti obezřetným chováním a v případě 

náledí či sněžení přizpůsobili svůj pohyb po komunikacích vzniklé situaci a dbali 
Chodníky v centru města a na sídlištích se udržují ručním posypem, stejně zvýšené pozornosti jak za volantem tak i při pohybu po chodníku. 
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Na měsíc prosinec má Kopretina mimo denně otevřené herny pro maminky s 
nejmenšími připraveny další jednorázové akce. V pondělí 5. prosince přijde do 
Kopretiny tradiční nebeská návštěva – sv. Mikuláš. Ve čtvrtek 8. prosince si 
vyrobíme s dětmi vánoční svícen. 15. prosince Vás srdečně zveme na vánoční 
setkání – tvořivá dílna, vánoční program. Vánoční setkání bude probíhat od 16 
hodin. Na všechny akce je třeba se přihlásit. Kapacita omezena.  Od 19. 
prosince už bude Kopretina dopoledne uzavřena, odpolední převádění dětí 
však bude fungovat i nadále. Své dveře veřejnosti opět otevřeme 3. ledna 
2017. Velmi děkujeme za zdárný průběh Svatomartinského lampionového 
průvodu a to především slečně Křivánkové, paní Vrkoslavové a panu 
Pokornému. Všechny informace o nabídce akcí, kurzech a službách Rodinného 
centra Kopretina se dozvíte přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, 
Čáslav; telefonní číslo 733 741 171, 327 323 327; www.kh.charita.cz. 
Všem našim příznivcům, přátelům a čáslavským rodinám přejeme pokojné, 

radostné a požehnané Vánoce a mnoho štěstí v roce 2017.
Terezie Tichá, DiS.

Dne 13. října 2016 v Čáslavské 
nemocnici jsme opět s klienty naší 
společnosti, dobrovolně darovali 
krev těm, kteří ji nejvíce potřebují. I v 
letošním roce jsme se snažili všem 
tuto charitativní záležitost zpříjemnit, 
jak prostředím, tak i malým občer-
stvením. Proto jsme opět požádali o 
sponzorování krevního rána již 
podruhé Masnu Horký, Vrdy, Cukrár-
nu Bonet manželů Nešporových z Čáslavi, pí. Věru Horovou se společností LR, 
vedení společnosti DataLife ze Znojma a poprvé také Restauraci Kozlovna Bílá 
Růže. Těmto všem patří obrovský dík. Bez nich by tato akce neměla správný 
šmrnc výjimečnosti a skvělého, již několikaletého partnerství. Všem dárcům, 
kteří i letos za námi dorazili, patří naše upřímné poděkování, zejména těm, 
kteří přicestovali toho rána i ze vzdálenějších míst. Například až z Pardubic 
přijal pozvání p. Norbert Hörmann, který při našem telefonickém rozhovoru 
ani na okamžik nezaváhal se svým rozhodnutím účastnit se jako klient DataLife 
Čáslav této charitativní akce, Jan Pluhař z Červených Peček, Jiří Fojtík ze Žehušic 
(za Armádu ČR již podruhé) nebo Jiří Bohuněk s partnerkou Alenou Kučerovou 
z Kutné Hory. Někteří neváhali zapojit do této akce celé své rodiny, nebo své 
děti, jako např. Jaroslav Hronovský (již podruhé přijel se svým synem), manže-
le, partnery, nebo i své rodiče. Mezi ně patří rodiny Rekova z Ronova, rodina 
Kořínkova z Koudelova u Čáslavi, partneři Martina Koudelková s Pavlem Plškem 
a další...Všichni mají u nás, organizátorů akce, velký obdiv a zároveň velikánský 
dík za hrdinský přístup, odhodlání a mysl pro skvělou věc. Poděkování patří 
opět i skvělému kolektivu oddělení hematologie za úžasnou atmosféru, která 
je při tomto činu tak nezbytně nutná. Myslíme, že akce opět splnila svůj záměr 
a tak se znovu těšíme na další příjemné chvíle s klienty DataLife Čáslav při 
dalších společných setkáních, nejen na hematologii v Čáslavi. Dárcům ZDAR. 

Ing. František Hora, Libor Tichý, 
Jaroslava Plecháčová DiS. a Karel Zýka, Datalife Čáslav.

CENTRUM KOPRETINA INFORMUJE CHARITATIVNÍ AKCE: 
2. DEN KRVE S DATALIFE ČÁSLAV

 stránka 15 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2016   



KAMILA ŽENATÁ PŘEDSTAVUJE SVOJE DARY MĚSTU
Ve čtvrtek 10. listopadu byla v prostorách foyer 
Nové scény Dusíkova divadla slavnostně předsta-
vena výstava obrazů malířky Kamily Ženaté. Jedná 
se o díla, která autorka během poslední doby 
věnovala našemu městu, a to jak přímo Dusíkovu 
divadlu, tak i zdejšímu městskému muzeu a 
knihovně. Vernisáže výstavy se zúčastnili hosté z 
vedení města, obdarovaných institucí i mnozí další 
obyvatelé Čáslavi, kteří mají vztah nejen ke svému 
městu, ale často také přímo k osobě paní Kamily 
Ženaté, jejíž životní cesta je s naším městem 
nerozlučně spjata. 
V úvodu programu vystoupil starosta města, inže-
nýr Jaromír Strnad, který mimo jiné řekl: „Je mi ctí 
zahájit dnešní vernisáž a mám radost, že zde mohu 
přivítat i autorku vystavených děl, jednu z nejvý-
znamnějších představitelek českého výtvarného 
umění a osobnost pevně spjatou s naším městem, 
paní Kamilu Ženatou.“

V další části svého vystoupení se potom sta-
rosta města věnoval krátkému ohlédnutí do minu-
losti, za výstavou, která před dvěma lety dočasně 
ozvláštnila stejné prostory jako nyní - tenkrát však 
šlo o jednu z prvních výstav ve zcela nově vybudo-

„Milá Kamilo, pořád nevím, jak mám začít... minulém roce jsi Dusíkovu divadlu věnovala deset vaných prostorech dostavby Dusíkova divadla. 
Myslím na Tvé dojemné laudátio, které jsi přednes- svých pláten. Ještě po roce jsem ohromená a dojatá „Tentokrát ale otevíráme expozici, která se od 
la při vernisáži výstavy svého učitele pana profesora Tvou velkorysostí vůči městu, kde jsi vyrostla. všech předchozích významně liší. Dnešní vernisáž 

Sejčka. Tak krásně Jsem moc ráda, že prostřednictvím Tvých obra-
kreslit slovy neu- zů se budou moci návštěvníci divadla s Tebou 
mím... setkávat a snad poodhalí to, co na Tvých obrazech 

Poprvé jsem vidě- není na první pohled zřejmé. Vážím si našich setkání 
la Tvoji výstavu Ana- a těším se na ně. Děkuji Ti a přeji Ti vše dobré,“ vy-
tomie sadu před více jádřila svoje pocity paní Eva Albrechtová.
než třiceti lety tady v Na uspořádání výstavy, která bude veřejnosti 
Čáslavi. Právě jsem se přístupná až do konce března příštího roku, se 
sem přistěhovala, ni- mimo pracovníků Dusíkova divadla podíleli také čle-
koho jsem tady ne- nové spolku Třiatřicet a Město Čáslav. K výstavě byl 
znala a Tvá výstava by- vydán katalog, v němž jsou obsažena právě díla, 
la první, kterou jsem která mají nyní ve svém majetku jak zdejší městské 
tady navštívila. At- muzeum, tak i Dusíkovo divadlo. 
mosféra Tvých teh- „Já osobně mám k Čáslavi silnou vazbu,“ kon-
dejších suchých jehel statovala již před časem Kamila Ženatá. „Mám zde 
ve mně zůstala do- kořeny, rodinnou historii. Obrazy mého dědečka 
dnes. Vlající dětské (Karla Pazderského - pozn. red.) jsou v majetku mu-
pleny na šňůře mezi zea už dlouhé roky. Je pro mě čest, že v depozitu bu-
stromy, jako malá dou i moje malby.“ 
plátna snů a tužeb... Nezbývá tedy nic jiného než ještě jednou z 

a výstava, kterou právě zahajujeme, má být zejmé- Byla jsi mi tehdy hodně blízko a jsi stále... celého srdce poděkovat za dar, který opět rozšířil 
na projevem vděčnosti a vyjádřením úcty nejen k Tvé další výstavy, které jsem mohla vidět a set- seznam významných uměleckých děl v majetku 
uměleckému dílu autorky, ale také k její velkorysos- kání s Tebou ve mně vždycky dlouho doznívaly. V orgaizací města.                                            
ti. Výstavu totiž tvoří výhradně díla, která Kamila Že-
natá v uplynulých letech našemu městu darovala.   

Proto mi dovolte, abych jménem svým i jmé-
nem Čáslavi poděkoval paní Kamile za její velice 
hodnotný dar a za štědrost, kterou projevila vůči 
našemu městu. Rád bych také využil této příležitosti 
a popřál jí hodně sil a zdraví do dalších let, a vyjádřil 
naději, že budeme mít v Čáslavi ještě mnoho 
příležitostí seznámit se s její uměleckou tvorbou.

Samozřejmě děkuji všem, kteří se zasloužili o 
organizaci výstavy i dnešní vernisáže, zejména 
ředitelce divadla paní Evě Albrechtové,“ uzavřel sta-
rosta města.

Malířce Kamile Ženaté za její dar poděkovala 
také ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechto-
vá, která se ve svém krátkém vystoupení rovněž vrá-
tila do minulosti a připomněla také štědrost 
autorky obrazů. 

