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MĚSTO ČÁSLAV POŘÁDÁ

PÁTEK 12. 1. 2018 
OD 19:30 HOD.
HOTEL GRAND

Předprodej vstupenek 
v Informačním středisku Čáslav. 

Cena vstupenky 250 Kč.

hrají STARÝ KLÁDY

vystoupí MAŽORETKY LUMINOUS a RODIČE  
                 INNKEEPERS - IRSKÉ TANCE

moderuje VERONIKA CHRAŠČOVÁ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 21. 11. 2017 | Městská rada

usnesením č. 396/2017

usnesením č. 397/2017
vzala na vědomí

usnesením č. 401/2017

usnesením č. 398/2017

usnesením č. 399/2017

usnesením č. 400/2017

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- prodej bytové jednotky č. 13, č.p. 1308 spolu s podílem ve výši 5201/368520 na 
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- společných částech domu čp. 1305, čp. 1306, čp. 1307 a čp. 1308 a na pozem-
ním č. ….. schvaluje rozpočet Města Čáslavi na rok 2018 podle předloženého cích st.p.č. 1820/1, st.p.č. 1820/2, st.p.č. 1820/5 a st.p.č. 1820/6 zapsaných na 
návrhu. Rekapitulace: Příjmy 234.276,00 tis. Kč, výdaje 205.065,00 tis. Kč, fi- Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na 
nancování mínus 29.211,00 tis. Kč. LV 12301 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši stanovené zna-

 navrhla Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: leckým posudkem tj. 950 000 Kč + náklady na realizaci prodeje p. M. V., Žleby.
Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. …/2017 schvaluje roz-  přípis Města Kutné Hory ze dne 7. 11. 2017 a vyslovila souhlasí 
dělení výdajů rozpočtu v části paragrafu 3900 - ostatní příspěvky ve schválené se stanoviskem, které je uvedeno v důvodové zprávě.
výši 3 825 000 Kč na 3 200 000 Kč určených na sport a 625 000 Kč na ostatní  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
příspěvky. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením:

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- - č . … /2017 1) deleguje pro rok 2018 zástupce města na valné hromady společ-
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- nosti MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. Jaromíra Strna-
ním č. ….. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2019 da,
až 2023 dle předloženého návrhu. - č. …/2017 2) deleguje pro rok 2018 zástupce města na valné hromady spo-

 vyslovila souhlas s termínem konání všeobecného trhu lečnosti VHS Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku Ptáku 387, Kutná 
organizovaného panem Radkem Alešem dne 12. 12. 2017 a dále souhlasí pro Hora pana Ing. Jaromíra Vítka,
rok 2018 s konáním všeobecných trhů v těchto termínech: 27. 2., 27. 3., 24. 4., - č. …/2017 3) deleguje pro rok 2018 zástupce města na valné hromady spo-
29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 9. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. a 18. 12. 2018. lečnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižkova ulice 832, 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usne- Havlíčkův Brod pana Ing. Jaromíra Vítka.
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č.... schvaluje 

usnesením č. 402/2017 usnesením č. 411/2017

usnesením č. 403/2017

neměla námitky

usnesením č. 412/2017

usnesením č. 404/2017

usnesením č. 405/2017

usnesením č. 406/2017 usnesením č. 413/2017

usnesením č. 407/2017

vzala na vědomí

usnesením č. 414/2017

usnesením č. 408/2017

usnesením č. 415/2017

usnesením č. 416/2017
usnesením č. 409/2017

usnesením č. 417/2017
usnesením č. 418/2017

usnesením č. 410/2017

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr směnit 

2 ním č. …… deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. část pozemku p.č. 1957/1 o výměře cca 96 m v katastrálním území Čáslav, 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v ob- zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
dobí od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2017 do konce Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

2 kalendářního roku 2017, tj. v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 včetně, na města Čáslav a pozemek st.p.č. 296 o výměře cca 96 m zapsaný u Katastrálního 
Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Ra- úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 
da města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním zase- pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví p. F. P., kdy smluvní strany si 
dání v roce 2018. nebudou vzájemně ničeho doplácet. Hradební pásmo bude ve vlastnictví 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- Města Čáslavi.
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usne-  vůči akci „Stavební úpravy a nástavba skladového a admi-
sením č. … schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. Rekapitulace: upravené nistrativního objektu Čáslav, p.č. 691/1“.
příjmy 256 608,58 tis. Kč, upravené výdaje 269 231,61 tis. Kč, financování plus  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
12 623,03 tis. Kč. zemcích p.č. 2320 a p.č. 2450 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním praco-
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- višti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Česká tele-
ním č. …… schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 4/2017,            komunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě- Praha 3, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné ko-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů. munikační sítě v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo           břemene ze dne 27. 7. 2016 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3044-
č. 96/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci 36/2017 v celkové délce 46 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové 
„Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část“. úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 4 600 Kč včetně DPH.

 schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo            doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-
č. 44/2017 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s. r. o. na akci „Rekonstrukce sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č... /2017 schvaluje 
chodníku v ulici Tyršova“. aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Čáslav na období 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná- 2018 - 2022, podle důvodové zprávy.
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením č.../2017  celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, 
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá Město Čáslav.
veřejného pořádku Městskou policií Čáslav uzavřené mezi městem Čáslav a ob-  vyslovila souhlas se sídlem Divadla ATAKDÁL z.s. Čáslav 
cí Vrdy. v ulici Masarykova 194/36 v budově Dusíkova divadla Čáslav, dle důvodové 

 schválila prodloužení pronájmu nebytového prostoru zprávy.
2 v budově č. p. 74, náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi o výměře 147,10 m  schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Realitní a sta-

firmě Rabbit Trhový Štěpánov a.s., se sídlem Trhový Štěpánov 302, PSČ 257 63, vební společnost s.r.o. Brno, dodavatelem Opravy a udržování Informačního 
IČ: 186 22 437 do 31. 12. 2022 dodatkem č. 5 a úpravu nájmu na 18 500 Kč bez centra Čáslav - I. etapy, dle důvodové zprávy.
DPH/měsíčně dle důvodové zprávy.  schválila zábor veřejného prostranství v ul. Fr. Gen. 

 vyslovila souhlas v souladu se zákonem o obcích  M  o r a vc e   p řed č.p. 60 v Čáslavi pro provozovatele cukrárny Bonet p. J. N. období 
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se změnou přílohy Směrnice   o d  2  0. 12. 2017 do 23. 12. 2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města 
č. 5/2015 ze dne 2. 2. 2015 o nakládání s nemovitým majetkem. Příloha se Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
nazývá „Zásady pronajímání bytů v majetku města Čáslav“ s platností od  1. 1.  schválila Dodatek č. 1 k plánu inventur na rok 2017.
2018.  vyslovila souhlas s přijetím věcného účelového daru 

 schválila úhradu nákladů soudního sporu ve výši  p r o  Z á k la d n í  školu Čáslav, Masarykova 357, dle důvodové zprávy. Rada města 
9 437,60 Kč p. R. B., Čáslav, dle důvodové zprávy. Čáslavi po projednání svým usnesením č. 419/2017 schvaluje čerpání re-

Usnesení městské rady ze dne 27. 11. 2017 | Městská rada
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 zervního fondu a fondu odměn DDM Čáslav, dle důvodové zprávy. lavi takto: člen rady: 2700 Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo komise 
 schválila čerpání fondu odměn Základní umělecké rady: 2200 Kč, člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu: 

školy J. L. Dusíka Čáslav, dle důvodové zprávy. 1800 Kč, člen zastupitelstva: 900 Kč. 
 schválila přidělení bytu č. 1, v DPS v ul. Jiřího z  schválila uzavření smlouvy o pojištění právní ochrany 

Poděbrad 939 p. H. H. trv. bytem Močovice na dobu určitou, za podmínek územní samosprávy mezi DAS Rechtsschutz AG expozitura Jihlava a Městem 
uvedených v důvodové zprávě. Čáslav, dle důvodové zprávy.

 schválila změnu organizačního řádu Městské nemocni-  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-
ce Čáslav, s účinností od 1. 1. 2018, dle důvodové zprávy. sení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č.... /2017 

 vyslovila souhlas se zřízením ordinace praktického lé- schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Demolice budov      
kaře pro děti a dorost při Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. v sociálně vyloučených lokalitách na akci „Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi.

 schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvko-  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-
vých organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny v nej- sení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č..../2017 
bližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. schvaluje Projekt následného využití revitalizovaného území s názvem „Revita-

 schválila příplatky za vedení pro ředitele příspěvkovým lizace území bývalé vojenské ubytovny v Čáslavi“, který je povinnou přílohou k 
organizací města od 1. 1. 2018 podle důvodové zprávy. žádosti o dotaci na akci „Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi“.

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo           
usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č.... /2017 sou- č. 91/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., 
hlasí s řešením nedobytné pohledávky Města Čáslavi, podle předloženého ná- na realizaci akce: „Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace“.
vrhu.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona                  

 doporučila přijmout zastupitelstvu města usnesení č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
tohoto znění: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č.../2017 dějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav od 
schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Čás- firmy Chráněná dílna Semerád Petr, dle důvodové zprávy.

usnesením č. 420/2017

usnesením č. 421/2017 usnesením č. 428/2017

usnesením č. 422/2017 usnesením č. 429/2017

usnesením č. 423/2017

usnesením č. 424/2017 usnesením č. 430/2017

usnesením č. 425/2017

usnesením č. 426/2017 usnesením č. 431/2017

usnesením č. 432/2017
usnesením č. 427/2017

Konec roku bývá příležitostí bilancovat a vyslovovat přání do nového roku. Lidé si 
nejčastěji přejí hodně zdraví, což není tím pádem nejoriginálnější vinšování, ale že 
to není přání banální, si člověk uvědomí nejvíce, když mu zdraví chybí. Tak u toho 
zůstanu a popřeji všem občanům města a čtenářům Čáslavských novin ono „Hlavně 
to zdraví.“ Vnímám ho jako komplex zdraví fyzického i duševního, které spolu úzce 
souvisí. Sokolové měli heslo:  „V zdravém těle zdravý duch.“ Zdravý selský rozum se 
taky říkávalo. A to vše budeme v roce 2018 potřebovat. Vstoupíme do roku 100. 
výročí vzniku Československa, společného státu Čechů a Slováků. Ten už sice 
nemáme, ale myšlenky konstituování státu na principu národního sebeurčení a 
sebeuvědomění, což není určitě to samé jako nacionalismus, jsou stále platné. 
Ledaskdo se dovolává Masarykova odkazu, třebaže v dnešní době plné zkratek a 
nedostatku času na všechno, se málokdo studiem jeho díla zabývá. Třeba nám ale 
utkví v paměti jedna z jeho vět a zásad  - „Nebát se a nekrást.“ Takže kromě onoho 
přání pevného zdraví bych připojil druhé přání - naplňovat v reálném životě svým 
jednáním i toto heslo. Tím se dostávám tak trochu i k zpětnému hodnocení 
uplynulého roku. Nechci posuzovat, co všechno se povedlo v rovině materiální, jistě 
tomu bude věnována pozornost některými z mých kolegů. Zajímá mě, jak se nám 
žije, jako spolu komunikujeme, nasloucháme si, vzájemně se respektujeme a zda a 
jak tím vším kultivujeme náš život. K dokonalosti to má poměrně daleko. Přeji nám 
všem tedy v tomto směru hodně trpělivosti, odhodlání a odvahy. Na druhou stranu 
je poněkud zvláštní, že takové přání vyslovuji 28 let od 17. listopadu 1989, který 
slavíme jako státní svátek a v kalendáři je tento den veden jako Den boje za 
svobodu a demokracii.  Asi je to tím, že demokracii a svobodu člověk nezíská tím, 
když ji napíše do kalendáře. Je to, jak uvedeno, den boje za obě tyto hodnoty. 

                                          Vlastislav Málek, člen ZMPřeji všem hezké a klidné Vánoce. 

HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU

Vážení spoluobčané,
dnešní doba je hektická a neklidná ať už celosvětově, 

v České republice a občas i v Čáslavi. 
Mezi lidmi je plno zášti, sobectví a bezohlednosti. 

Přeji proto všem občanům Čáslavi, 
aby nadcházející krásné svátky prožili v klidu, pohodě a vzájemné 

shodě. Přeji všem pohodovou štědrovečerní večeři strávenou               
v příjemné rodinné atmosféře a ať šupina z vánočního kapra     
přinese Čáslavákům po celý příští rok hodně štěstí a zdraví. 

Šťastné Vánoce a ještě lepší nový rok.     Jaroslav Vostrovský, člen ZM

Přejeme všem občanům našeho krásného města 

klidné prožití vánočních svátků  v kruhu nejbližších, 

hodně zdraví a spokojenosti  v novém roce. 

Ať čarovná atmosféra Vánoc přetrvá 

a úspěchy příštího roku 

ať předstihnou roky minulé. 