      DN, zn 

Ak. mal. Kamila Ženatá přišla na svět ve znamení Kozoroha. Ač rodačka z Havlíčkova Brodu, žila od útlého 
dětství v Čáslavi, kde také absolvovala gymnázium, na které v letech 1973-79 navázala studiem na 
Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. V osmdesátých a 
devadesátých letech se prezentovala převážně svým grafickým dílem; její první výstava se uskutečnila v 
roce 1982 ve Východočeské galerii v Pardubicích. Na začátku nového tisíciletí se začala intenzivněji zajímat 
o malbu a v roce 2001 uspořádala v Galerii Nová síň svou první malířskou výstavu. Umělecky na sebe 
výrazně upozornila v roce 2007 konceptem "Nauč se stát na jedné noze" v pražském Mánesu, v němž 
zpracovávala témata čínské Knihy proměn. V současné době se věnuje především náročným výstavním 
projektům spojujícím různá média od videí přes malby, fotografie až po text a součástí jejích expozic je 
vždy originální a precizně realizovaná instalace. Vystavovala v řadě zemí - např. v Japonsku, Německu, 
Švédsku, Nizozemsku či Švýcarsku - a její výtvarná díla jsou zastoupena např. v National Gallery of Art v 
americkém Washingtonu, DC, pražské Národní galerii, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, 
Východočeské galerii v Pardubicích nebo Muzeu moderního umění v Hradci Králové. Od devadesátých let 
se věnuje psychoanalytické skupinové psychoterapii a arteterapii. Její první knihu nazvanou Kamila není 
doma vydalo v roce 2002 nakladatelství Vltavín, její zatím poslední (pátá) kniha Obrazy v pohybu: 
jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii vyšla v roce 2015. Dědečkem Kamily Ženaté byl 
čáslavský učitel a malíř Karel Pazderský.
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STVOŘENÍ SVĚTA
V ČÁSLAVSKÉM 
DIVADLE
Celkem třikrát se v průběhu listopadu 
na pódiu čáslavského Dusíkova divadla 
zrodil SVĚT. 

Od zrnka písku až po lidskou existenci. 

V pátek 4. a poté i 11. listopadu měli diváci, kteří se 
sešli v hledišti zdejšího Dusíkova divadla, možnost 
vidět jedinečné taneční představení, nazvané 
Stvoření světa. Jednalo se o projekt, jenž vzešel z 
dílny paní Hany Losenické Neumanové a Kateřiny 
Strach Tiché, které na pódium v poutavém příběhu 
přivedly více než stovku členů tanečního studia ART. 

Jednotlivých rolí se zhostili žáci z uvedeného 
tanečního studia skutečně se ctí, a to jak ti nejzkuše-
nější, kteří se představili zvláště v průběhu druhého 
dějství, tak ale i ti mladší či dokonce nejmladší 
adepti tanečního umění. Právě ti dostali za úkol 
ztvárnit vývoj života na zemi od jeho prvních 
okamžiků přes rozvoj rostlinné říše a prvních 
živočichů až po soužití zvířat v širokém společenství 
druhů. 

 Zatímco první dějství poutavého představení se 
věnovalo samotnému stvoření světa, jeho jednotli-
vostí a propojení v konečný celek, druhá část 
tanečního večera byla věnována ctnostem a 
neřestem člověka. V tomto druhém dějství se na 
pódiu představili nejlepší tanečníci, často již 
absolventi a hosté. 

Podle dřívějšího vyjádření paní Hany Losenické 
Neumanové se po minulém projektu, nazvaném 
Zakázaná láska, čáslavským divákům zdejší taneční 
studio chtělo představit v dalším originálně poja-
tém představení, které by se opět věnovalo obecně 
známému tématu. Stejně jako i v ostatních progra-
mech, na jejichž tvorbě se podílejí výše zmiňované 
autorky, i tentokrát došlo k dokonalému propojení 
klasického baletu na špičkách s výrazovým a 
současným tancem. K úspěchu celé akce přispěly 
také nápadité a výborně zpracované kostýmy všech 
malých i velkých tanečníků, světelné efekty, dopl-
ňující rekvizity i mnohé další „drobnosti“. Z nich 
autorky představení poskládaly pestrou mozaiku do 
sebe navzájem zapadajících oblázků i ostřejších 
kamínků, které ve výsledku vytvořily harmonické 
umělecké dílo, plné překvapení a hodné obdivu.

Skupinová vystoupení menších tanečníků, 
stejně jako převážně sólové vstupy již dospělých vy-
stupujících sklidila velký obdiv všech diváků a dlou-
hotrvající potlesk potom již jen potvrdil, že i letošní 
taneční galavečer studia ART se podařilo připravit 
opravdu na výbornou. Jak tanečníci, tak i početní 
diváci, kteří stejně jako v minulém roce, i tentokrát 
odcházeli z divadla více než spokojeni, se tedy 
mohou těšit na příští rok, kdy - jak všichni doufají - 
budou mít možnost znovu tančit či usednout do 
hlediště a vychutnat si další taneční večer.        zn
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Ing. Miroslav Kváč, jeden z nejvýznamnějších našich 
atletických trenérů, oslaví 11. prosince tohoto roku A nakonec vyhrála atletika?
85. narozeniny. Při této příležitosti tomuto rodákovi 
ze Svitkova u Pardubic zastupitelstvo města Čáslav 
na svém zasedání 31. října na návrh městské rady 
schválilo udělení čestného občanství. Oficiálně 
bude Ing. Kváčovi ocenění „Čestný občan města 
Čáslav“ předáno v průběhu prosince tohoto roku.  S 
udělováním čestného občanství Město Čáslav 
doslova šetří, naposledy to bylo v roce 1997 scéno- Co bylo impulzem pro vaši trenérskou činnost? 
grafu Josefu Svobodovi.

Co vám sport dal a co vám naopak vzal?

Jak jste se dostal do Čáslavi?

Co byste vzkázal dnešním současným atletům, 
sportovcům?

Byl jste sám aktivní sportovec?

Co byste ve svém životě změnil, kdybyste to 
mohl udělat?

V čem vidíte úspěch vaši trenérské činnosti?

Vím, že jste literárně čilý. Co pro vás literární 
činnost znamená?

Máte raději individuální nebo kolektivní sporty?
Co považujete v životě za nejdůležitější?

Děkuji za rozhovor.

inklinuji. Zejména k atletice a lyžím. 

Ne, to nemůžu říct, že vyhrála atletika, spíše 
lyže. Když jsem si vytvořil tréninkovou skupinu, 
dělal jsem pravidelně výcvikový tábor na horách. 
Když jsem trénoval Jarmilu Kratochvílovou, tak mi 
říká: „Prosím tě, jen abychom na těch horách nebyli 
jenom týden, aspoň 14 dní nebo tři týdny.“ Hlavně 
jsem naučil mladé lidi hory milovat.  

Já jsem fakticky byl už jako chlapec organizátor 
Je 16. října. Hezký nedělní den. Příroda se všech různých soutěží, v Pardubicích jsem hodně 

nádherně vybarvila do podzimního šatu. Blížíme se organizoval až do prvních náletů na Pardubice. Když 
s dcerou pod Kralický Sněžník do Horní Lipky u otec dostal zaměstnání v Králíkách, tak jsem zde 
Králík, kde nás na chatě nazvané Janka s úsměvem zase vytvořil tým. Když zrušili Junáka, celá ta parta 
vítá Ing. Kváč. Stěžuje si sice na samotu a na zdravot- přešla do atletiky. 
ní problémy spojené s artrózou kolen, ale je vidět, 
že návštěva z Čáslavi ho potěšila, a velmi ochotně Sport mi přinesl obrovské štěstí. Pocit takového 
odpovídá na otázky. vnitřního uspokojení a radosti. No a co mi sport 

vzal? Vrcholový sport mi vzal dostatek času, abych 
Do Čáslavi jsem přišel v roce 1952, po skončení se mohl věnovat ženě a dceři. Byl jsem pořád na 

vojenské akademie v Lipníku nad Bečvou, jako voják různých výcvikových táborech. Doma i v zahraničí. 
z povolání. V té době jsem se seznámil s mojí Tak toho dnes lituji, že jsem se rodině nevěnoval 
budoucí ženou, oženil se a přestěhovali jsme se do tak, jak jsem měl.
její vilky u tratě. Potom jsem vystudoval Frunzeho 
vojenskou akademii v Moskvě a dostal se do Prahy sport. Ale na druhou stranu v mém věku starce 
na západní vojensky okruh, ale táhlo mě to domů, k Nemůžou jedním zadkem sedět na dvaceti přemýšlím, jestli bylo dobré se plně oddat sportu. 
rodině do Čáslavi. Požádal jsem o nižší funkci a židlích. Pokud chtějí dělat sport a chtějí ho dělat Jestli jsem se více neměl věnovat své ženě. Mělo to 
nakonec jsem byl zástupce velitele tankového pluku vynikajícím způsobem, tak mu musejí podřídit vůbec nějaký význam? Řada lidí říká, že to význam 
a potom zástupce náčelníka operačního oddělení všechno. Já vím, že dneska mají mnoho zájmů. mělo, že to přineslo spoustu pozitivních věcí. Ale já 
tankové divize. Atletům bych vzkázal, aby si našli takového trenéra, prostě vidím, že výsledky zajdou v zapomenutí, že 

který v nich bude burcovat nadšení, entuziasmus, na sportovce se zapomene a zůstává vám jen život. 
Ano, byl jsem aktivní sportovec. Dělal jsem lásku ke sportu a bude se jim věnovat. Nejen, že Přijdou poslední dny vašeho žití, děláte si retro-

atletiku, jezdil na lyžích, hrál jsem hokej, volejbal, přijde na trénink, ale bude dbát na to, aby udělali spektivu toho, co jste udělali. A tam možná vznikají 
basketbal. Šla mi atletika, hlavně házení oštěpem, státnice, aby udělali všechny zkoušky, aby vystudo- určité otazníky. 
házel jsem 60 metrů. Ale daleko lepší výsledky jsem vali školy. To je důležité, aby se o to zajímal. Aby s 
měl v běhu na lyžích (18 a 30 km). Tam jsem dosáhl nimi byl, když mají problémy. 
docela velké úspěchy. Byl jsem 3. na mistrovství Ve svém životě, pokud bych mohl, bych se více 
armády v biatlonu. V Moskvě jsem dokonce na Já jsem si vždycky říkal: Miroslave, jsi nula. věnoval své rodině. 
přeboru akademie porazil tři mistry sportu. Prostě Musíš studovat, musíš studovat, musíš experimen-
lyže mi šly. Volejbal jsem hrál v divizi, basketbal tovat, musíš získávat, poznat... A tak jsem ty 
závodně jen na akademii. Byl jsem sportovně poznatky získával. My jsme byli třeba první, kdo Pro mě znamená strašně moc. Hlavně teď, když 
všestranný. začal jezdit do vysokohorských oblastí. Jezdili jsme mám velké problémy s mou pravou končetinou. 

do Font-Romea, sportovního centra Francouzů. Musím mozek zaměstnávat. Proto teď například pí-
Raději mám sporty individuální, více k nim ši prózu, která se jmenuje Rozcestí. A potom jsem 