Zastupitelé Drahomír Blažej, Markéta Čapková a Tomáš Hasík.
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Vážení Čáslaváci, 
držíte v rukou ledno-
vé, tedy první vydání 
Čáslavských novin 
pro rok 2018. Změna 
letopočtu je pro vět-
šinu z nás okamži-
kem, kdy se alespoň 
na chvíli zastavíme a 
ohlédneme za uply-
nulými dvanácti mě-
síci... Co se nám v té 
době podařilo, jaké 

jsme měli radosti (a samozřejmě i starosti)? Převa-
žovaly klady nad zápory - nebo tomu bylo naopak? 
Bilancujeme osobní i pracovní život, vzpomínáme 
na události, které jsme mohli jen těžko  ovlivnit, ale 
které zároveň měly dopad na náš život... Jaké udá-
losti se zapíší do kroniky našeho města na stránkách 
nadepsaných letopočtem 2017?

ců radnice je prakticky neustálá péče o komunikace. nebo městského zastupitelstva. V této souvislosti 
Vždyť se město stará o přibližně čtyřicet kilometrů se musím zmínit o proměně atmosféry v tomto sbo-
silnic a chodníků, což je pro představu přibližně stej- ru volených zástupců obyvatel našeho města, k níž v 
ná délka, jako cesta z Čáslavi do Pardubic. Drobné uplynulých měsících došlo. Mrzí mě, že jakkoliv se 
opravy jsou tak na programu v podstatě stále, ale Čáslav v minulých letech mohla pyšnit součinností 
nevyhýbáme se ani větším akcím, které si pak vyžá- prakticky všech zastupitelů bez ohledu na jejich po-
dají jak určité omezení provozu, tak i značné finanč- litickou příslušnost, je nyní tato snaha o spolupráci 
ní náklady. Proto je vždy snaha získat na větší re- zaměněna za boj o zájmy jednotlivých skupin zastu-
konstrukce finanční příspěvek formou dotace z růz- pitelů. Samozřejmě je třeba chápat snahu někte-
ných fondů. To se v roce 2017 podařilo například   r ý ch z nás o prosazení vlastního názoru na fungová-
v případě rekonstrukce chodníků v celé délce Tyršo- ní města jako legitimní a nechceme se bránit kon-
vy ulice. Dnes je toto dílo již dokončeno a chodci tak struktivní diskusi. Obávám se ale, že například ne-
mají možnost využívat komunikaci, která vyhovuje ustálý důraz na již zmíněný nevydařený rozjezd pro-
všem předpisům a požadavkům pro osoby se vozu restaurace v Grandu není nejvhodnějším po-
sníženou pohyblivostí, rodiče s kočárky a tak dále. honem pro posun dění ve městě. Jak jsem již uvedl, 

Dalším dílem, které podle mého mínění při- tohoto problému - či chceme-li omylu - jsme si vě-
spělo ke spokojenosti obyvatel části našeho města, domi a snažili jsme se jej ihned napravit, což je dnes 
byla proměna poměrně rozsáhlé plochy parkoviště již zrealizováno. 
před bytovými domy v horní části ulice Žitenická. Dalším bodem sváru je v současné době uvažo-

Zvláště sportovci ocenili v letních měsících vaná proměna právní formy městské nemocnice. 
Úvod roku - a já jsem tomu velmi rád - patřil zprovozněné workoutové hřiště, vybudované v par- Také zde dochází k určitým názorovým střetům, kte-

úspěšnému rozjezdu aktivního využívání zimního ku u Podměstkého rybníku. Také zde, stejně jako   ré   b u de nutné prodiskutovat a zvolit tu nejlepší ces-
stadionu ve Vodrantech. Zájem místních sportovců v případě zimního stadionu, předčil zájem místních tu k možnému zachování současného rozsahu pro-
i lidí z okolí o rekreační bruslení i sportovnější pojetí občanů o novou možnost sportovního vyžití veške- vozu městské nemocnice i v následujících letech. O 
využití ledové plochy překonal naše očekávání a rá očekávání. Jsem velmi rád, že u mnohých mla- tomto tématu jsme již v Čáslavských novinách psali, 
utvrdil nás ve víře, že bylo rozhodnutí o výstavbě dých lidí převažuje vztah ke sportu nad negativními diskutujeme o něm se zastupiteli a náležitě infor-
čáslavského „zimáku“ správným krokem. Ještě jed- vlivy, které nás tak hojně obklopují. mováni budou jistě i zaměstnanci nemocnice. 
nou bych proto rád poděkoval všem zastupitelům Jestliže hovoříme o jednotlivých sférách života I přes některé nastíněné problémy, které se ne-
města, bez jejichž souhlasu by nebylo možné tak v našem městě, nemůžeme zapomenout ani na vyhnou žádné větší organizaci (a město vlastně ta-
rozsáhlou akci zrealizovat, i všem pracovníkům, kte- zdravotnictví. S uspokojením jsme v tomto roce při- kovou organizací je také), jsem přesvědčen, že byl 
ří se na realizaci stavby aktivně podíleli. Jsem pře- jali informaci o úspěšném vyřízení žádosti o dotaci rok 2017 pro Čáslav rokem dobrým a úspěšným. Byl 
svědčen, že spokojenost dětí i dospělých, kteří zim- na nákup moderních přístrojů, které budou v příš- bych rád, kdyby tomu tak bylo i ve všech jeho 
ní stadion využívají prakticky do poslední možné tích letech moci využívat lékaři ve zdejší městské domácnostech. 
minuty jeho provozu, je nám velkou odměnou. nemocnici. Celkově se jedná o částku pětapadesáti 

Jestliže se zmiňuji o prvních měsících roku milionů korun. 
2017, nemohu zapomenout ani na méně radostnou Stejně jako v minulých letech, i tentokrát se vel-
situaci, tedy nevydařený rozjezd provozu zrekon- ká část péče o Čáslav soustředila na menší, méně 
struované restaurace v hotelu Grand na Žižkově ná- výrazné či sledované akce, které ale ve svém důs-
městí. Zde je třeba otevřeně přiznat, že naše pr- ledku tvoří nezbytný rámec fungování celého měs-
votní představy o možnosti provozovat restauraci ta. Jsou to činnosti, jejichž důležitost začneme vní-
přímo pod hlavičkou města, respektive prostřednic- mat až v momentě, kdy dojde k jejich případnému 
tvím Čáslavské servisní společnosti, s.r.o. nebyly opoždění - údržba travnatých ploch v letním obdo-
vhodnou variantou. Po několika málo měsících pro- bí, péče o květinovou výzdobu města, úpravy a pro-
to bylo operativně rozhodnuto o prozatímním voz na letním koupališti v lesoparku ve Vodrantech, 
ukončení jejího provozu a bylo vyhlášeno výběrové úklid města, zimní údržba komunikací a tak dále. 
řízení na jejího příštího provozovatele. Ten se nové Mohl bych jmenovat další a další průběžné akce, 
moderní restaurace ujal ve druhém pololetí tohoto které možná většina z nás ani příliš nevnímá, ale jež i 
roku a nyní již nic nebrání tomu, abychom přišli strá- přesto zaměstnávají mnoho lidí ať již pracují přímo 
vit příjemné chvíle například ve společnosti přátel pod hlavičkou města nebo patří do organizací, s ni-
právě do Grandu, kde nás vždy ochotně obslouží miž město uzavírá patřičné smlouvy. 
personál firmy Catering, s.r.o. Veškeré činnosti a aktivity, projekty a záměry je 

Další součástí práce vedení města a zaměstnan- třeba vždy projednat buď na zasedání městské rady 

Ačkoliv se jedná o lednové vydání Čáslavských 
novin, je v našem městě již dlouholetým zvykem, že 
jej občané mají možnost získat ještě před koncem 
roku, dokonce v předvánočním čase. Proto bych rád 
všem ze srdce popřál krásné, v klidu a v rodinném 
kruhu prožité vánoční svátky. Do nastupujícího roku 
2018 potom zdraví, štěstí a úspěchy, dobré nápady 
a odvahu je realizovat. 

SLOVO STAROSTY 
KONČÍ ROK 2017 - JAKÝ BYL?

Lednová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand

ve středu 3. 1. 
mezi 15. a 16. hodinou

(místostarosta - Mgr. Daniel Mikš)
a ve středu 10. 1. od 16:00 hod. 
(starosta - Ing. Jaromír Strnad).

STAROSTOVNA
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ČÁSLAV MÁ ROZPOČET NA ROK 2018
Pravidelným bodem posledního zasedání měst-
ského zastupitelstva v každém roce je mimo jiné 
také schvalování rozpočtu města pro nadcházejí-
cích dvanáct měsíců. Stejně tomu bylo i v prosinci 
roku 2017, konkrétně v pondělí 11. 12. 

„

přítomné zastupitele k diskusi. V té vystoupila 
doktorka Mandáková, která vzhledem ke svému 
návrhu přenést část nákladů na rekonstrukci ho-
telu Grand (konkrétně investici do vybavení míst-
ností ubytovací části) na budoucího nájemce, 
přednesla protinávrh usnesení. Ten však zastupite-

Schvalujeme poslední rozpočet v tomto lé neschválili. 
volebním období. Poprvé za dobu mého působení V další části diskuse vystoupil také doktor Má-
na radnici byly k tomuto dokumentu vzneseny do- lek, který mimo jiné poděkoval pracovníkům radni-
tazy od jednoho z občanů. Inženýr Zahradník, ve- ce za vstřícný přístup při poskytování informací a 
doucí finančního odboru detailně odpověděl a odpovědí na položené a zaslané dotazy.  
pod-le mých informací byl tazatel s tímto vysvětle- Po přibližně dvacetiminutové diskusi byl nás-

kotelny ve středisku U bašty) dále 800 tisíc na ním spokojen,“ konstatoval v úvodu diskuse o ledně rozpočet města Čáslavi pro rok 2018 schvá-
rekonstrukci kotelny v ZŠ Mararykova, 4 miliony na budoucím rozpočtu města starosta, inženýr len v předložené verzi.                                                                      
pokračování rekonstrukce Dusíkova divadla, Jaromír Strnad.                                                                               
investiční příspěvek nemocnici ve výši čtyř milionů „Rozpočet je navržen s příjmy ve výši 234 milio-
korun a provozní příspěvek 2,3 milionů korun. Na nů korun a s výdaji ve výši 205 milionů korun - to 
pokračování rekonstrukce hotelu Grand je vyhra-znamená, že je navrhován s přebytkem 29 milionů 
zeno sedmnáct milionů korun, na inženýrské sítě korun. 
dva miliony korun, na revitalizace zeleně dva milio-Předpokládá se splacení úvěru ve výši 17 
ny korun (zde jde o prostředky, s nimiž jsme počítali milionů a 211 tisíc korun a předpokládá se navrá-
již v roce 2017, ale s ohledem na skutečnost, že ak-cení půjčky městské nemocnice. Vidíme tady, jaké 
ce nebyla zrealizována, tak tyto prostředky nyní jsou naplánované daňové příjmy. Tyto ale nejsou 
figurují v přebytku). Dále není podceněna ani och-zaneseny ve stoprocentním předpokladu, pokud 
rana obyvatelstva (100 tisíc korun), jeden milion by bychom počítali s předpokládanou plnou výší, jed-
měl posloužit na rekonstrukci informačního nalo by se o devět až jedenáct milionů více, vzniká 
střediska, na opravy veřejného osvětlení jsou vy-zde tedy finanční rezerva, stejně jako na správních 
členěny dva miliony (zvláště na opravy veřejného poplatcích, takže můžeme zhruba konstatovat, že 
osvětlení na komunikacích, které budou procházet na příjmové části počítáme s rezervou devět až 
rekonstrukcí), na komunikace je prozatím vyhraze-dvanáct milionů korun,“ přiblížil zastupitelům i 
no zhruba osm milionů korun, z toho přibližně pět dalším účastníkům veřejného zasedání příjmovou 
investičních. Tato částka pokryje zhruba výstavbu část a navázal výdajovou stránkou připraveného 
komunikací v lokalitě Cihelna III. O dalších finan-rozpočtu.
cích na tyto účely budeme jednat v rámci rozdělo-„Podíváme-li se na výdajovou část, pak tato 
vání přebytku. Výše investičních prostředků včetně stránka řeší i některé investice ve městě - například 
splátek úvěrů dosáhne tedy celkem šedesáti je zde částka čtyř milionů korun, určených pro ma-
milionů šesti set jedenácti tisíc korun,“ uzavřel teřské školy (2,5 milionu na střechu a krov středis-
starosta města, inženýr Jaromír Strnad a vyzval ka v Masarykově ulici, 1,5 milionu na rekonstrukci 

zn

Prosincové „zastupitelstvo“ přineslo mnoho 
zajímavých informací, mezi nimiž nechyběla ani 
zpráva o vypracování tak zvaného střednědobého 
výhledu rozpočtu města Čáslavi na roky 2019 až 
2023, který byl zastupitelům předložen ke 
schválení. 

„Podobný dokument jsme schvalovali již před 
čtyřmi lety. Je to materiál, který se zpracovává ze 
zákona, já mohu jen říci, že jistota v těchto číslech je 
ta, že pokud si město v následujících pěti letech 
nevezme úvěr, tak bude v roce 2022 bez dluhů“, řekl 
v této souvislosti starosta města, který dokument 
představoval. V uvedeném roce by se v takovém 
případě byla splatnost poslední splátky ve výši         
3 260 000 korun. 

Do rozpravy k danému bodu jednání se nikdo 
nepřihlásil a střednědobý výhled rozpočtu města 
byl jednomyslně přijat.                                                zn

... Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 11. 12. 2017 ....

BUDE MĚSTO DO ROKU 
2022 BEZ DLUHU?

Přibližně dvacet občanů z řad obyvatel města či 
zaměstnanců čáslavské nemocnice se dostavilo ve 
středu 6. prosince na setkání s členy nedávno 
vzniklého zapsaného spolku Čáslav pro všechny. 

Na Malé scéně Dusíkova divadla se členové 
spolku přítomným zájemcům o informace nejprve 
postupně představili a přednesli svoji představu o 
jeho fungování. Hlavním momentem byl pak důraz 
na komunikaci s občany. Vymezili se proti jimi vní-
mané malé informovanosti občanů i zastupitelů o 
plánovaných krocích vedení města. V následné dis-
kusi odpovídali na dotazy účastníků setkání, které 
zajímal možný vývoj situace v městské nemocnici 
nebo právě zajištění větší informovanosti obyvatel 
města. Další setkání, jejichž termíny ještě nejsou 
stanoveny, se mají věnovat jednotlivým tématům 
života ve městě.                                                         zn

SETKÁNÍ S ČLENY NOVÉHO SPOLKU

Jedním z bodů, projednávaných na prosincové 
schůzi zastupitelů našeho města, byl také záměr 
transformace městské nemocnice. 

hadů a tak dále. Již dnes víme, že se jedná o akci, 
která bude vyžadovat určité finanční prostředky.“ 

„Pokud tento záměr schválíme, bude třeba 
„27. listopadu proběhlo mimořádné zastupitel- vstoupit do jednání s právní kanceláří, která má        

stvo, které skončilo bez schváleného usnesení. Pod- s podobnými přechody již zkušenosti a s její pomocí 
le dosavadního platného jednacího řádu zastupitel- vypracovat harmonogram,“ doplnil starosta města. 
stva města článku 9 odst. 5 bylo svoláno dohadova- Vystoupil i doktor Vlastislav Málek, který řekl, 
cí řízení, na které byli pozváni a také se dostavili zá- že se jedná o kompromis, ke kterému lze dospět. 
stupci všech politických stran a hnutí. Byl vytvořen „Chápu, že se dnes není schopen pan ředitel vy-
protokol. Všichni se shodli na nutnosti transforma- jádřit k termínu, do kdy by to mohlo být realizová-
ce nemocnice a dále také na tom, že je třeba celou no, na druhou stranu usnesení, které nemá žádný 
záležitost důkladně připravit. Nebylo prozatím sta- termín je těžko kontrolovatelné. Navrhuji tedy kom-
noveno, v jaký typ organizace by se měla proměnit promis v tom, že o postupných krocích budou za-
(zda v s.r.o. nebo a.s.) a nakonec na základě minulé stupitelé průběžně informováni,“ řekl ve svém vstu-
komunikace vyplynul návrh usnesení, který jste ob- pu do jednání doktor Málek.   
drželi,“ uvedl tento bod jednání místostarosta měs- Záměr transformace nemocnice všichni hlasují-
ta, magistr Daniel Mikš. cí zastupitelé následně jednomyslně vzali na vědo-

V diskusi vystoupil zastupitel Martin Horský, mí, čímž de facto vyslovili souhlas s dalšími příprav-
který chtěl znát přibližný časový harmonogram, po- nými kroky pro 
třebný k přípravě celé akce. Ředitel Novák podotkl, 
že je v tuto chvíli nemožné časovou náročnost přes-
něji odhadnout, protože vše záleží na mnoha aspek-
tech. „V obecné rovině víme, co je třeba všechno O dalším průběhu zamýšlené změny 
udělat, konkrétní kroky jsou ale otázkou výběro- právní formy nemocnice budou zastupitelé, občané 
vých řízení, investování financí do právní firmy, od- města i zaměstnanci nemocnice informováni.        

transformaci příspěvkové organiza-
ce Městská nemocnice Čáslav na obchodní organi-
zaci a uložili radě města a ředitelství městské ne-
mocnice zpracovat harmonogram postupu trans-
formace. 

zn

ZÁMĚR TRANSFORMACE NEMOCNICE BYL SCHVÁLEN
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Před lékařským zákrokem jako pacienti často 
podepisujeme několik formulářů, které jsou svým 
obsahem i délkou komplikované a nepřehledné. 
Někteří z nás je jistě nečtou vůbec. Pojďme si proto 
přiblížit institut informovaného souhlasu. 

Informovaný souhlas představuje jeden z 
právních důvodů pro zásad do integrity fyzické 
osoby.  Zdravotní služby lze totiž pacientovi poskyt-
nout pouze s jeho svobodným a informovaným 
souhlasem. 

Informovaný souhlas by měl být zásadně za-
ložen na rozhovoru pacienta se zdravotníkem. Zá-
měrně v tomto okamžiku používám termín zdravot-
ník, a nikoliv lékař, neboť rozhovor by měl logicky 
vést ten, kdo provádí konkrétní výkon či vyšetření. 
Písemně podané informace tak slouží spíše jako 
doklad o tom, s čím byl pacient ve skutečnosti obe-
známen. 

Souhlas je svou povahou právním jednáním a 
může tak být udělen písemně, ústně či konkludent-
ně. Konkludentní právní jednání se vyskytuje 
nejčastěji u jednoduchých úkonů, jako je např. 
nastavení ruky při odběru. Platí přitom, že povinný 
písemný souhlas stanoví zákon u jednotlivých 
zákroků jako je např. umělé přerušení těhotenství, 
transplantace či sterilizace.

V praxi se však často setkáváme s tím, že 
provozovatelé zdravotních služeb předkládají 
pacientům k podepsání informovaný souhlas v 
písemné podobě, ačkoliv to samotný zákon nevyža-
duje. Činí tak proto, aby si zlepšili postavení v 
případném dokazování. 

Informovaný souhlas nejčastěji obsahuje 
informace o diagnóze, popisu a účelu jednotlivých 
zdravotních výkonů, alternativách léčby, dále 
omezeních a doporučení s ohledem na zdravotní 
stav pacienta. 

Aby byl informovaný souhlas platný, musí jej 
udělit ten, kdo je způsobilý jej udělit. Nezpůsobilou 
je tak osoba, která není plně svéprávná či nezletilý, 
jestliže je to nepřiměřené jeho rozumové a volní 
vyspělosti jeho věku. 

Bez platného informovaného souhlasu bude 
poskytovatel zdravotních služeb postupovat v 
rozporu se zákonem a bude tak odpovědný za 
porušení právní povinnosti. 

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

Anna Rozmánková

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
PACIENTA

Tentokrát se studenti 
druhých a třetích ročníků 
středních škol v celé Čes-
ké republice mohli zú-
častnit podzimní soutě-
že, a to velice netradiční. 
Bylo zadáno vyhledávat 
"bílá místa" na mapách 
pro usnadnění práce hu-

manitárním pracovníkům. Díky jejich „mapování“ 
se mohou humanitární organizace dostat se k li-
dem, kteří potřebují pomoc.

smysluplném projektu.
O to více náš těší, že jsme nejenom vyhráli a 

získali finanční příspěvek pro celou třídu na zájezd 
do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, ale 
že jsme mohli pomoci dobré věci a společnými sila-
mi zmapovali oblast o rozloze zhruba poloviny Čes-
ké republiky. Získali jsme tak osobní poděkování od 
zástupce Lékařů bez hranic, MUDr Jana Bohma.

Vybraní studenti (dle počtu nalezených swi-
perů) ze tříd septimy, 3. ročníků lycea a gymnázia, 2. 
a i 2. b SOŠPg budou odměněni za svou aktivní anga-
žovanost a pomoc humanitární organizaci tříden-

Naši studenti chtěli touto akcí podpořit iniciati- ním pobytem ve Francii s doprovodem Mgr. Daniely 
vu "Missing Maps", kterou společně založili Lékaři Soškové, která celou soutěž iniciovala.
bez hranic, Americký a Britský Červený kříž a Huma-
nitárním tým OpenStreetMap. Garant soutěže za G a SOŠPg Čáslav

Předmětem soutěže bylo nalézt pomocí mobi-
lní aplikace MapSwipe 
místa na mapách, která je 
potřeba zmapovat. Zemí, 
která potřebovala zare-
gistrovat cesty, silnice a 
solitární objekty, byla af-
rická Zimbabwe.

Bylo to poprvé na svě-
tě, kdy se podobná soutěž 
uskutečnila. V předcháze-
jících ročnících Euroscoly 
naše škola uspěla v méně 
„atraktivních a zejména 
potřebných“ projektech 
(EURO mapa, selfie, pla-
kát na volby, znalostní kví-
zy,atd.) Nyní se jednalo se 
o originální způsob, jak za-
pojit mladé lidi k práci na 

Mgr. Daniela Sošková, vyučující FRJ

GYMNÁZIUM A SOŠPG ČÁSLAV 
SE JIŽ TRADIČNĚ ÚČASTNÍ AKCÍ EVROPSKÉHO DOMU

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV INFORMUJE

Od 1. ledna 2018 budou  ve všech střediscích 
( knihovna, informační středisko a muzeum ) 

zvýšené poplatky za služby, vstupné a půjčovné.
Ceníky jednotlivých poplatků budou  uveřejněny na www stránkách 

organizace. K navýšení dochází z důvodu, že po několik let nebyla výše 
poplatků upravována.
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Na tradiční setkání s vrcholovými sportovci zve 
organizátor akce Vlastislav Málek do Dusíkova 
divadla tentokrát na 22. ledna od 19. hodin. 

Vše vzniklo spontánně a hned z několika důvo-
dů. Pozval jsem sportovce různých generací.  Jsou 
mezi nimi ti, kteří se na vrcholy své kariéry dívají s 
odstupem, někteří ji ukončili v letošním roce a jiní již 
sice významných úspěchů dosáhli, ale o těch nej-
větších možná teprve sní. Mezi první skupinu patří 
Jozef Golonka, kapitán československé reprezenta-
ce v památných zápasech roku 1968 – 1969, který   
6. 1. 2018 oslaví své 80. narozeniny. Popřát mu při-
jede naganská legenda Jiří Šlégr, který jako jeden z 
mála hokejistů na světě vyhrál tři nejcennější trofe-
je - olympiádu, mistrovství světa i Stanley Cup. Roz-
loučit se se svou kariérou přijedou David Svoboda a Myslím, že na tento orchestr můžeme být hrdi a já rodáka, čestného občana města, Josefa Svobody, 
nejúspěšnější cyklistický paralympik historie Jiří jsem moc rád, že přijali moje pozvání přijít zahrát přispět výtěžkem z akce na záměr realizovat dílo k 
Ježek. Nebyl by to ani David Svoboda, aby nás našim sportovním špičkám. uctění jeho uměleckého odkazu. V roce 2020 si bu-
trochu nenechal v napětí, kdo z úspěšných olympio- Stalo se tradicí, že tyto večery jsou spojeny s de kulturní svět připomínat 100. výročí jeho na-
niků současnosti přijede s ním. Nechám to na něm, charitativní podporou. Tentokrát jsem se rozhodl s rození. Doufám, že přestože informace o konání ak-
protože nikdy nezklamal. Těšit se můžete na náš podporou spolku Čáslav pro všechny, jehož jsem ce se k vám dostává tak trochu na poslední chvíli, že 
úžasný čáslavský ZUŠ Band, který rozhodně není jen členem a taky po dohodě  s Davidem Svobodou, je- přijdete, budete se dobře bavit a svou účastí pod-
tou jednoduchou domácí volbou, která je po ruce. hož děda Oldřich byl bratrem slavného čáslavského poříte dobrou věc.                                                   VM

„KDYŽ NĚCO KONČÍ, JINÉ SE ZAČÍNÁ“  
- SETKÁNÍ SPORTOVCŮ V DUSÍKOVĚ DIVADLE 

Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská je 
organizátorem mnoha zajímavých akcí, především 
pak přednášek pro své členy i pro širokou 
veřejnost. Bude tomu tak i v prvním pololetí 
nadcházejícího roku, kdy se podle informací, které 
poskytla doktorka Drahomíra Nováková, můžeme 
opět těšit hned na několik nevšedních zážitků. 

rá bude instalována ve vestibulu čáslavského gym- mičkových výročí příštího roku - Pražské jaro. Řeč 
názia. bude zejména o dění v parlamentu. 

Téma únorové přednášky Mgr. Davida Bar- Náš pravidelný host a příznivec, profesor Petr 
toně volně navazuje na letošní výročí německé re- Čornej, přislíbil přednášku na 17. dubna. Jeho vy-
formace. Otázka Jak by dnes musela vypadat re- stoupení bude věnováno 670. výročí založení praž-
formace, aby vůbec někoho zaujala? zní lehce pro- ské univerzity. 
vokativně, chcete-li znát odpověď, přijďte v úterý 22. května vyrazíme na tradiční vlastivědný 

„23. ledna se mohou příznivci Včely těšit na 20. února v 17 hodin. výlet. Poslední akcí před prázdninami, 19. června, 
přednášku Mgr. Dagmar Martínkové o Volyňských V březnu přijede do Čáslavi profesor Ondřej bude přednáška dr. Pavla Nováka o významu parků 
Češích, doplněnou o stejnojmennou výstavu, kte- Felcman, aby připomněl  jedno z významných os- a zahrad v životě Chotků.“                                      DN

VČELA ČÁSLAVSKÁ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2018
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Na setkání zahraje ZUŠ Band



STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

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

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

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

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

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

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

Nejčastější problémové situace, které policie musí řešit i několikrát do měsíce 
jsou zapříčiněny agresivitou. Nejsmutnější případy jsou ty, kterým musí přihlí-
žet bezbranné děti v prostředí, ve kterém by se měly cítit nejbezpečněji, tedy 
doma s lidmi, kteří ochraňují je samotné, ale i další členy rodiny. Dětský mozek, 
který zaznamená hádku nebo fyzické napadení mezi svými rodiči, si leckdy hrůz-
né zážitky nese ještě dlouhý čas poté. Negativní pocity spojené s křikem a boles-
tí druhých se mu mohou dokonce připomínat po dobu celého života. Následují-
cí případy se odehrály během minulého měsíce a u všech byly děti přítomny.

NEZODPOVĚDNÍ RODIČE A ČTYŘI DĚTI

AGRESIVNÍ RODIČE SEDMIMĚSÍČNÍHO CHLAPCE

 Koncem listopadu se na služebnu Měst-
ské policie Čáslav obrátilo Obvodní oddělení PČR s žádostí o prověření situace    
v ulici Jana Roháče z Dubé, kde žije žena, která žádá o vykázání opilého přítele     
z bytu. 

Hlídka vešla do zakouřené místnosti, ve které se spolu s dvěma dospělými 
osobami nacházeli dvě tříleté dívky, sedmiletý chlapec a desetiletá dívka. Žena 
uvedla, že její přítel je opilý a že ji uhodil, což potvrdily i dvě přítomné děti, které 
napadení názorně ukázaly. Vzhledem k tomu, že dotyčný na této adrese nemá 
hlášen trvalý pobyt, byl hlídkou vyzván, aby byt opustil. 