Já si myslím, že v napsal soustu básní, básnických sbírek. Verše po-
životě je nejdůležitější važuji za hodně osobní. Nejsem básník a necítím se 
to, co člověku přináší básníkem, ale v mých verších je nějaká myšlenka. 
štěstí. Už Dalajláma v Pokud se podaří se tu myšlenku rozklovat, tak po-
jedné své knize říká, že tom mé verše splnily cíl. 
každý člověk hledá 
štěstí. Tak i to štěstí Popřejme novému čestnému občanu Čáslavi 
jsem hledal já. Štěstí hodně zdraví k jeho životnímu jubileu.  A připomeň-
jsem samozřejmě měl, me, že Unie profesionálních trenérů ČOV v lednu to-
když jsem se oženil, hoto roku v kinosálu pražské Lucerny vyhlásila nej-
když se narodila dcera. lepší trenéry. Do „Síně slávy“ byly uvedeny takové 
Ale štěstí jsem také trenérské legendy jako tenista Pavel Korda, hokejis-
měl, když se podařily té Neveselý a Augusta. Nechyběl mezi nimi ani tre-
nějaké výborné výs- nér atletiky Ing. Miroslav Kváč. Blahopřejeme! 
ledky. A co je důležité, V minulém čísle Čáslavských novin jsme uveřej-
když se mi podařilo nili ukázky z Kváčovy, tehdy ještě rukopisné, knihy 
mobilizovat toho mla- Strhnout jako řeka. S radostí můžeme konstatovat, 
dého člověka, že jsem že kniha již spatřila světlo světa a 19. listopadu se 
věděl, že za tím cílem uskutečnila autogramiáda v Králíkách.  V Čáslavi bu-
jde. Štěstí máte, když de autogramiáda spojena se slavnostním pokřtě-
se vám povede zbláz- ním knihy, a to 9. prosince v 17 hodin v galerii 
nit toho člověka, do- Městského muzea a knihovny v Jeníkovské ulici.  
slova zbláznit pro Jste srdečně zváni.                 Mgr. Jana Andrejsková

ING. MIROSLAV KVÁČ  – ČESTNÝ OBČAN ČÁSLAVI
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Tenisový klub prosí o pomoc při hledání informací 
spojených s plaketou představující putovní cenu 
turnaje pořádaného na čáslavských kurtech před 
více než osmdesáti lety. Cena byla náhodně naleze-
na v jedné z pozůstalosti v Kolíně a díky obětavému 
člověku je nyní vystavena zpět v klubovně čáslav-
ského tenisu. 

Místní tenisté budou vděčni za každou 
informaci týkající se putovní plakety. Pokud se mezi 
čtenáři najde někdo, kdo by mohl objasnit historii 
tohoto čáslavského tenisového turnaje, trofeje 
samotné nebo měl nějaké dobové fotografie, může 
se obrátit na předsedu místního tenisového klubu 
Antona Ďuranu na e-mailové adrese:
 tonda.durana@seznam.cz  

Než nám pan Ďurana objasní kuriózní získání 
sošky, připomeňme si nejdříve samotné začátky 
zdejšího tenisu. 

dnešní ulici V Břízkách. Po skončení I. světové války pravděpodobně také uměleckou hodnotu. Pod 
se oddílu začalo dařit a brzy byla postavena první ústředním motivem tenisty je vyobrazen podpis 
dřevěná klubovna. Lhoták. Mohlo by se jednat o Antonína Lhotáka, 

Do Vodrant, tedy do míst, ve kterých tenisové který byl českým sochařem a medailérem, žijícím v 
kurty čáslavského oddílu stojí dodnes, tenisté letech 1897 až 1975. Mezi jeho díla patřila mimo 
přesídlili v druhé polovině 20. let minulého století. jiné také práce na plaketách se sportovní témati-
Předsedou klubu byl Ing. Dr. Pavel Pick. Díky němu kou.
vznikly v roce 1929 tenisové dvorce i zděný pavilon, 
který slouží tenistům jako klubovna a šatna do 
současnosti. Záhada nebo - střízlivěji řečeno - 
neobjasněná cesta tenisové ceny se váže právě k 
tomuto období. S předsedou klubu jsme nemohli opomenout také 

zmínku o podobě dnešního oddílu. „Dnes náš klub 
čítá padesát osm dospělých členů a sedmdesát pět 
dětí, kterým se na plný úvazek věnuje zkušená tre-
nérka. V Soutěži smíšených družstev 2016 máme 
týmy v kategoriích mladších žáků, starších žáků, 

... tento nápis stojí na přední straně desky, která dorostu a dospělých. Každý den máme tedy v areálu 
byla čistě náhodou objevena a předána do správ- rušno. Problém ovšem vidím s kategorií dospělých, 
ných rukou, tedy předsedovi místního klubu panu protože ačkoliv máme opravdu hodně mládeže, 
Antonovi Ďuranovi, který nám celou situaci objas- chybí nám tenisté ve věku 20 až 35 let. Máme dva 

Tenis, kterému se také přezdívá ,Bílý sport’ kvůli nil: „Začátkem září nám volal pan Baytalon, který hráče ve věku 18 a 19 let, ale jinak ,dospělé’ drží te-
bílé barvě dresu, jenž byl v dřívějších dobách pro žije asi 50 kilometrů od Čáslavi, že se mu do ruky nisté, kteří by již mohli hrát spíše veteránskou ligu. 
všechny hráče podmínkou, se v Čáslavi hraje od dostal pohár, který je spojen s historií čáslavského Ostatně právě proto jsme se před pár lety začali 
nepaměti. První náznaky směřují již ke konci 19. tenisu a pravděpodobně by nás mohl zajímat. S nad- soustředit právě na mládež. Základnu dospělých si 
století. V dnešní ulici Husova, v blízkosti budovy, šením jsme se tedy s dotyčným domluvili na předání tedy snažíme vybudovat sami. Touto cestou bych 
kde dnes sídlí mateřská škola, se nacházel městský a pochopitelně se snažili zjistit, zda má rád poděkoval vedení města Čáslav, které nás v tom-
hřbitov. V blízkosti těchto míst bylo vybudováno nějaký vztah nebo jak se vlastně k trofeji to rozhodnutí skutečně podporuje. V neposlední 
tenisové hřiště. Tehdy ale hra zdaleka nevypadla dostal. Cesta k této sošce byla zapeklitější než by se řadě také rodičům hráčů, bez jejichž pomoci by to 
tak jak ji známe dnes. Dvorce nebyly nijak zvlášť na první pohled mohlo zdát.  pochopitelně také nešlo.” zakončil rozhovor před-
upravovány a hrálo se bez určených pravidel. Nálezce navštívil muže, který v Kolíně prodával seda klubu.

Úroveň sportu se ve městě zvedla v roce 1901 pozůstalost. Prodával také automobil, který chtěl Klub disponuje pěti kurty, které si za poplatek  
vybudováním tenisových dvorců v Havelkově pan Baytalon odkoupit. Když nahlédl do kufru vozu, může vypůjčit také široká veřejnost. Díky zastřešení 
zahradě, která se nacházela v místě, kde dnes stojí všiml si této ceny. Prodávající o jejím původu nic dvou kurtů může příprava probíhat i v zimní sezoně. 
obchodní dům BILLA. Zde mohli tenisté využívat nevěděl a bral ji jako součást veteše. Nabídl panu Červen již tradičně patří exhibičnímu turnaji osob-
prostor, který měli pronajatý od vedení města. Po Baytalonovi ať si jí nechá nebo vyhodí. Pro nás je to ností, kterého se v minulosti zúčastnil například 
několika letech se však tenisté museli přemístit ale skutečná cennost. Děkujeme mu, že se jí ujal a Antonín Panenka, hudebník Ota Balage nebo herec 
zpět ke hřbitovu.     ozval se nám.“ Michal Dlouhý.               

V roce 1912 se tenisový oddíl stěhoval znovu. Anton Ďurana dále 
Nové zázemí našel za kasárnami Prokopa Holého v doplnil, že plaketa má 

k čáslavské-
mu tenisu 

JN

TENISOVÝ KLUB ČÁSLAV ŽÁDÁ ČTENÁŘE O POMOC 
PŘI PÁTRÁNÍ PO PŮVODU HISTORICKY VÝZNAMNÉ TROFEJE   

„PUTOVNÍ CENA 
VÍTĚZI TENISOVÉHO TURNAJE ČÁSLAVSKÉHO 

KRAJE VĚNOVAL T. K. ČÁSLAV 1932"

HISTORICKÉ ZAČÁTKY ČÁSLAVSKÉHO TENISU

V TENISOVÉM KLUBU V SOUČASNOSTI 
TRÉNUJE OKOLO OSMDESÁTI DĚTÍ
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V letošním roce si připomínáme již 150 let od 
prusko - rakouské války a od známé a největší bitvy 
svedené na našem území - u Hradce Králové. 
Válečné operace a následná pruská okupace 
postihly podstatnou část území Čech a Moravy. 

Každý Prušák když do Čech šel, 
o hodně kratší střeva měl,
když se najedl mlíka, kávy, 
hned se mu střeva natáhly.

stejnokroji) se v Čáslavi 
objevili 6. července 
navečer. Na radnici 
vyjednávali rekvizice. 
P ř e d  r a d n i c í  p a k  

Hrozba války visela ve vzduchu již od jara 1866. V hloučku zvědavců,  
červnu pruské armády překročily hranice.  Atmo- mezi kterými byl i 
sféru strachu zvyšovaly pověsti šířící se krajem, že mladý student Ladislav 
mladí chlapci budou odvedeni do pruského vojska. Quis, ukazovali zbraně 
Proto mládež utíkala do různých úkrytů nebo do a jejich fungování. 
lesů, což u Prusů vzbuzovalo veselí. O blížící se Někteř í  obyvate lé  
pruské invazi informovali obyvatele Čáslavi ustraše- napájeli koně vodou z 
ní uprchlíci ze severních Čech, kteří se ve městě kašny a vojáky pivem. 
zdrželi jen krátce a pak pokračovali rychle dál do Poté se již městem 
bezpečnějších Čech jižních. Obavy lidí ze zatažení valily kolony okupač-
českého obyvatelstva do války vzrůstaly. n í c h  v o j s k .  P ř e s  

Blížící se válka vstoupila do běžného každoden- p r á z d n é  n á m ě s t í  
ního života obyvatel Čáslavi i tím, že lidé z obavy z pochodovala pruská 
budoucnosti začaly hromadit zásoby nejrůznějšího pěchota, rachotila děla, zásobovací vozy, ozývalo se padesát krejcarů s českými nápisy. Purkmistr 
zboží, zejména potravin. Houfně se vybíraly i bubnování a spustila i vojenská kapela. 7. července Vojtěch Fiala, který poukázky představující peníze, 
vklady, zatímco spekulanti stahovali z oběhu se ve městě ubytovalo 6000 mužů a asi 400 až 800 podepisoval, tento čin obhajoval se slovy, že obecní 
drobnou minci. Čáslavské záložně začaly od května koní. Vojáci pobrali ve městě všechny zásoby úřad je ryze český a v obecním zastupitelstvu 
zlé časy. V červnu musela přestat půjčovat, protože tabáku a doutníků. Kuřákům nastaly zlé časy. zasedají Češi. Těmito penězi platili i pruští vojáci. 
chyběl potřebný kapitál. Tabáková továrna v Kutné Hoře Sedlci přestala České nápisy, kterým nerozuměli, jim nevadily.  