Muž výzvu uposlechl, ale dále uvedl, že sice měl tři piva, ale že žena je opi-
lejší než on, protože celý den popíjí krabicové víno. Podle jeho slov taková situa-
ce není nic výjimečného, protože dotyčná pije každý den, což je také předmě-
tem jejich sporů. Policie tedy přistoupila k dechovým zkouškám. Muž nadýchal 
0,81 promile a žena 1,69 promile. Vzhledem k přítomnosti dětí, strážníci přivo-
lali zaměstnance OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Ženě byly navr-
ženy dvě možnosti. Přivolání osoby, která nebude pod vlivem alkoholu a na děti 
dohlédne nebo jejich převoz do nemocnice na dobu nezbytně nutnou. Na mís-
to dorazila babička dětí, která na ně přes noc dohlédla.

 Podobný případ se odehrál 
také v ulici Antonína Dvořáka. Žena na tísňovou linku 156 oznámila, že byla na-
padena svým přítelem a nepřeje si, aby s ní nadále zůstával v bytě, ve kterém se 
nachází se synem, kterému je teprve sedm měsíců.
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DOPRAVNÍ NEHODY K dopravní nehodě v katastru obce Opatovice I došlo dne 
4. 12. 2017 v 8:30 hodin. Řidička s vozidlem značky Citroen jela od obce Kutná 
Hora směrem na obec Zbraslavice. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou jí dle 
prvotního šetření vběhla z pravé strany před vozidlo srna. Při brždění došlo ke 
smyku a vozidlo sjelo do levého silničního příkopu, kde narazilo přední částí do 
protisvahu. Ke střetu se srnou nedošlo. Požití alkoholu bylo u řidičky vyloučeno 
na místě provedenou dechovou zkouškou.  Celková způsobená škoda je kolem 
40 tisíc korun.

Ke střetu vozidel značky Renault a Dacia došlo v úterý 5. 12. 2017 v 13.35 
hodin na komunikaci mezi obcemi Hořany a Kutná Hora. Řidička vozidla značky 
Renault při průjezdu pravotočivou zatáčkou najela na pravou krajnici  následně 
do pravého silničního příkopu, kde narazila do protilehlého svahu. Vozidlo se 
převrátilo na komunikaci a následně na střechu. Renault se sunul po komuni-
kaci, do levého silničního příkopu, kde se následně střetl s protijedoucím vozi-
dlem Dacia. Alkohol policisté u řidičky i řidiče vyloučili na místě provedenou 
dechovou zkouškou. Způsobená celková škoda je předběžně 120 tisíc korun.

K další nehodě došlo v úterý 5. prosince 2017 v 15:30 hodin mezi obcemi 
Tupadly a Žáky. Řidička s vozidlem značky Renault najela na pravou krajnici, 
došlo k bočnímu smyku. Vozidlo vyjelo do silničního příkopu a několikrát se 
převrátilo na střechu vozidla a zůstalo stát na kolech na poli za silničním příko-
pem. Alkohol policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Způ-
sobená celková škoda je předběžně 110 tisíc korun.

Dne 7. 12.  2017 došlo na silnici číslo II/327 k dopravní nehodě vozidla znač-
ky Ford Focus. Řidička řídila vozidlo ve směru od obce Svatá Kateřina k obci Zá-
boří nad Labem. Při průjezdu levotočivou zatáčkou přejela na pravou nezpev-
něnou krajnici a následně sjela ze svahu. Požití alkoholu před jízdou policisté 
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Při nehodě došlo k poškození svislé 
dopravní značky. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo vážně zraněn. Celková způso-
bená škoda je kolem 28 tisíc korun.

Příčiny, okolnosti a míra zavinění těchto nehod jsou v šetření.

Oba údajně oslavovali a popíjeli alkohol. Žena si začala dobírat matku a bý-
valou přítelkyni dotyčného. Rozpoutala se hádka, která skončila tržnou ránou 
nad ženiným levým obočím. Na místo byla přivolána rychlá záchranná služba. 
Před jejím příjezdem žena zkolabovala. Vzniklo důvodné podezření, že by žena 
mohla být v ohrožení života. Byla proto převezena do městské nemocnice k od-
bornému vyšetření. Později bylo zjištěno, že žena kvůli své psychické vyčerpa-
nosti omdlívá často.

Vzhledem k tomu, že se muž, který tvrdil, že je otcem přítomného dítěte, 
odmítal prokázat průkazem totožnosti a na požádání o rodný list dítě hlídce 
odpověděl: „To na mě nezkoušej, nic ti nemusím ukazovat”, byla na místo přivo-
lána hlídka PČR a zástupci OSPOD, kterým se dotyčného podařilo přesvědčit, 
aby dokázal, že je otcem chlapce. Přestože výsledek testu na alkohol ukazoval 
1, 32 promile, bylo shledáno, že se o kojence dokáže postarat. Z důvodu větší 
bezpečnosti hlídka počkala v bytě do doby, než alkohol klesne na 1,00 promile.

Zhruba po necelé hodině přiběhla v krátkém triku a pantoflích hospitalizo-
vaná žena. Dotyčná, která se záhy začala omlouvat za způsobené problémy, 
utekla z nemocnice, kde měla zůstat minimálně přes noc na pozorování. Stráž-
níkům řekla, že chce zůstat s dítětem i přítelem doma, za incident mohou oba, a 
že se už tato situace nebude opakovat. Muž projevil nespokojenost s tím, že 
jeho přítelkyně měla zůstat v nemocnici a začal vyhrožovat, že si to půjde s dok-
torem vyřídit ručně. 

Hlídka Městské policie Čáslav o útěku informovala čáslavskou nemocnici. 
Všechna odborná vyšetření byla podle lékařů v pořádku a žena nebyla v ohro-
žení života. Mohla zůstat doma. Hlídka téměř po třech hodinách od příjezdu na 
místo opustila byt.

 K napadení ženy došlo také v ulici Boženy Němcové, kde 
žijí manželé se svoji osmiměsíční dcerou. Žena uvedla, že po hádce, ji muž fyzic-
ky napadl. Dotyčný manželku chytil kolem krku a mrštil s ní o postel takovou si-
lou, že došlo k poškození roštu postele. Muž toto tvrzení však odmítl s tím, že si 
to jeho žena celé vymyslela.
Protože zde muž nemá trvalý pobyt, byl vykázán z bytu. Žena byla služebním 
vozem převezena na ošetření do místní nemocnice. O nezletilou dceru se po 
dobu její nepřítomnosti postarala babička dívky.

NAPADENÍ MANŽELKY

Projekt najdete také  BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  NA FACEBOOKU!



V roce 2018 bude zajišťovat svoz tuhého komunálního odpadu 
a separovaného odpadu 

na území města Čáslav společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

Významnou novinku v místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů přinesla 
novela zákona o místních poplatcích (zákon č. 170/2017 
Sb.) zejména v oblasti osvobození a úlev od poplatku. 

Podle této novely nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatku zaniká tehdy, pokud poplatník ve stanovené 
lhůtě nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro je-
jich uplatnění. Tato změna byla zavedena z důvodu od-
stranění situací, kdy poplatníci mnohdy poplatkovou po-
vinnost neplní, popř. plní, ale až po zahájení řízení o sta-
novení poplatku nebo řízení o jeho vymáhání. V důsled-
ku toho se zvyšují náklady města na vyměřovací a vymá-
hací řízení, v kterém musí následně ověřovat a zjišťovat 
skutečnosti, jež je ze zákona povinen prokazovat poplat-
ník. Jedná se tedy o zakotvení pravidla, podle kterého      
v případě, kdy poplatník ve stanovené lhůtě nárok na 
osvobození či úlevu ve stanovené lhůtě neohlásí, toto 
osvobození nebo úlevu ztrácí. Lhůty pro ohlášení údajů 
rozhodných pro poskytnutí osvobození nebo úlevy od 
poplatku jsou pro jednotlivé druhy či typy osvobození a 
úlev různé (jednotlivě jsou uvedeny v obecně závazné 
vyhlášce). Je především v zájmu občanů, aby svou ohla-
šovací povinnost plnili včas a sami se nepřipravovali o 
osvobození a úlevy od poplatku, které jim město umož-
ňuje.                                                                                     ZZ

VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM, 
KTERÉ SE MOHOU TÝKAT I VÁS!

Poplatek 
byl pro rok 2018 stanoven na částku 550 Kč za osobu. 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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CHOVEJME SE ZODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ
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LOBAL ABELY POLYURETAN

 AKUMULÁTORY KABELKY A TAŠKY PORCELÁN 

AKVÁRIA POZINKOVANÝ PLECH

AUTOVRAK KAMENINA PVC

KELÍMKY OD JOGURTŮ EPELENTY 

AUTOSKLO KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ OLETY 

AZBEST EDIDLA

AKELIT KERAMIKA ÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ

BALICÍ PAPÍR KNIHY

KOBERCE SÁDROKARTON

BARVY KOSMETIKA SAMOLEPKY

BATERIE KRABIČKY OD CIGARET

BIOODPAD KŘÍDOVÝ PAPÍR SILIKONY

BIOPLAST 100% KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY SILON

SKELNÁ VATA

BRÝLE KVĚTINÁČE PLASTOVÉ SKLENICE

D EDNICE A MRAZÁKY SKLO

CELOFÁN LÉKY A LÉČIVA STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH

CEMENT LEPENKA PAPÍROVÁ

ASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU LEPIDLA STŘELIVO

LINOLEUM SUŤ

ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY AGNETOFONOVÉ KAZETY ANONY

MOLITAN

EODORANTY MATRACE

MIKROTEN APETY

DLAŽDICE A DLAŽBA MOBILNÍ TELEFON TEFLON

DRÁTĚNÉ SKLO MONITORY TELEVIZORY

DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA ÁBYTEK TEPLOMĚRY

DRÁTY NÁPOJOVÉ KARTONY TÉROVÝ PAPÍR 

DURAL NEREZ TEXTIL

LEKTROSPOTŘEBIČE NOVODUR TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN 

NOVOPLAST 

ETERNIT BÁLKY TRÁVA

ILMOVÝ MATERIÁL OBUV TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD.

FOTOGRAFIE OLEJE

FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY MAKART 

OLEJE MOTOROVÉ ARNÉ SKLO 

RAMODESKY/VINYL OCEL VATA

GUMA APÍR VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ

ALOGENOVÁ SVÍTIDLA PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY

PILINY VÍČKA Z PLASTU 

PLAST VIDEOKAZETY 

HLINÍK PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC VOSKOVÝ PAPÍR 

HOBRA ÁCLONY A ZÁVĚSY

HOUBIČKY A ŽÍNKY 

HRNCE,KASTROLY A PÁNVE PLECHOVKY ZEMINA

ZRCADLA

ROMOVANÉ PŘEDMĚTY PLENY JEDNORÁZOVÉ ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE 

CHEMIKÁLIE

GELIT PLEXISKLO ÁROVKY OBYČEJNÉ 

INFEKČNÍ ODPAD PNEUMATIKY ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY

POČÍTAČE A POČÍTAČKY

POHLEDNICE ŽELEZO

UTA POLYSTYREN

 Směsný odpad, kontejner na hliník.   Elektroodpad, sběrný dvůr.  Sběrný dvůr.

Sběrný dvůr, spec. firmy.  Kontejner na použitý textil, Směsný odpad

 Kontejner na barevné sklo, sběrný dvůr. směsný odpad.  Sběrný dvůr.

 Prostřednictvím autorizovaných likvi-  Směsný odpad, sběrný dvůr.  Směsný odpad.

dátorů, sběrný dvůr.  Žlutý kontejner Kontejner na nebezpečný odpad.

 Sběrný dvůr.  jinak směsný odpad.

 Autorizovaná firma. Směsný odpad. (PLASTOVÉ) do plastu  Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. 

 Sběrný dvůr nebo směsný odpad.  Směsný odpad, sběrný dvůr.  Žlutý kontejner na 

 Povoskovaný (nebo znečištěný) do  Modrý kontejner na papír. plasty.

směsného odpadu.  Sběrný dvůr.  Sběrný dvůr.

 Sběrný dvůr, nebezpečný odpad.  Dle obal. materiálu.  i podklad samolepky do směsného od-

 Kontejnery na elektroodpad.  Směsný odpad. padu.

 Hnědé kontejnery.  Směsný odpad.  Směsný odpad.

 bioplast lze kompostovat, ostatní  Kontejner na textil,  Směsný odpad.

směsný odpad. směsný odpad.  Sběrný dvůr.

 Směsný odpad.  Žlutý kontejner.  Kontejner na sklo.

 Žlutý kontejner na plasty.  Sběrný dvůr.  Kontejnery na sklo.

 Směsný odpad.  Do lékáren.  Zabalit do 

Sběrný dvůr  Kontejner na papír. plastu a směsný odpad.

 Směsný  Kontejnery na nebezpečný odpad.  Specializované firmy. 

odpad.  Sběrný dvůr.  Sběrný dvůr nebo specializované firmy.

Sběrný dvůr, kontej-  Žlutý kontejner  Papírové do kontejneru na papír. Není 

ner na nebezpečný odpad.  Sběrný dvůr. třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plasto-

 Dle obal. materiálu, aerosol do  Sběrný dvůr. vým potahem do směsného odpadu.

směsného odpadu.  Žlutý kontejner. Směsný odpad.

 Sběrný dvůr.  Drobný elektroodpad.  Směsný odpad.

 Sběrný dvůr.  Drobný elektroodpad, sběrný dvůr.  Sběrný dvůr.

 Sběrný dvůr.   Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.  Lékárny. 

 Sběrný dvůr.  Oranžový kontejner. Sběrný dvůr.

 Sběrný dvůr. Sběrný dvůr.  Kontejnery na textil, sběrný dvůr.

 Kontejner na drobný elektro-  Sběrný dvůr, směsný odpad. Zpětný odběr, 

odpad, sběrný dvůr. Sběrný dvůr, směsný odpad. některé kontejnery na elektroodpad. 

 Specializovaná firma.  Kontejner na papír.  Kompost, bioplynka, sběrný dvůr.

 Směsný odpad.  Použitý textil, směsný odpad.  Žlutý 

 Směsný odpad.  (potravinové) Speciální kontejner, směsný kontejner na plasty.

 Sběrný dvůr. směsný odpad (v PET láhvi). Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

odpad, kontejnery na použitý textil.  Benzinky, sběrný dvůr. Směsný odpad.

 Směsný odpad. Sběrný dvůr, kontejnery na kov.  Směsný odpad.

 Směsný odpad.  Modrý kontejner, sběrna. , apod. Směsný 

 Kontejnery na svítidla  Směsný odpad. odpad, kontejnery na hliník.

(Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejne-  Kompost, bioplynky, směsný odpad. Žlutý kontejner na plasty.

rů na úsporné žárovky.  Žlutý kontejner na plasty (VHS, BETA, apod.) Žlutý kontejner.

 Kontejnery na kov, sběrný dvůr.  Kontejner na papír, Směsný odpad.

 Sběrný dvůr. směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo  Sběrný dvůr, kontejnery na 

Směsný odpad. kompost. textil.

 Sběrný dvůr, směsný  (alu) kontejnery na kov/hliník, sběrný  Vysypat někde v přírodě.

odpad. dvůr.  Směsný odpad.

 Sběrný dvůr.  V igelitu do směsného odpa- Plast nebo 

 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. du. směsný odpad.

 Žlutý kontejner na plast.  Sběrný dvůr. Směsný odpad.

 Specializované firmy. Infekční  Sběrný dvůr.  Sběrné kontejnery 

odpad pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém  Elektroodpad, sběrný dvůr. Ekolampu, sběrný dvůr.

zařízení.  Směsný odpad.  Do výkupen, sběrný dvůr. 

 Směsný odpad.  Žlutý kontejner na plasty.

(POVOSKOVANÉ)

Ohleduplné chování nejen ve vlastní rodině či vůči známým a přátelům, ale i ke V minulém vydání Čáslavských novin jsme informovali o nové možnosti likvi- 
svému okolí obecně, by mělo být od dětství součástí životního stylu každého   d  a c e rostlinných tuků a olejů z domácností díky speciálním „popelnicím“, roz-
z nás. Nejde jen o to, pustit staršího člověka sednout, pomoci druhému v mo- místěným ve městě. Jak je to ale s dalšími odpady, které často nedokážeme 
mentě, kdy je to potřeba nebo vynést sousedovi tašku do schodů. Naše zodpo- správně zařadit a vyhodit na odpovídající místo? 
vědnost musí sahat mnohem dále, do širšího okolí i do budoucnosti. A právě Důsledným tříděním odpadu můžeme pomoci udržovat čisté i naše město. 
budoucnost nejen současné, ale i příštích generací můžeme ovlivnit ohledupl- Vždyť okolí kontejnerů, přetékajících v některých případech velkoobjemovým 
ným a zodpovědným chováním vůči přírodě. Jedním z důležitých momentů je odpadem, který do těchto nádob ani nepatří, značně ztěžuje jeho odvoz a zne-
správné třídění odpadu, který v současné době představuje pro přírodu velkou čišťuje kontejnerová stání. Zamysleme se proto, zda nemůžeme odpad třídit 
zátěž a pro budoucnost také velké nebezpečí. ještě efektivněji. Třeba díky následující tabulce... 

stránka 12 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2018  



JÍZDNÍ ŘÁD MHD ČÁSLAV PRO ROK 2018

 stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2018   



NOVOROČNÍ 

1. 1. 2018
od 18 hodin

Žižkovo 
náměstí

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na slavnostní

OHŇOSTROJ
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Pro rodiče dětí ze třetích a čtvrtých tříd základních Co je podle Vás při této práci nejdůležitější?
škol,  kteří nechtějí kvůli pracovní vytíženosti nechá-
vat své potomky doma samotné po skončení vyučo-
vání a hledají alternativu ke klasickým školním druži-
nám, existuje takzvaný Zábavný klub, který jsme na-
vštívili v jedné z učeben a vydali se s ním za krásou 
zvuku varhan do kostela sv. Petra a Pavla. Při této pří-
ležitosti jsme poprosili o rozhovor jednoho z pedago-
gů volného času Milana Pavlíka, který pohovořil jak o 
činnosti klubu, tak o dnešním dětském světě. Co dětem klub přináší?

Pane Pavlíku, můžete nám pro lepší orientaci nej-
prve říci, pod kterou organizaci Zábavný klub spadá a 
jak funguje? 

Z Vašeho vyprávění mám takový pocit, že práce 
s kolektivem dětí je ve skutečnosti velmi jednodu-
chá. Řekl bych ale, že většinou kolují opačné názo-
ry. Například, že dnešní děti nemají o nic zájem a  
nic je nebaví.  

Jaké jsou rozdíly mezi Zábavným klubem a druži-
nou?

Je pro děti v dnešní době skutečně na prvním 
místě mobilní telefon a počítač?

 
Co Vás přivedlo k této práci?

Zrovna dnes jsem se setkal s názorem, že dneš-
ní generace dětí má kratší dětství ...

dy, což je možné v případě, že nemáme zaplněnou 
kapacitu klubu. Podstatná je lidskost, snaha porozumět dě-

Chtěl bych také zmínit, že v letošním roce má- tem, nezvyšovat na ně zbytečně hlas a netrvat na 
me v klubu I. našeho benjamínka, který ze zdravot- tom, aby po několika hodinovém sezení v lavici po-
ních důvodů nemohl v řádném termínu pokračovat slušně seděly i tady. Děti musí dostat jistou dávku 
ve školní docházce a celkově potřebuje osobnější volnosti. Pokud někdo chce hrát šachy, jde hrát ša-
přístup. Jedná se o žáka první třídy a ostatní děti se chy, když chce jít ven, jdeme ven. Teď to tedy tro-
k němu chovají skvěle a mimořádně hezky se o ně- chu zjednodušuji. Pochopitelně nenecháme něko-
ho starají. ho jít ven, někoho do tělocvičny a dalšího necháme 

sedět ve třídě bez dozoru. Vše děláme společně a 
Důležité je, aby zde děti mohly relaxovat a od- pokud se stane, že máme od dětí více návrhů pro 

počinout si po vyučování, i když ani zde se škole aktivity, hlasujeme. 
nevyhneme. Někdo si chce v klubu udělat domácí Je zajímavé, že děti zpočátku nechtěly chodit 

Zábavný klub spadá pod zdejší dům dětí a mláde- úkoly, tak s nimi dotyčnému pomůžeme nebo zde ven a dnes se stane, že hlasování skončí v prospěch 
že. Zábavný klub I. (třetí třídy) pod vedením paní Ivy máme dívku, které si ráda hraje na učitelku, takže si procházky na hřiště. Často vyhrává návštěva 
Dočekalové a Zábavný klub III. (čtvrté třídy), který někdy stoupne před tabuli a zkouší třídu. Všichni se knihovny, která naše svěřence a svěřenkyně zpo-
vedu já, sídlí zde na ZŠ Masarykova. Zábavný klub II. u toho výborně baví. čátku také nechávala chladné. 
(třetí a čtvrté třídy) je provozován v ZŠ na náměstí a Je skvělé, že jak škola, tak město disponuje krás-

nými a vybavenými místy pro sport. K dispozici má-
me vybavené učebny s obrovskou škálou her, počí-

(třetí a čtvrté třídy). Školní družiny nedokáží pojmout tačovou učebnu, tělocvičnu a městská hřiště. Po-
všechny děti z čáslavských škol, a proto Město Čáslav slední dobou si děti oblíbily workoutové hřiště, což 
a DDM v čele s paní ředitelkou Bc. Ivou Hýblovou před nás těší, protože kdykoliv to jen jde, snažíme se, Pokud děti dokážete zaujmout, většinou bu-
lety přistoupilo k tomuto řešení. Když skončí vyučo- aby děti byly v pohybu a na čerstvém vzduchu. dou přesně tam, kde chcete vy. Zhruba před dvace-
vání, děti k nám jen přejdou ze třídy. Jdeme na oběd, Chceme jim také představit místa poněkud méně ti minutami jsme se byli spolu podívat ve třídě, až 
následují hry ve třídě, v tělocvičně nebo venku. Poté tradiční, takže jednou do roka chodíme do kostela se tam zase vrátíme, sám uvidíte, že téměř všichni 
si pro děti začnou chodit rodiče a jdou domů.   sv. Petra a Pavla, kde dětem varhaník Ladislav Du- budou na stejných místech a u stejných činností 

fek předvede hru na varhany a představí  jim jejich jako když jsme místnost opouštěli. Někdy to oprav-
krásný zvuk a konstrukci. Chodíme také plavat ne- du není zase tak úplně jednoduché, jak se může 

Poměrně velký. Do školní družiny, která je provo- bo jsme mezi námi přivítali profesionálního kouzel- zdát, ale myslím, že se nám daří, a že si s dětmi rozu-
zována školou, docházejí děti prvních a druhých tříd níka. míme. Těžší to mají asi klasičtí učitelé ve školách, 
základní školy. Děti si teprve zvykají na povinnou škol- Výjimkou nejsou ani výlety mimo město. Pozi- kteří mají omezenější možnosti než my, protože 
ní docházku a celkově jsou to děti mladší než u nás, tivní ohlasy sklidila projížďka parníkem v Poděbra- nemohou být na rozdíl od nás tolik benevolentní.
takže k nim musí být podle toho přistupováno. Proto- dech, návštěva zábavního parku Robinson v Jihla-
že jich také bývá ve třídách mnoho, nemají vychova- vě, výrobny ozdob v Horním Bradle nebo muzea 
telé tolik prostoru pro nejrůznější činnosti, který má- loutek v Chrudimi.   Je to tak. Jejich první a leckdy poslední aktivita 
me my se skupinami do dvaceti dětí. po příchodu ze školy je v drtivé většině na mobilu a 

Zábavný klub navštěvují děti třetích a čtvrtých na počítači. Jednou jsme v klubu měli chlapce a on 
tříd. Někoho baví práce s počítačem, deskové hry, pořád běhal po třídě. Já jsem se ho ptal, proč ne-
kreslení, někoho běhání po hřišti nebo v tělocvičně.  chodí ven, když je pořád v pohybu. On mi odpově-
Výjimečně se také stává, že některým čtvrťákům se děl, že by chodil rád, a že se kolikrát ven dokonce 
zde líbí natolik, že další rok k nám dochází i z páté tří- vydal, ale nikdo tam nebyl. Je tedy na nás ukázat 

jim, že elektronika v dnešní době dokáže člověku 
výrazně usnadnit práci, že může být i zdrojem zába-
vy, ale že dobrodružství, které mohou zažít s kama-
rády na čerstvém vzduchu při hrách a dětských roš-
ťárnách má také něco do sebe.

Abychom ale vše nesváděli pouze na internet a 
hry na počítači, možná je také problém v dnešních 
vztazích mezi lidmi. Nemůžeme se divit rodičům, 
že malé dítě na prvním stupni základní školy ne-
chtějí pouštět samotné ven, když v dnešní husté 
dopravě jezdí bezohlední řidiči a po městě se pohy-
bují lidi, kteří jsou na druhé zlí. 

Je pravdou, že na svůj věk se příliš brzy potká-
vají s věcmi, na které mají ještě čas. Čas od času 
někdo přijde s vulgárním výrazem, který údajně 
načerpal z internetu. Musím se přiznat, že při řeše-
ní takových situací z toho chvílemi mívám špatný 
pocit. 

Přesto bych spíše než kratší použil slovo chudší 
a to především z hlediska skutečných zážitků s ka-
marády v přírodě. Neví jaké to je jít v partě chytat 
ryby, běhat po poli nebo jak chutná brambora ope-
čená přímo v ohništi. 

vychovatelkou je Jana Adamcová. Pod vedením Evy 
Špatenkové máme také Zábavný klub IV. na ZŠ Sadová 

Moje dětství. Když se mi naskytla možnost pra-
covat jako pedagog volného času v klubu s dětmi 
docházejícími na první stupeň základní školy, vzpo-
mněl jsem si na své dětství a řekl si, že do toho pů-
jdu. Dnes jsem zde třetí rok.

                                                               JN, foto:zn

SE ZÁBAVNÝM KLUBEM ZA ZVUKEM ČÁSLAVSKÝCH VARHAN
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Uznávaný americký básník a spisovatel Edgar Allan 
Poe postavil jeden ze svých detektivních příběhů, 
nazvaný „Ukradený dopis“, na obecně známém je-
vu, který si ale málokdy běžně uvědomujeme - že 
často bývá velmi dokonale ukryto právě to, co je 
nejvíce na očích. Něco podobného vyjadřuje i pří-
sloví „Co máme nevíme, až když to ztratíme“. Konec 
konců, nenalezne skoro každý ze starších v paměti 
nějaká léta svého života, kdy byl šťastný a nevěděl o 
tom? Určitě ano. A ti mladí? Ti k takovému poznání 
teprve dojdou. Jde o stálou, i když nikoli jedinou po-
divnost lidského bytí.

A rodina spojená láskou a po-
sléze i spoluprací při péči o děti je z nich skupinou 
sice nejmenší, ale ze své podstaty zjevně nejdůleži-
tější. Protože je základní školou, v níž jsme se učili 
první písmenka svého lidství.

O Vánocích tento dávný pradávný základ exis-
tence člověčenství zaklepe na dveře našich citů. A 
my vytušíme, že tam stojí a čeká. Ať už má podobu 
čehokoli, co zde bylo zmíněno, tedy rodiny, blízkosti, 
lásky, domova či nejlépe všeho toho dohromady, je 
tam.