29. června, na svátek sv. Petra a Pavla, kdy se ve vyrábět a její zásoby byly rozkradeny. Následující Po uzavření příměří na zámku v Mikulově se 
městě konala pouť, přijelo směrem od Brna 1500 den (8. července) mělo ve městě nocovat dokonce pruské vojsko vracelo do Vídně. Při svém postupu 
povozů s proviantem. Rozložily se na náměstí a v okolo deseti tisíc Prušáků a 1200 koní.  V této době potřebovalo klidné zázemí a pomoc při zásobování. 
ulicích, že se sotva dalo projít. Odjely druhý den počet vojáků převýšil počet obyvatel Čáslavi. Po Proto se vojáci chovali slušně. Přesto obyvatelé byli 
brzy ráno. Záhy je však nahradilo dalších 650 vozů. domech a dvorech mohlo být ubytováno i několik rádi, když odjeli. Chování vojáků bylo podmíněno 
Navíc bylo toho dne (30. června) přihnáno na louky desítek vojáků, kterým museli domácí zajišťovat vstřícností místních obyvatel. Pokud se pruským 
nad Svorností 800 volů, kteří se zde napásli a pak stravu. Větší a výstavnější městské domy si pro sebe vojákům v jejich požadavcích vyhovělo, nedocháze-
byli hnáni dále k Týnci nad Labem. Prvního červen- zabírali důstojníci. Na náměstí vesele plály ohně, na lo, a to i díky tomu, že důstojníci byli vzdělaní lidé, k 
ce probíhal přes Čáslav přesun koní císařského kterých vojáci vařili jídlo nebo sušili prádlo. Později větším konfliktům. V Čáslavi si měl dokonce jeden 
hřebčína v Kladrubech nad Labem směrem na přicházelo méně vojska, zůstávala zde však stálá pruský důstojník namluvit manželku a po válce si ji 
Vídeň. Druhého července došlo k ukrytí cenných posádka. Prusové zřídili ve městě polní poštu, odvézt domů.  Svou roli v komunikaci mezi Prusy a 
papírů, předmětů a kostelních klenotů do hrobky v kasárna se přeměnila v nemocnici. místními hrála i jazyková bariéra. Na zámku v 
kostele sv. Petra a Pavla. Bylo to na poslední chvíli. Školní vyučování bylo zastaveno již 1. července. Podhořanech byl ubytován pruský princ Albert. I 

Na blížící se bitvu u Hradce Králové, která Školní třídy se změnily ve skladiště obilí a mouky. V když majitel zámku Alois Welzl zažil s Prusy mnohdy 
proběhla 3. července, upozorňovala vzdálená srpnu se jednotlivé oddíly pruské armády vracely krušné chvilky, musel nakonec konstatovat, že 
dělostřelba slyšitelná i v Čáslavi. Několik mužů stejnou cestou přes Čáslav zpět. Město se opět pruské panstvo bylo inteligentní, přátelské, i když 
vylezlo do nejvyššího okna na kostelní věži a zaplnilo vojáky a obyvatelé museli zase řešit starosti na druhé straně domýšlivé a chlubivé.
pozorovalo vzdálený dým. Obyvatelé se bláhově spojené se zásobováním a ubytováním vojska. Tragédií pro všechny se stalo zavlečení nakažli-
domnívali, že zvítězilo rakouské vojsko, protože se Všichni, i jen procházející vojáci, museli dostat vé epidemie cholery, která se nejdříve objevila mezi 
tradovalo, že „naši utlučou Prušáky čepicemi“. O najíst. Postarat se o to měl za úkol zejména městský dělnictvem ve Filipově. Zde nemocné ošetřoval 
zcela jiném výsledku bitvy se obyvatelé dozvídali 4. výbor a především purkmistr Fiala. Místní udivova- Václav Tichý, který se od nich nakazil a jako první 13. 
července od prchajících rakouských vojáků. Ti navíc lo, jaké množství různě zkombinovaného jídla července na choleru zemřel. Postupně onemocnělo 
šířili zprávy o krvelačných Prusech, kteří vraždí a dokázali Prusové sníst. Nejraději jedli, jak uvádí více než tisíc osob a během deseti týdnů jich 320 
loupí.  Nastalo velké zděšení, lidé se báli o svůj život vlastějovický kronikář František Smítka, drůbež, zemřelo. Někdy umíralo i kolem deseti lidí denně. 
a majetek a prchali do bezpečí. Pryč se posílali i vejce, chléb s máslem nebo sádlem, slaninu a Chorobou nakažení rakouští a pruští vojáci byli 
koně, aby je Prusové nepobrali. Stávalo se, že místo mléko. Velká sháňka byla i po knedlíkách. K snídani ošetřováni v provizorní vojenské nemocnici zřízené 
dobře živených a zdravých zvířat nechávali vojáci ve si vařili kávu, která po jejich odchodu ještě více v kasárnách na náměstí. Většina nemocných patřila 
stájích stát nemocné kusy. Bohatí měšťané utíkali v zdomácněla. Nemůžeme se proto divit, že lidé k chudým a nejchudším vrstvám, postiženy byli 
krytých kočárech směrem na Dolní Kralovice a na onemocnění cholerou považovali za logický zejména dělníci, děti a ženy, které posluhovaly 
Světlou (nad Sázavou). Před tím ukrývali své cenné důsledek nezvyklých pruských stravovacích návyků, raněným a nemocným vojákům. Skoro všichni 
věci a zásoby do různých skrýší jako např. vykopa- o kterých se dochovala řada žertovných písní. bydleli v přeplněných bytech a domcích. Hřbitov u 
ných jam v zemi nebo je zazdívali ve sklepích. sv. Alžběty nestačil pojmout tolik zemřelých, a 
Drahocennější věci chtěla na zahradě zakopat i proto bylo zakoupeno od pana Patzelta pole 
matka Ladislava Quise. Její syn jí to však rozmluvil. Z (nedaleko dnešního nádraží), kde byl založen nový 
města byly před nepřítelem evakuovány místní hřbitov. Sem byli do společných hrobů pohřbíváni 
státní úřady. Došlo tak k narušení organizace vojáci i civilisté. Ve městě byla nařízena přísná 
občanského života i chodu a provozu obchodu, čistota, lidé dostávali zdarma léky a masité polévky. 
dopravy, řemesla. Po bitvě u Hradce Králové byl Rekvizice potravin a nápojů měly za důsledek, Lékaři (MUDr. Hlaváč a MUDr. Jedlička) měli 
načas uzavřen i poštovní úřad, přestaly jezdit že živnostníci přestali platit přirážku za pivo a nařízeno každé čtyři hodiny navštívit nemocnici. V 
dostavníky. Obecní správa v této nelehké době kořalku a tím obec přišla o největší příjem do obecní té době měla Čáslav již dvě nemocnice. Civilní 
ležela v rukou tehdejšího purkmistra (starosty) pokladny. Město stále více pociťovalo nedostatek postavenou v roce 1842 v domě, který je nyní 
Vojtěcha Fialy. Jeho prestiž u místních obyvatel tak peněz, obzvláště chyběly drobné mince. Proto se součástí pošty, a vojenskou (takzvanou marodnici) 
výrazně vzrostla. Čáslav rozhodla po vzoru jiných měst vydat bílé a postavenou v roce 1859. Vedle cholery zavlekli 

První Prusové (asi 50 husarů v bleděmodrém bleděmodré papírové poukázky v hodnotě deset a Prusové do českých zemí i nemoci postihující 

ROK  V ČÁSLAVI (VĚNOVÁNO 150. VÝROČÍ TÉTO UDÁLOSTI)1866

Hroby pruských a rakouských vojáků na čáslavském hřbitově
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domácí hospodářská zvířata (prašivinu, vozhřivku). erárem. Ke zmírnění následků války byl určen i 
Obyvatelstvo nesužovaly v roce 1866 jen válka a výtěžek z prodeje losů věcné loterie.

cholera, ale i nepříznivé počasí, které zapříčinilo Válečné události prusko - rakouské války měly 
špatnou úrodu. Předcházející rok 1865 byl katastro- vliv i na činnost nově založených spolků. Řada z nich 
fálně suchý a tak si zemědělci nemohli udělat byla nucena na čas přerušit svou činnost (např. 
zásoby obilí a slámy. Úroda v roce 1866 se zase pěvecký spolek Kovář). Zmařen byl v tomto roce i 
nedala sklízet pro deštivé a chladné léto. Podle vznik knihovny, jejíž stanovy byly již vypracovány. Tento krátkodobý válečný konflikt Rakouska s 
pamětníků se lidé v tomto mokrém létě oblékali do Jako vzpomínka odrážející bezprostředně Pruskem, kterému se též říkalo „sedmidenní válka“, 
kabátů. Dva roky neúrody za sebou tak znamenaly dobové události nám dodnes zůstaly kramářské se hluboce zapsal do paměti obyvatel. Dochovala se 
citelné hospodářské ztráty. písně, které měli ve svém repertoáru potulní zapsaná svědectví mnohých pamětníků jako např. 