Život je velice rozmanitý a přináší mnoho neče-
kaných variací, spojení, možností. Nicméně, ať to-
mu kdo věří či nevěří, základ spokojenosti a naplně-
ní tak složitý není. Dokonce lze tvrdit, že má jen jed-
noho, jediného společného jmenovatele. Jeden je-
diný kořen. Stejně jako štěstí. A tím základem, koře-
nem či jmenovatelem je pro člověka zase jen a pou-
ze člověk. Blízký a  pokud možno i milovaný, jemuž 
důvěřujeme, na něhož spoléháme a který je v roz-
lehlém, nepokojném a mnohdy zrádném oceánu 
času, života a světa naší jedinou kotvou.

největší lidské štěstí, které je po většinu všedních a 
uspěchaných dnů skryto v hlubinách nejhlubších,    
v hlubinách naší vlastní naděje. Nebo, chcete-li,      
v hlubinách srdce. Štěstí, kterého bychom si měli 
cenit nejvíce, neboť ho nelze získat za sebevětší pe-
níze, nejde vynutit sebevětším násilím, vyvzdoro-
vat, nahradit čímkoli jiným. Lze jen oklamat sama 
sebe jeho přeludem. 

Blízkost, rodina, domov, láska... To vše provází 
člověka od nepaměti. I z hlediska současného vě-
deckého poznání je jednou ze sil, které pomohly li-
dem uspět v „soutěži“ vyspělejších forem života 
schopnost spolupracovat, vytvářet funkční svazky, 

Na Velký pátek, tedy v době těsně před Veliko-  To není poetické přirovnání, to je prostě skupiny, společenství. 
nocemi, se podle dávných pověstí otevírá země a pravda. A právě Vánoce jsou jednou z nemnohých 
nabízí lidem ukryté poklady. Obvykle je tím míněno chvil, kdy je tato pravda zjevována. Kdy až k povrchu 
zlato a drahokamy, případně peníze. Jsou ale dny, našeho vnímáni a myšlenek dolehne z mystických 
které nabízejí poklady ještě cennější. Takových chví- dálav minulosti, z tajemných hlubin vlastního pod-  Bez nich bychom zů-
lí je řada a jedna z nich opakovaně přichází na přelo- vědomí tiché, tichoučké šeptání. Ne, nejsou to slo- stali jen osamělými tvory, jejichž síla by možná ne-
mu roku. O Vánocích. Ano, právě o Vánocích, o svát- va, co zaslechneme. Duše a láska a touha promlou- stačila ani na holé přežití. Vždyť kolik zvířat je sil-
cích tajemných, tajemnějších než bývaly před stale- vají jinak. Stejně jako osamělost, strach, prázdnota. nějších, mrštnějších a rychlejších než člověk? Ano, 
tími temné bezměsíčné noci, o svátcích vepsaných To sdělení je trochu podobno snu, trochu horkému naše naděje, naše výhoda, naše vítězství byly a stále 
do našich duší neuvěřitelnou historií, která už trvá polibku, trochu podzimnímu pádu listu ze stromu. jsou ve schopnosti podat jeden druhému ruku a jít 
tolik tisíciletí, že nelze dohlédnout k jejímu počátku. Je sotva slyšitelné, přesto dolehne ke každému. Pro- životem spolu. Jedním slovem - v lásce. Možná tu 
Která se zrodila snad už v době, kdy se lidé stali lid- to ti osamělí nemají Vánoce rádi, někdy se jich až radu - mějte se rádi a buďte spolu - poradil srdcím 
mi, kdy začali být schopni dávat dění kolem sebe do bojí, proto se ti, jejichž kotva drží dobře, na Vánoce našich pradávných předků rozum. Možná příroda. 
vzájemných souvislostí a kdy si uvědomili, že návrat těší, proto se většina snaží na Vánoce dostat domů, Možná oba. V každém případě to byla rada dobrá.
slunce na oblohu je i nadějí na další život. Na záchra- do přístavu odkud vypluli či vyplouvají do světa, Aby bylo jasno - tou láskou není míněn sex. I 
nu všeho a všech. Kdy pochopili, že se vlastně, a ne- proto se snaží domov co nejvíce zkrášlit, zútulnit, když v ní bývá velmi důležitý. Nicméně láska je víc. Je 
jen jim, opakovaně rodí Spasitel. Zimní slunovrat se proto chtějí darovat a čekají obdarování... Bezeslov- to láska mateřská, je to pomoc v nemoci, je to péče 
tak stával znovu a znovu příslibem velmi podobným ně vědí, co je klíčem ke štěstí. Vánoce jim to připo- o nemocné a bezmocné... Je to spolupráce.
zrození dítěte. Tedy dárcem života nejen nového, mněly. Domov, rodina, milovaní lidé. A vše, co z Veškeré bytí a existence je provázeno zrozením 
ale i pokračováním, nebo přesněji řečeno prodlou- těchto pojmů vyrůstá. Tedy důvěra, láska, bezpečí. a smrtí. Vánoce připomínají obojí. Ubývání slunce 
žením, toho dosavadního. Uchovatelem toho co by- V podstatě smysl bytí, neboť důvěra přináší lásku a přinášelo zimu, mráz, hlad, smrt. Pak nastal sluno-
lo a dveřmi pootevřenými k tomu, co bude. Stal se láska miluje důvěru a z jejich spojení se rodí děti, vrat. A s ním i naděje na nové jaro, teplo, nasycení, 
nositelem známého i neznámého. Budoucnosti i které jsou pokračováním života a tedy jednou z po- život. Kdo nejvíce pomáhal ve chvílích nouze? Ti 
minulosti. Štěstí i starosti. Radosti i smutku. Lásky i dob nesmrtelnosti. Možná trochu jiné, než by si na- nejbližší. Rodina. Kam se lidé uchylovali? Do míst 
bolesti. Pocitu obdarování i touhy obdarovat. Slu- še sobectví přálo, ale je spravedlivé, že je dána příle- nejdůvěrněji známých. Do svého domova. To platilo 
novrat byl pochopen jako chvíle posvátná, jako žitost i dalším generacím. Stejně, jako byla dána tolik tisíciletí, že tento pocit, toto propojení jsou      
mnohotvárné poselství zázraku, jímž zrození sku- nám. v nás zakódovány. I křesťanství posléze přijalo obraz 
tečně je. Tím hluboce pronikl do lidského nitra. svaté rodiny, jak ho známe z nesčíslných zobrazení 

Zázrak zrození je ale také spjat s obavou, že Betlému, čili lidově jesliček, za jeden ze symbolů Vá-
všechno krásné může zmizet. V mládí takový strach noc. Zázrak obnovy života, tedy zrození, souvisel     
příliš netrápí, je znám spíše jako slovo, časem ale s tímto časem odedávna.
získává obrysy přesnější. Někdy v příběhu vlastním, Změna nastala teprve nedávno. Někdy v první 
jindy v osudech lidi, s nimiž nám bylo dáno se set-  Přišlo se nám připomenout základní a přitom polovině 19. století. A v podstatě souvisela se 
kat. Kteří cosi hledali a nenalezli. Nebo ztratili. A 
kteří stále ještě, mnohdy zatrpkle či tajně, doufají. 
Kteří nemají... co vlastně? Peníze, majetek, spole-
čenské postavení, moc, vliv? Jistě, to všechno může 
mít svůj význam, nepochybně, ale jsou i tací, kteří 
nic z vyjmenovaného nikdy neměli a přesto mají po-
cit, že jejich život má smysl. A jiní jsou bohatstvím 
obklopeni a přece jim cosi chybí.

 Naší ne-
zbytnou jistotou. Člověk jemuž se dáváme a který 
se dává nám. Je-li takových blízkých lidí víc, je to jen 
dobře.

Jestliže je člověk člověku kotvou, je domov pří-
stavem.

KDO NÁS VOLÁ O VÁNOCÍCH
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užasneme, že se v nás co je mnoha lidem rovněž vlastní. Jenže těchto 
cosi zbortilo. Že ani přání lze nejčastěji dosahovat na úkor druhých. 
vlastně nevíme co. Tedy na úkor skutečné lásky. Skutečné spolupráce. 
Ohromeně zíráme na Skutečného přátelství. Upřímné a čisté vztahy pak 
zčernalé spáleniště. Na nutně nahradí iluze. Hra. Divadlo, v němž má hlavní 
zhroucenou stavbu na- roli přetvářka, faleš, neupřímnost. Klam, jímž krom 
šeho života. A odborní- druhých, žel, klameme i sami sebe. Místo lásky pak 
ci pak už jen vyslovují máme sex, místo ochoty poslušnost, místo spolu-
termíny, jako syndrom práce loajalitu.
vyhoření či odcizení, 
vykořenění, psychoso-
matické choroby, civili-
zační choroby, vztaho-
vá krize a tak podobně. 
A my bloudíme vlast-
ním rozvodem, nepo-
chopitelnou únavou, 
nemůžeme v noci spát, 

vznikem průmyslové výroby. Zdá se být skoro ne- nechápeme, proč naše děti podlehly drogám, proč 
patřičné dávat dohromady v jednom textu pojmy máme srdeční arytmii, proč nás trápí úzkost, proč 
zdánlivě tak protikladné, jakými jsou poetika Vá- nás nic nebaví, proč jsme tak agresivní, když agresi- Který nás varoval první bolestí, slzou či pocitem 
noc, prožívaná v hřejivé náruči domova a neosobní vitu nesnášíme... Proč, proč, proč... křivdy před tím, co nás také může potkat. Náš do-
tovární haly, stroje, motory. Nebo klecový chov drů- Průmysl samozřejmě přinesl mnoho dobrého. mov jsme my a my jsme náš domov. Jak je to psáno  
beže, tedy „výrobu“ vajec. Ale spojitost tu je. Neboť Dnes si vůbec nedokážeme představit život bez je- v „Knize džunglí“ od Rudyarda Kiplinga? Jsme jedné 
rozvoj průmyslu v neuvěřitelně krátké době zcela ho v nespočitatelném množství produkovaných krve ty i já. Zapomeneme-li  na svůj domov, zapo-
přetvořil nejen podobu měst, ale i mnohé, věky tr- předmětů. Bez asfaltovaných silnic, bez automobi- mněli jsme na sebe. Totéž platí o rodině.
vající lidské vztahy a hodnoty. Zasáhl téměř do vše- lů, dostatku potravin, léků, televize a kdoví čeho Vánoce jsou dny, které toto vše každoročně při-
ho. Do rodiny. Do vnímání domova. Do přírodních ještě. pomenou. Tiše, tichoučce otočí náš kompas smě-
dějů. Do vidění světa. Do duše člověka. Odtrhl pře- rem k domovu. K rodině. K místům, kde nám zví-
vážnou část lidstva, během pouhých dvou staletí, davé dětství dalo poznat každý kámen, každý strom 
od jeho miliony let trvajícího způsobu života. Při- a keř. Ke všemu blízkému, ke všem blízkým. K naší 
tom se jednou z velmi účinných sil těchto změn sta- zemi, naší vlasti, našim tradicím, zvykům, ke slad-
la přirozená lidská touha po úspěchu. Po vyniknutí. kým slovům, jakými jsou maminka, táta, babička, 
Na cestách, jimiž se ubíraly lidské osudy, se tak stále děda, dětství... Jak to zpíval Waldemar Matuška      
častěji objevovaly směrovky se slovy peníze, karié- v jedné ze svých krásných písniček? „Už koníček pá-
ra, výhra. Vliv, význam, obdiv. Jaksi se pominuly ta- dí a zůstane stát, až v tý zemi mládí, kde já žiju rád.“
kové detaily, že třeba za peníze lze vybudovat dům, 
ale domov už ne. Že kariéra může zničit rodinu, přá-
telství, lásku. Že život vůbec není hra. Že koupit se 
dá sex, nikoli láska. Během krátkého a překotného 
vývoje se tak řada obtížně vysvětlitelných pojmů 
posunula k jinému významu. Mnohé se znejistilo, 
znevážilo až zesměšnilo, jiné zamlžilo, zamlčelo. 
Jedním, nikoli však jediným důsledkem tohoto pro-
cesu se stalo i oslabení vztahu k domovu, k věcem,   
k lásce. K tomu niternému a docela záhadnému po-
citu vzájemné prostoupenosti. Rychle ubývalo i ro-
din, v nichž společně žili prarodiče, rodiče a děti a 
mizela tak i původní a přirozená vazba mezi genera-
cemi. Citový vztah k místu života byl podlomen stě-
hováním či dojížděním za prací. Ohromné množství 
lidí začalo žít ve světě nikoli přírodním, ale umělém. 
Mezi sebe a přírodu, mezi sebe a svou minulost člo-  
věk postavil železobetonovou zeď.

Odcizení... To je to slovo. Člověk se odcizil příro-                                                                                                                    
dě a tak se v podstatě odcizil i sám sobě. Neboť je je-
jí součástí. Všechny úvahy o tom, že se z přírody vy-
dělil, že jí vládne, že je na ní nezávislý, se postupně 
ukazují být jen iluzí. A navíc - příroda člověka nepo-
třebuje. Naopak, on potřebuje ji. I když si to, až příliš 
často, vůbec nemyslí. I když to mnohdy ani neví.

Jeho tělo, můžeme říkat organismus, duše, tedy 
psychika, to ale vědí. Vědí to dobře. Jenže člověk jim 
nenaslouchá. Někdy to neumí; většinou je ale jen 
ohlušen svým vlastním dílem. Podobá se to trochu 
světelnému smogu, který v nocí zakryje i hvězdy.

Malér je, že toto sou-Příroda se ale občas připomene. Někdy silnou 
znění je ve střetu s tou-vichřicí, jindy třeba zemětřesením nebo naopak ti-
hou po moci, ovládnutí, chým tichoučkým varováním, které ucítíme sami     
nadřazenosti, vítězství, v sobě a kterému nevěnujeme pozornost. Protože 
bohatství. Tedy s něčím, nemáme čas. Protože jsou důležitější věci. A pak 

Je dobré si uvědomit, že vše, co nás obklopuje, 
se vzájemně prostupuje. Nesplývá, ale prolíná. A 
součástí tohoto propojení jsme i my sami. Každý z 
nás je propojen s lidmi, krajinou, obcí, městem, se 
vším živým i neživým ve svém okolí. S tím, co je v na-
ší blízkosti. Tedy s domovem. S rodinou. Tím domo-
vem je naše vlast, naše pole, lesy a řeky, náš jazyk, 
naši rodiče, učitelé, sousedé, kamarádi - to je do-
mov, který nás zrodil a připravoval pro život. Který 
nám dal první úsměv, máminu náruč, tátovu ruku, 
dědovo vyprávění, babiččinu bezbřehou laskavost. 