Můžeme říci, že civilní obyvatelstvo skoro kramáři, jarmareční zpěváci a flašinetáři. Za dva čáslavského učitele Josefa Bělonožníka (osobní 
vůbec neřešilo vojenské porážky rakouské armády. krejcary (tolik stálo jedno vejce) je pěvci, často fond uložen ve Státním okresním archivu v Kutné 
Více je trápily ekonomické důsledky válečných vybavení hrůzostrašnými obrazy, předváděli svému Hoře), právníka a spisovatele Ladislava Quise (Kniha 
událostí – zejména poškození nebo ztráta soukro- publiku. Kramářské písně se většinou zpívaly na vzpomínek, Praha 1902) a někdejšího majitele 
mého nebo obecního majetku. Náklady na vydržo- nějakou „známou melodii“. Nejpopulárnější se statků Dobré Vody a Podhořan Aloise Welze 
vání armády neobyčejně zatížily obecní rozpočet. stala satirická píseň kritizující militarizmus „Udatný (uloženo ve Státním oblastním archivu v Zámrsku). 
Po odchodu vojáků byly celkové škody způsobené v rek kanonýr Jabůrek“. Je možné, že tyto kramářské Článek Tři paměti o válce prusko – rakouské otiskl v 
Čáslavi vyčísleny na vysokou částku 22038 zlatých písně oslovovaly i městské obyvatelstvo v Čáslavi, roce 1933 František Škrdle v novinách Pravda.

   73 krejcarů, která byla městu nahrazena státním které si zpívalo:

Utíkejte, Prajzi jdou, 
už jsou tamhle za vodou,

kradou husy, slepice,
mají modré čepice. 

 PhDr. Jana Vaněčková

Rukavičkářský mistr Josef Fritscher se narodil 14. Fritscherovo mecenášství. V roce 1907 objednala 
8. 1829 v rodině čáslavského měšťana a rukavičká- městská rada u místního sochaře a kameníka 
ře Jana Fritschera a jeho manželky Anny, rozené Josefa Znojemského pomník z černého leštěného 
Běhounkové. Otec se narodil v moravském městě syenitu, který stál 400 korun. Fritscher žil velmi 
Mohelnici a v Praze se vyučil rukavičkářskému skromně a tak během života nastřádal značné 
řemeslu. Matka pocházela ze vsi  Tupadly u Čáslavi jmění. Movití zákazníci byli ochotni za práci 
z rodiny místního tkalce a zemědělce. V Čáslavi českého rukavičkáře dobře zaplatit. Navíc dědil i po 
navštěvoval Fritscher elementární školu a poté své bezdětné sestře Marii, provdané za finančního 
hlavní školu. Po jejím absolvování se Josef Frit- radu Bauera (zemřela 28. prosince 1885). Ze závěti 
scher vyučil, zřejmě u svého otce, rukavičkářské- město obdrželo peníze na hotovosti, úvěrní los, 
mu řemeslu. vklady v záložně, stříbrné a zlaté klenoty a hodinky, 

Ze skromných začátků se časem vypracoval na které byly v roce 1907 i s jeho písemnostmi uloženy 
mistra, který provozoval řemeslo na velmi vysoké do městského archivu, dům čp. 63 se zahradou a 
úrovni a dosáhl evropské pověsti. V 19. a na pole. Dům byl v roce 1907 prodán manželům 
počátku 20. století byly rukavice stále neodmysli- Slámovým a utržené peníze byly použity ve pro-
telnou součástí běžného odívání. Fritscher vyráběl spěch místního chudobince. Za hotové peníze a 
zejména glazé rukavičky pro denní vycházky, které peníze uložené v záložně město nakoupilo pozem-
se vyznačovaly přiléhavostí a jemností. Jeho stálou ky, které pronajímalo. Výnos z nich se dělil na dvě 
klientelu tvořili členové rozvětvených šlechtických poloviny. Jedna připadla chudobinci a druhá 
rodin Černínů, Thunů, Kinských, Auerspergů, almužnickému Fritscherovu fondu (nadaci), ze 
Paarů, Clam – Martiniců, Chotků, Lobkoviců, kterého byli podporováni zejména zchudlí čáslavští městě. Jako horlivý člen Čtenářské besedy se 
Chorinských, Windisgratzů, Dalbergů a dalších z řemeslníci a živnostníci. Z pozůstalosti se financo-podílel i na spolkovém životě. Byl zřejmě velký 
celé Rakousko-Uherské monarchie. Obzvláště vala i oprava kostela sv. Petra a Pavla a stavba kaple milovník kvalitního čaje, který si nechal posílat z 
šlechtičny, které se mezi sebou navštěvovaly, neboť na hřbitově. S odchodem Fritschera výroba rukavic Amsterodamu od zavedené dodavatelské firmy 
byly často mezi sebou úzce spřízněné, si řemeslně v Čáslavi prakticky zanikla.kávy a čaje Otto Roelofs & Zoonen. 
zručného mistra z Čáslavi navzájem doporučovaly a Fritscherova pozůstalost je uložena ve Státním Josef Fritscher prožil svůj život jako starý 
předávaly si na něho kontakt.  K jeho zákazníkům okresním archivu v Kutné Hoře. V letošním roce mládenec. Nikdy se neoženil a neměl děti. V domě 
patřili i důstojníci různých regimentů. Fritscher šil byla uspořádána a byl k ní vyhotoven inventář.      žil se svou matkou, která mu vedla domácnost a 
rukavice k uniformám důstojníků 70. pěšího pluku v dožila se úctyhodného věku 96 let (zemřela sešlostí 
Krakově (majitel baron Nagy), 53. pěšího pluku věkem 3. 9. 1898). Ke konci svého života již rukavič-
arcivévody Leopolda v Záhřebu nebo oficírům kářské řemeslo neprovozoval. 
pluku v městě Nova Gradiška (Chorvatsko). Jeho Zemřel na srdeční vadu 12. 11. 
služeb samozřejmě využívali i obyvatelé Čáslavi 1906 v Čáslavi ve věku 77 let. V 
(např. rodina krajského hejtmana Ferdinanda závěti všechen svůj majetek 
Voitha von Sterbez, purkmistra Vojtěcha Fialy). V odkázal městu. Obec mu poté vy-
několika případech se u objednávek dochoval pravila pohřeb I. třídy, kterého se 
přiložený vzorek materiálu, ze kterého si přály účastnili radní a úředníci, členové 
zákaznice rukavice ušít. spolku Čtenářská beseda, cho-

Ve městě vlastnil Fritscher dům čp. 63 (dnes vanci místního sirotčince a oby-
zaniklý v ulici Generála Františka Moravce), který vatelé města. Na jeho počest byla 
koupil v roce 1874. Provozoval zde své řemeslo a v rozsvícena plynová světla na ná-
domě byl zařízen i obchod. Dům měl várečné právo, městí a v ulicích. Josef Fritscher 
a proto se Fritscher stal členem právovárečného byl pohřben na čáslavském hřbi-
spolku, kde zasedal ve správní radě. Fritscher byl tově do rodinné hrobky. Nad jeho 
charakterizován jako uzavřený, málo sdílný a rakví promluvil purkmistr JUDr. 
nemluvný člověk, který se přesto jako člen obecní- Jan Zimmer. Vyzvedl zejména 
ho zastupitelstva zapojil do politického života ve 

 
PhDr. Jana Vaněčková

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 
ANEB ŠIKOVNÝMA RUKAMA K BOHATSTVÍ

(K 110. VÝROČÍ ÚMRTÍ ČÁSLAVSKÉHO 
RODÁKA JOSEFA FRITSCHERA)

Objednávka rukavic od princezny Anny z Hohenlohe 

Objednávka čaje z Amsterodamu

Obr.: SOA K. H., fond Josef Fritscher, inv. č. 12 a 19

 stránka 19 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2016   



„Vážení, dovolte mi, abych Vás úvodem krátce informoval o svazku obcí, které patří do našeho regionu Čáslavska. Na základě projek-
tu Meziobecní spolupráce pod záštitou Svazu měst a obcí se postupně nově institucionalizoval dobrovolný svazek obcí MIKROREGI-
ON ČÁSLAVSKO, který má ambici se v následujícím období stát jednou z hlavních sil našeho regionu a to v oblastech regionálního roz-
voje, rozvoje sociálních služeb, zaměstnanosti a hlavně zkvalitnění veřejné správy. Kvalitní veřejná správa je základem dobře fungu-
jícího a prosperujícího regionu, kterému záleží na svých občanech, firmách a živnostnících v zájmu celkového rozvoje. Tento dobro-
volný svazek k dnešnímu dni sdružuje 21 obcí, což je 82% celkového počtu obyvatel v regionu. Centrem regionu Čáslavsko je samo-
zřejmě město Čáslav, ale jsou to i ostatní obce, které musí být nedílnou a potřebnou součástí regionu. Regionu, který chce být slyšen 
a viděn. Máme pár výstavních památek, máme obrovský potenciál v cykloturistice, máme dobře prosperující firmy v zemědělství ale 
i v jiných oblastech.  V následujícím období bude v dotační politice kladen velký důraz na regionální rozvoj a jeho strategie. Pojďme 
společně naplnit naše heslo „ společně tvoříme naši budoucnost“.

MIKROREGION ČÁSLAVSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1/1, 286 01 ČÁSLAV 

Autor: Miroslav Lepeška

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Jan Jiskra
předseda Mikroregionu Čáslavsko

Mikroregion Čáslavsko je dobrovolný svazek obcí projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 
(DSO), který vznikl již v roce 2007.  DSO je tvořen na bázi meziobecní spolupráce“ neboli „Centrum 
členskými městy a obcemi, respektive jejich občany, společných služeb“ (CSS), který je novou aktivitou 
volenými orgány a zřízenými či založenými Svazu měst a obcí ČR. V rámci kanceláře 
organizacemi. Členy tohoto svazku jsou obce Bílé Mikroregionu Čáslavsko jsou nabízeny služby v 
Podolí, Bratčice, Čáslav, Horky, Hostovlice, Hraběšín, oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné 
Krchleby, Močovice, Semtěš, Schořov, Souňov, kompetence, ale i v přenesené působnosti, jejichž 
Starkoč, Třebonín, Tupadly, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, cílem je zajištění efektivnějšího poskytování 
Zbýšov, Žáky, Žehušice a Žleby. Hlavní činnost svazku veřejných služeb občanům. Kancelář naleznete na 
je zaměřená zejména na výkon činností směřující k Městském Úřadu v Čáslavi v ulici Generála Eliáše 6 v 
systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového Čáslavi, kde se můžete obrátit na tým Mikroregionu 
území, ochranu a prosazování společných zájmů Čáslavsko a MAS Lípy pro venkov. Pro více informací 
členských obcí a jejich spolupráci při rozvoji činností navštivte naše webové stránky www.caslavko.com. 
týkajících se cestovního ruchu, zdravotnictví, Tam můžete nalézt i sdílený kalendář sportovních, 
sociální péče, školství a ochrany životního prostředí. vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, které se na 
Nově se Mikroregion Čáslavsko zapojil do nového obcích mikroregionu budou pořádat. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

Na mateřské a základní školy je zacílen projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP), na kterém od ledna 2016 spolupracuje Mikroregion Čáslavsko s Místní akční 
skupinou Lípa pro venkov. Školky a základní školy jsou podporovány ve vzájemné spolupráci, sdílení příkladů dobré praxe a v neposlední řadě je jim v rámci pro-
jektu nabízena metodická pomoc v případě čerpání finanční podpory z fondů EU, národních a nadačních zdrojů. V současné době se připravuje průzkum veřej-
ného mínění, jehož cílem je zjištění skutečných potřeb a přání učitelů, rodičů, ale i dětí a žáků. Pokud Vám záleží na úrovni a kvalitě mateřských a základních škol 
a máte chuť vyjádřit svůj názor, sledujte webové stránky mikroregionu (www.caslavsko.com), nebo profil na sociální síti Facebook (MAP Caslavsko), kde nalez-
nete aktuální informace o postupu a výstupech projektu. Manažerem Místního akčního plánu vzdělávání je pan Mgr. Norbert Kobela a na projektu s ním spolu-
pracuje paní starostka Třebonína, paní Marie Francová.