Průmyslová výroba přinesla značnému počtu 
lidí poměrně dobrou dostupnost základních život-
ních potřeb. Nicméně některé z nich se jaksi „vyro-
bit“ nepovedlo. Těžko říci, zda to bylo a je tak slo-
žité, či se opomnělo nebo se to nehodilo... Každo-
pádně NĚCO zůstalo jen na každodenní dovednosti 
kohokoli z nás. Jsme dál samozásobitelé. Jako v pra-
věku, starověku, středověku... To něco je...

Byť 
mnohé z jejich současné podoby přišlo odjinud, zů-
stalo jen to, co souznělo s naší zemí, krajinou, his-
torií, povahou. Co jsme si zformovali k obrazu své-
mu. Chraňme si i poselství Vánoc. Lásku, domov, ro-
dinu. To, co máme denně na očích a přesto až příliš 
často nevnímáme. Pramínek štěstí a naplnění živo-
ta není skryt v reklamách, třpytivých lákadlech,       
v tom, čemu se celkem přesně říká virtuální realita. 
Tedy neskutečná skutečnost. Ten pramínek je sku-

Ano, těžko se pro „to něco“ hledá správné slo- tečností skutečnou. Reálnou. Je přímo v nás. A o Vá-
vo. Asi nejbližším slovem jsou „vztahy“. Či přesněji nocích v něm z hlubin vyvěrá voda nejčistší. Naber-
„ryzí vztahy“. Rozhodně to nebude „správný vztah“, me ji do dlaní a napijme se.
protože každý člověk má za správný ten svůj. Nic-
méně jen to, co vede k harmonii našeho nitra, k po-
hodě, ke štěstí a tak podobně, tedy k pocitu naplně-
ní vlastního života a do 
značné míry i ke zdraví, je 
to pravé. Vztah k druhé-
mu člověku, vztah k do-
movu, k věcem, k pří-
rodě, k sobě samému... 
Přínosné propojení se 
světem, který nás obklo-
puje. Spojení. Vcítění. 
Sdílení.

Chraňme si to všechno. Chraňme si svůj domov. 
Nenechme se vykořenit. Peníze nám mají sloužit, 
nikoli vládnout. Stejně tak kariéra, čili pracovní ús-
pěch. Chraňme si i naše české Vánoce. Mají takovou 
podobu, jakou jim pro nás vtiskli naši rodiče. 

Slyšíte? Volá nás... náš domov.

Vladimír Hořejší
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme při-
nesli informaci o umístění čtyř nových portrétů bý-
valých starostů města do interiéru historické budo-
vy zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení kaž-
dého z vyobrazených představitelů města včetně 
dostupných informací o době, v níž město vedli, a 
případných problémech, s nimiž se museli potýkat, i 
o radostech, které jim jistě dělal pokrok města. Jaká 
tedy byla situace v Čáslavi v letech 1938 - 1940, kdy 
v jejím čele stál pan Jan Spáčil?

Zde prozatím naši sérii končíme. Je zvláštností, 
že se o době dávno minulé dochovalo obecně více 
materiálů, než o letech, které ještě mnozí z nás 
pamatují. Budeme se ale snažit vyhledat i tyto 
doklady a doplnit medailonky dalších představitelů 
města. Prozatím budeme po celý rok na jiné ze stran 
Čáslavských novin přinášet podrobný vhled do pře-
lomového roku 1918 tak, jak jej zaznamenal teh-
dejší kronikář pan Emanuel Chramosta. Věříme, že i 
tato část historie našeho města čtenáře zaujme.  

Jan Spáčil

tí říše, začaly na našem území  platit Norimberské 
zákony, což těžce dolehlo i na čáslavské židy, Pickovy 
nevyjímaje. Přestože rodina Emila Picka získala od 
místní samosprávy potvrzení o tom, že se výrazně 
zasloužila o rozvoj města, byli Emil Pick se svou že-
nou  transportováni do Terezína, kde ovšem díky to-
mu, že byli na seznamu prominentů, zůstali do kon-
ce války, aniž by byli posláni do některého z vyhlazo-
vacích táborů na východě. Židovský majetek byl ari-
zován a z čáslavské synagogy se stal sklad mýdla.

Ostatní obyvatelé Čáslavi se museli vyrovnávat 
se vzrůstajícím nedostatkem základních životních 
potřeb, brzy byl zaveden přídělový systém na potra-

se narodil 9. 2. 1886 v Heršpicích na jižní viny, obuv i látky. Většina z nich se novým poměrům 
Moravě. V letech 1900 - 1904 absolvoval s výbor- podřídila a slavila výročí vyhlášení Protektorátu ne-
ným prospěchem evangelický učitelský ústav v Čás- bo Vůdcovy narozeniny.  Někteří vstoupili i do nově 
lavi. Do roku 1909 učil ve své rodné obci, pak se vrá- zformované Vlajky, která se soustředila na proná-
til do Čáslavi, kde nastoupil  jako učitel v učitelském sledování  židovského obyvatelstva a kolaboraci      
ústavu. V roce 1911 se oženil. Měl velmi rád hudbu, s nacismem. 
hrál na klavír a varhany. Dlouhá léta stál v čele pě- Část obyvatelstva se však aktivně zapojila do 
veckého sboru Hlahol. Jako člen městské rady se odboje. Vedle komunistů vedených Františkem 
staral o přednáškovou a osvětovou činnost ve měs- Čeplem (po němž byla po válce pojmenována čtvrť 

za Podměstským rybní-
kem) to byli také bývalí V posledních měsících války se situace ve městě 
příslušníci Českosloven- dále zhoršovala. V září 1944 byly zabrány školní bu-
ské armády organizova- dovy pro válečné účely. Na jaře roku 1945 je zaplnili 
ní v Obraně národa a ci- „ národní hosté“  - němečtí uprchlíci, kteří ustupo-
vilisté soustředění na- vali před frontou. 5. května 1945 převzal správu 
příklad v organizaci Pe- města revoluční národní výbor vedený JUDr. Janem 
tiční výbor Věrni zůsta- Čechem.
neme. V Čáslavi působi- Po roce 1945 působil profesor Jan Spáčil nejpr-
la i odbojová skupina Fi- ve na učitelském ústavu v Kutné Hoře, poté na čás-
latelisté, kteří se pravi- lavském gymnáziu, a to do roku 1948, kdy odešel do 
delně scházeli  v restau- penze.  Zemřel  v roce 1971.
raci Hotelu Bílý kůň a 
odbojovou činnost mas-
kovali zájmem o filatelii. 
Do odboje se zapojili ta-
ké sokolové, jejichž ma-
jetek převzalo Kuratori-
um pro výchovu mláde-
že.

Rozhodující obrat 
tě. V roce 1927 byl zvolen druhým náměstkem sta- ve vývoji války na východní frontě představovala 
rosty, 1929 prvním a v roce 1938 se stal starostou porážka německé armády v bitvě u Stalingradu.         
města. Vedl město až do 3. října 1940, kdy byl zat- I Čáslav musela v únoru 1943 držet několikadenní 
čen gestapem údajně pro sabotáž válečně hospo- říšský smutek, kdy byla zaká-
dářských opatření.  Po půl  roce byl propuštěn. Byl zána všechna filmová i diva-
však zbaven funkce starosty a jako profesor  byl delní představení a byl ome-
předčasně penzionován. Po zatčení Jana Spáčila stál zen i provoz hostinců. Někte-
v čele městské rady do roku 1941 jeho první ná- rá opatření mohou dnes pů-
městek  Stanislav Víšek.  Poté byla správa města sobit trochu kuriózně, napří-
svěřena devítičlenné správní komisi vedené do klad nařízení, že v každém 
března roku 1942 Bohumilem Zárubou, poté Rudol- domě musí být na půdě bed-
fem Womelou.  V březnu 1943 byla správní komise na s pískem, lopata a nádoba  
rozpuštěna a v čele města stanul vládní komisař Karl s vodou, v každé obytné míst-
Neuer, který tuto funkci zastával až do května roku nosti dva pytlíky s pískem a 
1945. na chodbě krumpáč , sekera a 

Profesor Spáčil stál v čele města v nelehké do- páčidlo nebo vyhláška dopo-
bě. Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava postavi- ručující, aby si každý doma  
lo Čechy do pozice podřízeného národa nuceného označil majetek - nábytek, 
vynaložit všechny síly k dosažení nacistických váleč- šaty apod.  svým jménem pro 
ných cílů. V momentě, kdy jsme se stali součástí Tře- případ bombardování . 

                                   PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

JAN SPÁČIL (ve funkci 1938 - 1940)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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...Cizí tajné zprávy... 

...Spolkové činnosti... ...Vánice s bouřkou... 

...Války konec se blížil... ...Domobranci nejmladší k odvodu... 

...Dary obce na humánní a kulturní účely... 

...Nedostatek, drahota...

...Válečné památky do musea...

Polévky chudým žákům...
...Jeřábek Jan zemřel...

...Počasí teplé...

...Péče o bojovníky domů se vracející - 
...Dr. K. Tesař vyznamenán... přehlídka...

...Divadlo - Jiří Steinar...

následek nenávistné třídní boje a 
tím i pozdější tříštění politických 
stran. 

Naše zprávy novinářské jen 
nesměle mluvily o možnosti míru. 
V cizích novinách, k nám nepřís-
tupných, ale přece tajně propašo-
vaných alespoň v stručných opi-
sech, zněly zprávy z bojišť a o cel-
kové válečné situaci i budoucích 
politických poměrech docela ji-
nak, nežli v našich novinách. Tyto 
tajné zprávy z ciziny byly i v Čáslavi známy a kol- pohostinsky v divadle člen Národního divadla z Pra-
portovány. hy Jiří Steinar. 

Důvěra v budoucnost udržovala i značnou kul- Dne 11. ledna odpoledne při veliké sněhové vá-
turní spolkovou činnost. Byly pořádány četné diva- nici hřmělo a v nedaleké obci Bučicích udeřil blesk 
delní, operní a koncertní večery, přednášky, výstavy dvakrát do komína bývalého cukrovaru a potřetí do 
malířů a t.d. dřevěné budovy, která úplně shořela. V opuštěném 

cukrovaru se nepracovalo a byli v něm ubytováni 
zajatci, pracující ve vrdovském cukrovaru. Naštěstí 

Válečná situace se zhoršila, když na bojiště Domobranci narození r. 1900 povoláni k odvo- vyvázli bez pohromy. Současná vichřice poškodila    
vstoupila i Amerika. Za to se přiblížil smír v našem du. Z čáslavských příslušníků odvedeno 27. Veškerá v Čáslavi střechy chrámu sv. Petra a Pavla, kasáren a 
národě, poněvadž strany stály nyní pevněji při svých domobrana do posledního muže, kromě osvoboze- jiné. 
ideálech s všenárodním programem a vzrůstalo ných, byla již nasazena do válečné služby a k odvo-
národní sebevědomí s důvěrou ve vítězství našeho dům; zbývalo už jen odváděti znovu ubohé zbytky. 
práva. Bylo jenom zapotřebí podrobiti se názoru Obec čáslavská věnovala Deylově výchovně 
většiny a taktice vyslovené spisovatelským a posla-  slepců v Praze 10 K, na Žižkův pomník na Žižkově    
neckým manifestem. Již koncem roku 1917 nazna- Počínaje od sirek, nití, mýdla až do oděvů a ji- 10 K, Českému srdci 30 K, ústavu hluchoněmých       
čoval F. Jahoda, spolupracovník místního časopisu ných větších potřeb, ve všem nastával veliký nedos- v Praze 10 K, Ústřední Matici školské 100 K. 
„Čáslavský kraj“ (na místě dřívější „Pravdy“), že se tatek a drahota. Mnoho věcí bylo ovšem schovává-
blíží rozuzlení a konec světové války a že nastanou no k prodeji, až to bude ještě dražší.   
zcela nové politické poměry. Napsal také toto: Také na tisk dolehla těžká doba. Papír zdražen o Musejní spolek „Včela Čáslavská“ snažil se u-
„Když dolehla na tisk největší persekuce vídeňskou 500%, tisk o 100% a další zdražení se čekalo. Od   c h o v ati památky na obrovskou válku i pro budoucí 
censurou, nemohlo se otevřeně psáti, protože by to 1. ledna t.r. se platilo za čáslavské noviny 20 K ročně. časy; proto sbíral a ukládal všechny předměty, spisy, 
vůbec nevyšlo - ale psalo se přece dost a dost mezi Nedostatek papíru byl stále hrozivější, poněvadž tisky a vše, co na válku a tu dobu upomínalo. Výbor 
řádky. Někdy se na to káplo, někdy nekáplo, ale ča- výroba vázla nedostatkem materiálu. spolku žádal obecenstvo o věci po padlých vojínech, 
sem se přece propašovala nějaká perlička v tisku podobizny, dopisy a t.d. Výsledek byl jen malý. 
různým způsobem. Koncem r. 1918 bude snad lépe,  
a pak se čtenáři dovědí, jak jsme pašovali myšlenky Spolek paní a dívek zahájil nyní jako v dřívějších  
a jak se nám klepalo přes prsty.“  Že toto v novinách mírových letech vaření polévky pro školní mládež. Dne 17. ledna 1918 zemřel majitel hostince „U 
prošlo,bylo skutečně známkou jakési únavy a bez- Vyzval paní a dívky k práci, dobrodince k pomoci pe- jelena“ Jan Jeřábek, bývalý funkcionář různých kor-
radnosti vídeňské vlády v blížící se katastrofě pro nězi a naturáliemi. Počet denních dávek polévky se porací a spolků zdejších. Byl charakterní muž práce, 
celý Rakousko - Uherský stát. upravil podle množství získaných potravin. K tomu ryzí občan, který uplatňoval své síly v městské radě i 

Český národ vstupoval účelu věnovala Jednota divadelních ochotníků spo- ve spolcích. 
do nového roku v naději ná- lečně s krajinským spolkem „Sázavan“ ihned 50 K, 
rodního vítězství a světo- okresní hejtmanka 564 K a četní dobrodinci přispí-  
vého vítězství práva, pravdy vali penězi a potravinami. Zásluhou příznivců a na Po krutých mrazech a vánicích dostavilo se          
a spravedlnosti. Žel, že se předním místě zásluhou městské rady bylo možno v druhé polovině ledna počasí pěkné jako na jaře.      
při tom tvořila ohromná potom v tomto zimním období rozdati 14 730 dávek V okolí města rolníci orali na polích. 
propast mezi zbohatlíky a polévky nebo i jiných pokrmů.
ochuzenými, což mělo za 

  
Domobranecký nadlékař MUDr. Ka- Dne 15. ledna byla zde přehlídka místní úřadov-
rel Tesař, obvodní lékař v Čáslavi, byl ny pro péči o bojovníky domů se vracející, jejímž 
vyznamenán zlatým záslužným kří- předsedou byl okresní starosta JUDr. Jan Zimmer., 
žem s korunou na válečné stuze za Jednatelem JUDr. Musil a pokladníkem okresní 
statečnost v boji s nepřítelem. účetní Jos. Žantovský. Delegát zemské státní úřa-

dovny Molnár prohlásil naprostou spokojenost         
 s činností místní úřadovny. 