MIKROREGION SPOLUPRACUJE NA PODPOŘE MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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Aktivity budou zaměřeny na zvýšení profesionálního výkonu veřejné správy ní, ale i odbornou. Rádi uvítáme další podněty od Vás občanů regionu.
a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí obcí sdružených do 
DSO. Prioritou je samozřejmě administrativní podpora obcím, ale kancelář 
bude také pracovat jako kontaktní centrum pro občany regionu a zástupce 
organizací působících v obcích, jako jsou příspěvkové organizace,  občanská  
sdružení a spolky.  Zde začínáme např. evidovat potřebu vedení účetnictví 
pro malé spolky na obcích, kteří nemají takovou kapacitu a to nejen finanč-

KANCELÁŘ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) – SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY OBČANŮM

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE MIKROREGIONU

PO 8 - 12, ST 13 - 17

V současné době se pracovníci mikroregionu zaměřují na aktuálně vypsané dotační programy.
Státní fond životního prostředí – řešení decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích
Ministerstvo místního rozvoje – obnova nezapsaných památek, opravy komunikací, místa aktivního a pasivního odpočinku
Ministerstvo školství a ministerstvo tělovýchovy – opravy sokoloven apod.

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÁ TÉMATA

Setkání se zúčastnilo 17 členských obcí a 3 nečlenské obce. Zahájení schůze 
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Čáslavsko předcházela debata s 
hejtmanem Středočeského kraje Ing. Paterou a dalšími úředníky několika 
odborů Středočeského kraje. Na úvodním setkání starostů konaném dne 
21. 9. 2016 byly vytyčeny hlavní priority, kterými by se Centrum společných 
služeb mělo do budoucna zabývat. Manažerka CSS předvedla prezentaci a 
základní informace o projektu CSS, jaké jsou jeho hlavní úkoly v oblasti ve-
řejné správy, poskytování administrativní podpory obcím a v oblasti přípra-
vy a realizace společných projektů.  Vyzvala starosty k vlastní iniciativě a 
představila následující projekty.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ V RÁMCI PROJEKTU CSS

· Pořádání školení
· Regionální značka
· Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí
· Kanalizace malých obcí – SFŽP
· Kulturní projekty (vánoční koncerty, ples mikroregionu, 

zájezdy – spolupráce s ostatními DSO zapojených 
do projektu CSS)

· Zelená úsporám
· Příměstské tábory
· MAP školství – spolupráce s MAS

Jeden z plánovaných projektů Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí se ve spolupráci s Úřadem práce ČR již uskutečnil. Bylo tomu tak 24. listopadu 
2016 v prostorách hotelu Grand. Sešly se zde střední školy, které představily žákům základních škol další studijní možnosti a zaměstnavatelé s nabídkou 
zaměstnaní pro absolventy středních škol a nezaměstnaným lidem. Díky tomu, že zaměstnavatelé byli přiřazeni k jednotlivým středním školám, žáci 
základních škol mohli získat představu o tom, kde by mohli být po absolvování vybrané střední školy zaměstnáni.

VELETRH ZAMĚSTNAVATELŮ A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

TÝM MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

Jan Jiskra
předseda rady svazku

Ing. Barbora Fiedlerová
manažer DSO

Bc. Bohumila Jeřichová
specialista na rozvoj regionu

Kontaktní e-mail: mikroregioncaslavsko@gmail.com
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ČESKO 
ZPÍVÁ 

KOLEDY
TAKÉ V ČÁSLAVI 

NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

14.12. 
2016

- od 17 hodin zazpívá 
Pěvecký sbor SOŠPg 

pod vedením prof. Vrňákové

- od 18 hodin budeme 
zpívat koledy společně

Adventní a vánoční čas je časem obdarovávání. V 
tuto dobu, možná víc než kdy jindy, myslíme na 
druhé a chceme jim udělat radost. Radost můžeme 
dělat svým nejbližším, ale i těm, které sice nezná-
me, ale víme o nich, že žádnou radost ve svém 
životě nezažívají, protože žijí v chudobě, osamělos-
ti, ve válce, nemoci a v různých problémech. 

Chceme vás pozvat k pěkné předvánoční tradici 
„Vánoční krabice od bot“. Je to dlouholetá tradice v 
USA a v Západní Evropě. Smyslem je, že děti dělají 
radost dětem - shromažďují různé dárky a dárečky 
do krabice od bot pro děti z chudých rodin (občas se 
i podaří, že své dárky osobně předají). 

Minulý rok měla tato akce u dětí, rodičů a žáků 
různých Základních škol z Čáslavi a okolí velký 
úspěch a na evangelické faře a v Diakonii se sešlo 
přes 300 krabic. Snažíme se, aby aspoň část pomoci 
zůstala v Čáslavi a okolí.

Při výběru dětí, které opravdu potřebují 
pomoc, spolupracujeme s oblastní Charitou Kutná 
hora (středisko Domek a rodinné centrum Kopreti-
na v Čáslavi), s dětskými lékaři, učiteli, sociálním 
odborem města Čáslav, s Azylovým domem Diako-
nie ve Vlašimi, pobytovým střediskem v Kostelci 
nad Orlicí a dalšími organizacemi, které pečují o 
potřebné děti.

Do krabice děti dávají, co by i jim udělalo radost Letos s celou akcí také budou pomáhat zaměst-
- pastelky, sešity, hračky, nanci a klienti střediska Diakonie v Čáslavi a členové 

hezké tričko, bonbóny apod. Navrch mohou nově založeného Dobročinného spolku Marta, 
přiložit svou fotografii a třeba i vánoční pozdrav. Do který při evangelickém sboru v Čáslavi existoval v 
krabice se nehodí věci rozbité, špinavé, příliš letech 1889-1948 a nyní jeho činnost byla obnove-
opotřebované nebo příliš luxusní, věci nevhodné na. Další dobrovolníci jsou samozřejmě vítáni. 
pro dítě vhledem k věku uvedenému na krabici Kontaktní osobou je farářka Drahomíra Dušková 
nebo věci nebezpečné a potraviny, které podléhají Havlíčková (tel.:774 216 408).
zkáze. Po ukončení celé akce najdete fotky z předávání 

Sběr krabic probíhá od 14. listopadu do 11. krabic na internetových stránkách Diakonie Střední 
prosince 2016 ve středočeské Diakonii v Čáslavi Čechy www.diakonie-stred.cz a Farního sboru 
(Komenského nám. 140) a to v kanceláři každý Českobratrské církve evangelické Čáslav http://-
všední den od 8 do 15 hodin nebo na faře Českobra- caslav.evangnet.cz/ a zhodnocení celé akce na 
trské církve evangelické v Čáslavi (Jana Karafiáta stránkách www.krabiceodbot.cz 
159) a to vždy v neděli od 8 - 9 nebo od 10 - 11 
hodin. Sběrné místo je označeno cedulí. 

Drahomíra Dušková Havlíčková (evangelická 
farářka v Čáslavi a okolí)

VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT

3. adventní neděle 11. prosince 

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH

3. adventní neděle 11. prosince od 16 hodin 

ADVENTNÍ KONCERT 

Ve čtvrtek 15. prosince od 9 - 11 hodin
VÁNOČNÍ KAVÁRNA

4. adventní neděle 18. prosince od 9 hodin

VÁNOČNÍ SLAVNOST PRO MALÉ I VELKÉ 

V úterý 20. prosince v 10 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE ČÁSLAV 

Ve středu 21. prosince v 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT. 

23. prosince v 19 hodin (Komenského síň)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

 24.12. ve 22 hodin

ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ

NA ŠTĚPÁNA 26. 12. v 9,00 hodin
VÁNOČNÍ HUDEBNÍ BOHOSLUŽBY

od 14 - 16 a od 17 - 18 hodin 

 
(Komenského síň)

(Komenského síň)

(Evangelický kostel)

(Evangelický kostel)

(Evangel.  kostel)

(Evangelický 
kostel)

(Komenského síň)

 - s možností zakoupit 
výrobky ze zemí třetího světa (Obchůdek jednoho 
světa Praha), z Diakonie Čáslav a výrobky 
dobročinného spolku Marta. Bude to vhodná 
příležitost nakoupit svým blízkým dárky (svícny, 
vánoční přáníčka, fair trade kafe, čaj, kakao, 
čokolády, fair trade rukodělné výrobky - šperky, 
ubrusy, hudební nástroje, tašky aj.) a zároveň 
podpořit dobrou věc. 

Účinkuje: Seniorátní pěvecký 
soubor pod vedením Moniky Drdové. 

 pro starší a pokročilé v Kavárně 
Diakonie. Zpívání  koled s harmonikou a punčem.

Premiéra 
vánoční divadelní hry „Na útěku… podle Matoušova 
evangelia“, kterou zahrají děti a mládež z Čáslavi a 
okolí, s písničkou přiletí i nejmenší děti „Broučci“. 
Po divadelním představení bude následovat 
posezení při kávě, čaji a vánočních sladkostech.

 
Vánoční 

divadlo klientů sociálně-terapeutické dílny 
střediska Diakonie v Čáslavi a společné zpívání 
koled u vánočního stromku 

 
Účinkuje: Pěvecký sbor SOŠPg 

v Čáslavi. Vstupné 50 Kč.

 evang. mládeže s filmem 
 

 

 v kostele při svitu 
svíček, se zpíváním a poezií 

 

Hudbou bude doprovázet kytarista Roman Čermák 
a skupina Double Guitar Quartet a slovem farářka 
Drahomíra Dušková Havlíčková.

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné 
prožití vánočních svátků a hojnost požehnání v 

novém roce 2017. 

Farní sbor 
Českobratrské církve 

evangelické v 
Čáslavi, ulice Jana 
Karafiáta č.p. 159. 
Tel.: 774 216 408. 

http://caslav.evangn
et.cz/

ŠTĚDRÝ VEČER

NA VÁNOCE DO KOSTELA!
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V říjnu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 32 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 6 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA PROSINEC

Jen na  chviličku Tě obejmout
a pohladit Tvou milou tvář,

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

Dne 15. 12. uplyne 1 rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček,
pan

Miloslav Jančovič
S láskou a velikou bolestí v srdci stále vzpomínají 

manželka  a děti s rodinou. 

Dne 14. 12. 2016 uplyne smutných 5 let 
ode dne, kdy jsme se rozloučili 

s naším drahým manželem, 
tatínkem, synem a bratrem, 

panem 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

manželka Dagmar, 
synové Pavlíček a Davídek, 

rodiče, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Pavlem Lebedou

Dne 24. 11. by se dožila 
100 let

paní

Julie Novotná

Stále vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 22. 12. vzpomeneme 
3. výročí dne úmrtí 

paní

Vilemíny Bezdegové
Vzpomínají manžel,

dcera a syn s rodinami
a vnoučata.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Stále vzpomínají dcery
Jára a Věra s rodinami.

7. prosince uplyne 5 let,
co nás opustila

paní

Věra Málková

Dne 14. 12. uplynou tři roky 
od náhlého odchodu manžela,

pana 

Karla Šafáře

Vzpomíná manželka a přátelé.

Dne 3. prosince uplyne 8 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka,
paní

S láskou vzpomínají
syn Míra s manželkou.

Eva Horáková

Dne 23. prosince 2016 uplyne 
60 let od úmrtí

paní 

Olgy Janyšové 

Stále vzpomíná vnučka Miriam s rodinou.

rozené Bártové,
ředitelky bývalé Zdravotnické školy v Čáslavi 

24. 11. oslavil 

pan 

70. narozeniny

Hodně zdraví a pohody mu přejí 
manželka Maruška a dcery s rodinami

Míla Musil 
ze Březí

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICI

Dne 13. prosince uplyne 8 let, 
kdy nás náhle v 55 letech
opustil tatínek a dědeček

pan

Václav Volenec
Kdo jste ho znali, 

vzpomínejte s námi.
Dcera s rodinou

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2016   



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

PROSINEC

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

9. 12. 2016 VÝROBA MALÝCH MÝDEL

9.12.2016 VÁNOCE MAŽORETEK

10. 12. 2016 VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ DVOJIC 

17. 12. 2016 MALÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

17. 12. 2016 VÁNOČNÍ DOPOLEDNE TS COOKIES

17. 12. 2016 VÁNOČNÍ ODPOLEDNE TS RASCALZ 

18. 12. 2016 VÁNOČNÍ TANCOVÁNÍ TS FREAKS

18. 12. 2016 VÁNOČNÍ TANCOVÁNÍ TS LIMITED EDITION

19. 12. 2016 VÁNOČNÍ TURNAJ HRY MOLKKY

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ NA ROK 2017 je na našich webových stránkách.

Pátek - pro děti od 1. tříd - od 16.00 do 17.30 hodin - účastnický poplatek 40 Kč.  
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 6. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Pátek / sobota - od 17.00 hodin do 9.00 hodin následujícího dne - účastnický 
poplatek 200 Kč.  
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 28. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - pro všechny příznivce šachové hry - od 10.00 hodin - účastnický 
poplatek 40 Kč / osoba. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 2. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - pro děti od 1. tříd - od 9.00 do 11.00 hodin - účastnický poplatek 80 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 9. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - od 9.00 do 12.30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 8. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - od 14.00 do 18.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 8. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Neděle - od 9.00 do 13.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 8. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Neděle - od 14.00 do 18.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 8. 12. 2016 v kanceláři DDM.

Pondělí - pro děti od 1. tříd i dospěláky - od 16.00 do 18.00 hodin - účastnický 
poplatek 30 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 14. 12. 2016 v kanceláři DDM.

OD 18. LEDNA 2017 PRO VÁS OTEVÍRÁME NOVÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK JOGA 
KIDS – JÓGU PRO DĚTI OD 4 LET. PŘIHLÁŠKY JSOU PŘIPRAVENÉ V KANCELÁŘI 
DDM ČÁSLAV. MÁME OMEZENÝ POČET MÍST, PROTO NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE 
SE VČAS. ÚČASTNICKÝ POPLATEK JE 300 KČ.

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K JSOU VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

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

nebo na tel. č. 327 311054, 731449131
www.ddmcaslav.cz
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od 28. 11. 2016 do 15. 1. 2017 - VÝSTAVA

3. 12. 2016 od 17.00 - KONCERT

5. 12. 2016 OD 17.00 - BESEDA 

10. 12. 2016 od 15.00 - KONCERT 

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
„KRÁSA LITURGICKÝCH ROUCH“ aneb exkurze do kněžského šatníku
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi 
VARHANNÍ KONCERT Klause Sonnleitnera Can.Reg., Rakousko varhaníka 
Augustiánského kláštera St. Florian
Autoři skladeb: Johann Sebastian Bach 1685 - 1750, Jan Křtitel Kuchař 1751 - 
1829, Zděnek Pololáník 1935, Stanislav Mach 1906 - 1975, Klaus Sonnleitner  
1970, Anton Bruckner 1824 - 1896, Théodore Dubois 1837 - 1924  

v přednáškové místnosti knihovny 
Beseda „O CESTĚ KE ZDRAVÍ“
Společnost NATUR APATYKA seznámí návštěvníky s možnostmi prevence a 
udržení zdraví, jak naše zdraví ovlivňuje genetika, strava, voda, náš životní styl, 
psychika a další faktory a k čemu pomáhá irisdiagnostika

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” Vás srdečně zve na „Adventní 
koncert v Lochách“
Vystoupí: komorní pěvecké sdružení Freetet
Sváteční slovo: Mgr. Drahomíra Dušková farářka Českobratrské církve evange-
lické v Čáslavi 

Foyer divadla - Kamila Ženatá - obrazy

Neděle 4. prosince v 17.00 / Nová scéna VOX BOHEMICA  
ADVENTNÍ KONCERT

Úterý 6. prosince v 19.00 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Sobota 17. prosince v 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY

Neděle 18. prosince v 15.00 VÁNOČNÍ HVĚZDA / Scéna Zlín

Středa 21. prosince v 19.00 PETRA JANŮ /  VÁNOČNÍ KONCERT

Prodej divadelního abonmá JARO 2017 od 5. 12. do 21. 12. v kanceláři 
Dusíkova divadla v Čáslavi: pondělí + středa  8 - 12 a 13 - 17 hodin

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

Podruhé se do Čáslavi vrací komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica. 
Můžete se těšit na sólový  houslový koncert a moll J. S. Bacha v podání Ludmily 
Štětinové. Mezi dalšími díly uslyšíte skladby W. A. Mozarta nebo O. Šimka. 
Vstupné: 100 a 50 Kč.

Zábavný pořad, jedinečný a nezaměnitelný humor Zdeňka Izera. Vystoupení  
je opět obohacené videoprojekcemi, zábavnými kostýmy a převleky.
Vstupné: 270 a 250 Kč.

Tradiční vánoční koncert dechové kapely Věnovanka pod vedením Ing. Václava 
Musílka.
Vstupné: 140, 120 Kč.

Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled.
Vstupné 80 Kč Divadelní abonmá pro děti.

Petra Janů – ojedinělá rockerka na české hudební scéně, která pozvolně přešla 
do vod pop-music.
Vstupné: 390, 360, 330 Kč.

Vánoční koncert DH Věnovavka
 17. 12. 2016 od 17.00 v Dusíkově divadle Čáslav

Předprodej
Informační centrum - tel. 327 300 265, e-mail: 

Dusíkovo divadlo v Čáslavi - tel. 327 312 139, e-mail: 
Nebo na pokladně divadla 30 minut před konáním koncertu.

info@meucaslav.cz
predprodej@kulturacaslav.cz



KINO MILOŠE FORMANA PROSINEC
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1. NAŠE POSLEDNÍ TANGO

2. - 4. ANDĚL PÁNĚ 2

2. - 3. HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 

6. ZAČÍT ZNOVU

7. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

8. POHÁDKY PRO EMU

9. - 10. UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY

10. - 11. TROLLOVÉ 3D

13. ANTHROPOID

Ve filmu vyprávějí Juan a María svůj příběh skupině mladých choreografů a ta-
nečníků tanga z Buenos Aires, kteří přetvářejí ty nejkrásnější, dojemné a dra-
matické okamžiky života Juana a Marii do neuvěřitelných choreografií. Tyto 
nádherně natočené choreografie doplňují rozhovory a dokumentární momen-
ty filmu a dohromady vytvářejí nezapomenutelnou cestu do srdce tanga.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč Promítáme od 20 hodin.

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si za-
sloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta 
k uznání bude volná. Hádka o jablko Poznání ale skončí neslavně. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se 
tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, 
do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň 
a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Během vyčer-
pávajících 12 hodin, za stálého ostřelování v krvavé bitvě o Okinawu v roce 
1945, zachránil životy 75 mužů...
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Nathalie je profesorkou filozofie v jednom pařížském lyceu. Svou práci miluje a 
snaží se studentům především předat zálibu v myšlení. Jako vdaná matka dvou 
dětí dělí svůj čas mezi rodinu, bývalé žáky a svou značně majetnickou matku. 
Jednoho dne jí manžel oznámí, že odchází k jiné ženě. Nathalie získává novou 
svobodu a přebuduje svůj život od základů.
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Nejslavnější single holka na světě je konečně zpátky. Podle názvu to sice vypa-
dá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by nebyla Bridget, kdyby takový 
prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Česká verze.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus 
jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po 
autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovní-
ka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: 
Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve 
stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou práci a 
téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti života. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Selene (Kate Beckinsale) musela chránit svou dceru Eve (India Eisley) před Lyca-
ny a nyní se nachází před další výzvou. Aristokratičtí vampýři a nemilosrdní Lyca-
ni získávají zpět původní zdroj sloužící k vytvoření nové rasy vytvořené Alexan-
derem Corvinusem pomocí DNA. Michael (Scott Speedman) se probouzí z kryo-
genního spánku, vrací se mu vzpomínky a pátrá po Selene a jeho dceři Eve.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Nový animovaný film od studia DreamWorks a tvůrců Shreka! Oblíbené posta-
vičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu! Když jednoho dne zlí Bergeni 
unesou do zajetí většinu obyvatel Trollíkova, musí se spojit i dva neslučitelní 
nekamarádi Poppy a Větvík, aby své kamarády zachránili. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Snímek Anthropoid vychází ze skutečného příběhu vojenské operace za druhé 
světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda 
Heydricha. Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Joze-
fa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří musejí v nacisty 
okupovaném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha.
Mládeži do 12 let nevhodné: Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

14. - 15. PAŘBA O VÁNOCÍCH

16. - 18. ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D

17. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D

20. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

21. INKARNACE

22. - 23. MANŽEL NA HODINU

25. - 26. ZPÍVEJ 3D

27. SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI

28. - 29. COLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE

Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky spo-
lečnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkole-
pým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek 
se mu poněkud vymkne z rukou…
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odváž-
ný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin, v neděli od 17.30 
hodin.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kte-
rém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem 
světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho 
zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? Česká verze.
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč, mládež 130 Kč. Promítáme od 
17.30 hodin.

Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického 
a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyři-
cítky milým způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška 
se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a 
hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s 
nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zku-
šenostem s „ženskejma definitivně skončil". Eliška má ovšem na chlapy také 
momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jedenáctiletý Cameron (David Mazouz) se znenadání začíná chovat podivně. 
Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvláštními pradávnými jazyky a vykazuje i další 
příznaky posedlosti. Jakmile to jeho matka (Carice van Houten) zpozoruje , spo-
jí se s odborníky z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou specialistku a její tým...
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už 
Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí v cestě. 
Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jan-
kou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapo-
mněl rozvést! 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit diva-
dlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou ta-
lentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Tvůrci Mimoňů a Tajného 
života mazlíčků se tentokrát vydali dobývat kina s příběhem, který vám pohladí 
nejen duši, ale i uši. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které 
poodhalují tajemství jiných světů a podivné doby, Jake objeví kouzelné místo, 
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i 
nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich 
zvláštní, neuvěřitelné a nepochopitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřá-
tele. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will 
Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kole-
gové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce 
lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.



Prodej zahájen 
5. 12. 2016

Nejlevnější vánoční stromeček
koupíte u nás

PEDIKÚRA   MASÁŽE
NEJEN V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA, 

ALE I V PROVOZOVNĚ 
 Čáslav, Husova 625/E 

(hned vedle kadeřnictví - Anna Karafiátová)

Č?slav zdarma, Žáky, Močovice +25,- Kč, Kluky, Drobovice, Filipov, 
Koudelov, Markovice, Chotusice, Žehušice, Krchleby, Církvice + 75,- Kč, 

H. a D. Bučice, Vrdy + 95,- Kč, Žleby + 145,- Kč, ostatn? dle dohody. 
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ŽELEZÁØSTVÍ U DOBIÁŠÙ 
NABÍZÍ KVALITNÍ ÈESKÉ VÝROBKY 
Èáslav, Husova 318, 319 
Po - Pá: 8 - 12 12,30 - 17 | So: 8 - 11 Telefon: 327 313 583

do trouby až na 220°C

chirurg. nerez ocel CrNi 18/10

na všechny druhy sporáku i na indukci

úsporné sendvičové akumulačn? dno 

poklice z temperovaného bezp. skla

parní ventil na poklici pro obvod nadbytečné p?ry

vysoce odolný keramický nepřilnavý povrch Granitec

FLONAX STANDARD nerezová pánev s
nepřilnavým povrchem ILAG GRANITEC,
průměr 26 cm, objem 2,5 l

chirurg. nerez ocel CrNi 18/10

na všechny druhy sporáků i na indukci

úsporné sendvičové akumulačn? dno

do trouby a do myčky bez omezen?

poklice z temperovaného bezpečnostn?

parní ventil na poklici pro odvod vody
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OP H Í LEN DÁ ÁH VÁ EM KY  V BEZ ZÁLOH
Zabýváme se vymáháním: 

neproplacených faktur
rozhodnutí od soudu

dlužních úpisů
směnek

Tel.: 775 200 391
e-mail: czepinvest@seznam.cz

Inzerci do Čáslavských novin
je možné podávat buď osobně na adrese redakce:

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav 
(budova městského úřadu)

nebo písemně
či e-mailem: noviny@meucaslav.cz

Bližší informace na www.meucaslav.cz
nebo na tel. čísle: 327 300 228
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Program na prosinec 2016 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

3. prosince - sobota - MIKULÁŠSKÉ TRHY

10. prosince - sobota - NA RYBÁŘSKOU BAŠTU 

17. prosince - sobota - VÁNOČNÍ POCHOD KOLÍNSKEM

31. prosince - sobota - SILVESTROVSKÝ POCHOD

 Trasa: Čelákovice - NS Údolím Labe - 
Byšičky - Otradovice - Lysá nad Labem 11 km. Odjezd v 8:52 hod., návrat v 
15:03 hod. Vedoucí je paní Markéta Štěpinová.

Trasa: Zbraslavice - Vidlák - 
rybník Svěcený - restaurace Rybářská bašta. 10 km. Odjezd v 8:52 hod., návrat 
v 15:03 hod. Vedoucími jsou paní Matysová a Šrámková.

 Trasa: DLE PROPOZIC 
POŘADATELE KČT Kolín, START - nádražní hala ČD Kolín od 8:00 do 10:00 hod.  
Odjezd v 7:52 hod. Vedoucími jsou pan Kučera a paní Černíková.

 Trasa: Závratec - Lovětínská 
rokle - Krkaňka - Ronov nad Doubravou. 12 km. Odjezd v 9:10 hod., návrat ve 
14:45 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Městské muzeum a knihovna Čáslav 
a Římskokatolická farnost Čáslav 

pořádají Varhany: 
Klaus Sonnleitner Can.Reg., 

Rakousko
Varhaník Augustiánského 

kláštera St. Florian 
Bruckner-varhany, 

nejvetší nástroj 
v Rakousku

Adventní a vánoční 
varhanní koncert 

Chrám sv. Petra a Pavla
3. 12. 2016 v 17.oo hod.

Velkých úspěchů dosáhli chlapci ze 4. a 5. ročníku ZŠ Čáslav, Masarykova ul. při 
florbalových turnajích v Kutné Hoře. 1. listopadu se v tělocvičně ZŠ Jana 
Palacha v K. Hoře odehrálo okresní kolo Poháru základních škol. Naši hráči 
porazili ZŠ Čáslav Sadová  4:1, ZŠ K. Hora Kamenná stezka 6:1 a  ZŠ K. Hora J. 
Palacha 8:1. Ve finále prohráli se ZŠ K. Hora Žižkov 5:3 a obsadili krásné druhé 
místo.

Dne 2. listopadu se uskutečnilo okresní finále soutěže O pohár hejtmana. 
Naše škola byla opět úspěšná. Naši chlapci zvítězili nad ZŠ K. Hora J. Palacha 
2:1, ZŠ Uhl. Janovice 1:0, ZŠ K. Hora Masarykova 2:0 a v derby zápasu se ZŠ 
Čáslav Sadová chlapci zvítězili 4:2. Remízou 1:1 skončil zápas se ZŠ K. Hora 
Žižkov a to znamenalo, že si chlapci pověsili na krk stříbrné medaile. V obou 
soutěžích školu skvěle reprezentovali: František Malina, David Hybler, Vojtěch 
Hamsa, Petr Hrubý, Vojtěch Semerád, Matěj Šváb, Jakub Zedník, Vojtěch 
Paták, Radek Ráliš, Petr Holý a Martin Resl.

10. listopadu se naši starší chlapci zúčastnili v Čáslavi  florbalového 
turnaje O pohár SPŠ k 80. výročí založení školy. Za účasti 5 špičkových týmů 
okresu, kde za domácí družstvo reprezentovali studenti  1. ročníku, dosáhli 
naši žáci skvělého úspěchu - byli opět  druzí a pro školu získali krásný pohár. 
Porazili ZŠ Žehušice 2:0 a Kutnou Horu Masarykova 5:0. Zápas se ZŠ Vrdy 
skončil remízou 1:1 a s vítězným týmem SPŠ Čáslav prohráli 1:3. Školu 
reprezentovali: Martin Čech, Jan Kopecký, Lukáš Kvíčala, Daniel Švajcr, Martin 
Vlach, Jiří Bělohlávek, Matěj Hudec, Jakub Adamec, Patrik Kantor, Tobiáš 
Klazar a Marek Gonda.              Milan Valtr, učitel Tv

POSTŘÍBŘENÁ  „MASARYČKA“

 TÝM Z V VP PP P G B 

1. Jiskra Ústí nad Orlicí 14 10 2 1 1 29:9 35 

2. SK Vysoké Mýto 14 8 2 1 3 16:13 29 

3. Sokol Živanice  14 6 4 2 2 35:16 28 

4. FK Čáslav  14 7 2 2 3 30:16 27 

5. SS Ostrá 14 5 3 3 3 17:11 24 

6. 
Dvůr Králové nad 
Labem  

14 5 4 1 4 19:22 24 

7. Sokol Kratonohy  14 6 1 1 6 25:19 21 

8. Sparta Kutná Hora  14 5 1 4 4 14:13 21 

9. FK Letohrad  14 5 2 2 5 16:18 21 

10. FK Kolín  14 4 2 3 5 19:20 19 

11. FK Pěnčín-Turnov  14 4 1 3 6 25:30 17 

12. FK Pardubice B 14 4 1 2 7 20:26 16 

13. Spartak Chrastava  14 4 1 2 7 22:30 16 

14. MFK Trutnov  14 4 0 1 9 17:27 13 

15. FK Náchod  14 2 2 2 8 18:34 12 

16. FC Přední Kopanina  14 2 2 2 8 14:32 12 

 

Čáslavští šachisté oznamují, že již byla zahájena šachová sezona ročníku 
2016/2017. Schůzky se konají každou středu od 16:00 hodin v Klubu důchodců 
v Čáslavi. Vítáni jsou všichni obdivovatelé a příznivci této krásné královské hry.

ŠACHY V ČÁSLAVI