Dne 2. ledna vystoupil zde ....pokračování (únor) v příštím vydání ČN..

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

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

LEDEN
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V roce 2018 uplyne plných sto let od okamžiku 
vzniku samostatného Československa. Tyto vzácné 
dějinné okamžiky jsme zvyklí vnímat ze širšího úhlu 
pohledu, tedy v celostátním či dokonce evropském 
měřítku. V Čáslavských novinách budeme ale 
postupně přinášet svědectví tehdejšího čáslavské-
ho kronikáře pana Emanuela Chramosty, které 
vypovídá o situaci, dění i náladě v uvedeném roce 
přímo v našem městě. V této souvislosti se tedy 
jistě sluší představit alespoň v krátkosti samotného 
kronikáře, jehož očima se na rok 1918 podíváme. 
Medailonek Emanuela Chramosty zpracovala PhDr. 
Jana Vaněčková ze Státního okresního archivu 
Kutná Hora, která dříve pracovala také v čáslavském 
městském muzeu. 

města Čáslavě. Psaní městské kroniky dokončil rok 
před svou smrtí (1945). Zkušenosti získané psaním 
těchto kronik předával na kurzech pořádaných pro 
kronikáře.

Chramostu lze charakterizovat jako znalce re-
gionální historie, pilného amatérského badatele v 
oboru archeologie a jednoho z nejaktivnějších čle-
nů spolku Včela Čáslavská, kterému dělal jednatele. 
V rámci vzdělávací činnosti spolku přednášel Chra-
mosta na jeho schůzích na různá historická témata 
(např. přednášky „O lázních a lazebnících v starých 
dobách se zřetelem na lázně v Čáslavi“; „Události v 
Čáslavi v době bitvy u Chotusic“). 

Za svého pobytu v Míčově spolupracoval s řídí-
cím učitelem Františkem Horákem na výzkumu hra-
du Lichnice. Jejich popis hradu a okolních tvrzí si vy-

Emanuel Chramosta byl řídícím učitelem, ama- žádal historik August Sedláček a použil jej ve svém 
térským archeologem, kronikářem, muzikantem, val do Čáslavě do vlastního domku čp. 738, který se díle o českých hradech, zámcích a tvrzích (XII. díl). 
divadelním ochotníkem a odborným publicistou. nacházel v místní městské čtvrti zvané Balkán. Zde v Oba dva učitelé pod vlivem Klimenta Čermáka pro-
Narodil se 25. prosince 1860 v Jincích (okres 85 letech dne 26. 5. 1946 zemřel. Byl zpopelněn a váděli v letech 1892 - 1917 i průzkum obchodní 
Příbram) v rodině mlynáře Josefa Chramosty. Od jeho urna je uložena na čáslavském hřbitově.  zemské stezky zvané Libická, jejíž možné trasy ma-
mládí se věnoval botanice, archeologii a především Emanuel Chramosta byl vynikající hudebník. povali. Prázdniny co prázdniny se vydávali do terénu 
hudbě. Na housle začal hrát v šesti letech. Po absol- Hudba jej provázela celý život, sám hrál zejména na a hledali stopy, které tu čilý provoz zanechal. Mnozí 
vování nižší reálky v Plzni, kde se dále vzdělával  h  o u sl e , ovládal také hru na flétnu a klarinet. Hudbu tak mohli potkat poněkud nesourodou dvojici, kte-
v hudbě, vystudoval učitelský ústav v Příbrami. Zde také skládal, jak dokazuje řada jeho dochovaných rou tvořil velký a hřmotný Chramosta a drobný Ho-
v rámci výuky navštěvoval dirigentské kurzy. Jako skladeb z let 1876 - 1926. Některé z nich byly vydá- rák. Výsledkem jejich plodné spolupráce se stala 
učitel působil celý život ve školách různých obcí na ny i tiskem. Své skladby často půjčoval a mnohé se kniha Cesta Liběcká v dějinných proměnách se stez-
Čáslavsku, mimo jiné také v Močovicích, kde se se- mu již nevrátily. Na každé škole, kde působil, založil kami vedlejšími a strážnicemi. Chramosta se též vě-
známil s Marií Novákovou, dcerou místního rolníka.  žákovskou dechovou kapelu, obsazenou všemi ná- noval vývoji trasy další důležité obchodní cesty, a to 
V roce 1887 (15. listopadu) se již jako učitel obecní stroji. Prvním jeho učitelem hudby byl vysloužilý ši- Haberské. Okolo roku 1940 připravil do tisku pro 
školy v Míčově E. Chramosta s Marií v kostele v Klu- kovatel vojenské hudby Procházka, výborný hudeb- vlastivědnou knižnici Podoubraví článek Haberská 
kách oženil. V Míčově působil do 15. 9. 1892. Poté ník. Na příbramském učitelském ústavu se seznámil stezka, který však nikdy nevyšel. Jádro Chramosto-
nastoupil na školu v Kněžicích, kde byl v roce 1894 s řadou spolužáků - nadaných hudebníků. Zejména va rukopisu vydal až v roce 1991 Pavel Rous. 
jmenován řídícím učitelem. V této funkci zůstal až to byl Otta Ullmann vynikající hráč na housle, Velmi aktivní byl Chramosta i na odpočinku. 
do svého odchodu do výslužby v roce 1920 - tedy  violoncello a flétnu. S nimi hrál na koncertech, které Pracoval v městském archivu, kde spolupracoval      
dlouhých 26 let. Za svého působení na kněžické ško- učitelský ústav dvakrát do roka pořádal pro veřej- s čáslavským středoškolským učitelem a archivá-
le sepsal její kroniku. Stal se nadšeným organizáto- nost.  Byli tak úspěšní, že z výtěžků koncertů vždy řem PhDr. Františkem Škrdlem na jeho pořádání.       
rem místního kulturního života. V kněžické hospo- obdrželi určitý obnos, Chramosta dostával tři zlaté. Oba dva společně excerpovali městské knihy (trho-
dě se hrálo divadlo, které sám režíroval. Po divadle V roce 1875 se zde v prvním ročníku pokusil složit vé, testamentů a další). Chramosta pak povětšinou 
na jeviště nastoupili hudebníci a hráli k tanci. svou první menší skladbu - polku. Nejvíce byl hu- vyhotovoval jejich čistopisy, které jsou součástí je-

Na pensi se chystal do Čáslavi. Nepodařilo se debně činný při svém působení v Kněžicích. V ne- ho osobního fondu. Vypracoval i čistopis Škrdlova 
mu však sehnat zde bydlení a tak se nastěhoval do dalekém Ronově nad Doubravou, kde nalezl dobré překladu německy psané tzv. Liemertovy kroniky, 
Močovic, kde žil v domku - výminku. Jednalo se o hudebníky, se stal členem Čtenářské besedy, a za- jejímž autorem byl čáslavský magistrátní rada Jan  
Novákův statek, zřejmě usedlost patřící manželčině ložil po širokém okolí známé besední okteto, které V. Liemert. Ze své archivní práce vytěžil podklady i 
rodině. V Močovicích se zapojil do činnosti místního rozšiřoval i na větší hudební těleso. Dá se říci, že na pro topografii domů v Čáslavi. Rukopis této práce je 
Sokola, kde vykonával funkci kulturního vzdělavate- počkání byl schopen složit nějaký taneční kousek uložen v městském muzeu v Čáslavi. 
le. V roce 1921 v Sokole založil hudební sbor. Stál i u pro kapelníky, kteří pak jeho skladby hráli na taneč- V roce 1935 měla být na radnici otevřena z ini-
zrodu místní sokolovny, která byla slavnostně otev- ních zábavách. Skládal polky, valčíky, kvapíky, třasá- ciativy spolku Včela Čáslavská síň slavných rodáků. 
řena 29. července 1923. V Močovicích hrál od roku ky, pochody, které s oblibou hrály i velké kapely Chramosta byl zvolen do instalačního odboru. 
1921 i divadlo, šéfoval místním ochotníkům a složil (dohromady se v archivu dochovalo asi 100 různých Za svou práci byl učitel Emanuel Chramosta od-
zde operetu „Na výletě“. skladeb). K Silvestrům psal zvláštní hudební čísla, měněn mnoha uznáními. Spolek divadelních ochot-

Do prvních let jeho výslužby je datován archeo- která se stala známá po celém okolí. Po přestěhová- níků a Čtenářská beseda v Ronově nad Doubravou a 
logický výzkum v Močovicích, který probíhal v le- ní do Čáslavi jeho zájem o hudbu opadl a omezil se Muzejní a archeologický spolek Včela čáslavská       
tech 1921 - 1927. V oboru neškolený učitel Chramo- jen na její poslech a návštěvu koncertů. Lásku k hud- v Čáslavi jej jmenovaly čestným členem. Za svou zá-
sta se projevil, jak uvádí archeolog Ivan Pavlů, jako bě po něm podědil i jeho syn Bohuslav. služnou kronikářskou činnost byl jmenován čest-
nadaný „výkopce“ s přirozeným citem pro archeolo- V lednu 1920 byl vydán zákon o pamětních kni- ným občanem obce Močovic (9. 3. 1935) a města 
gickou situaci a dokumentaci velkých nálezových hách obecních. Ustanovil, že každá politická obec je Čáslavě (1946). Emanuel Chramosta po sobě zane-
celků. Prozkoumáno bylo zhruba 130 neolitických povinna založit a vést obecní pamětní knihu. K pro- chal i značné množství drobných článků o archeolo-
objektů a získáno více než dvanáct tisíc inventár- vedení tohoto zákona bylo dokonce vydáno naříze- gických nálezech a různých historických událostech, 
ních jednotek předmětů. Výzkum, i když prováděný ní vlády č. 211/ 1921 Sb. ze dne 9. června, kterým se které uveřejňoval v místních časopisech, především 
metodou odpovídající dvacátým letům, lze označit ukládalo, že pokud obec pamětní knihu nemá, musí ve vlastivědném sborníku Čáslavska Podoubraví.
za náš první plošný odkryv neolitického sídliště. si ji pořídit nejpozději do konce roku 1922. V Močo-

Mezitím Chramosta dojížděl do Čáslavi, kde asi vicích k tomu došlo až za 4 roky od vydání tohoto zá- Závěrem lze říci, že Emanuel Chramosta byl ty-
dva roky učil na učitelském ústavu jako výpomocný kona, kronika se začala psát od června roku 1924. O- pickým představitelem české inteligence na přelo-
učitel hudbu a zpěv. A i zde se mu podařilo sestavit   becní zastupitelstvo svěřilo její psaní Emanuelu mu století, živě se zajímající o český spolkový i kul-
z nadaných žáků orchestr. Mnozí z nich na to i po lé- Chramostovi, který Pamětní knihu dovedl do konce turní život, šířící osvětu i vzdělání.    
tech vzpomínali. V roce 1928 se konečně nastěho- roku 1939.  V roce 1927 byl ustanoven kronikářem                                                                                                                                                                                                                        PhDr. Jana Vaněčková            

ČÁSLAVSKÝ KRONIKÁŘ EMANUEL CHRAMOSTA

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2018  



2. Místem konání voleb 1176, 1177, 1751, 1811.
B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. J. Vrchlického - čp.: 561.
Přemysla Otakara II. Pod Nádražím - čp.: 1796, 1849.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní,     
El. Krásnohorské, Fibichova,  
Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na Svornosti, je volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova 
Novodvorská, Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách, V Tou- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
fárně, Žitná. Celé ulice: Břízová, Habrová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Modřínová, U 
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, Lesoparku, Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
1304. Poštovní - čp.: 85, 225, 252, 595, 607.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, Žižkovo nám.- čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
1099, 1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 
1687, 1815. 245, 258, 285, 331, 471, 1832.

Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 
478, 489, 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.
Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo nám. Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 1328, 2032.
Celé ulice:  Dr.L.Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J.Mahena, Pod Nádražím - čp.: 262, 286, 1951.
Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní 
náměstí, Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, 
Palackého, Rusalka, Táborská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.                   
Nazaret - čp.: 59, 94. je volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI 
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, DOPRAVNÍM - ul. Aug. Sedláčka 
128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Přemysla Otakara II.- čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila 
Poštovní - čp.: 219. Picka, Hejdof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, 
Za Rybníkem - čp.: 63. Kalabousek, K. Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad 
Masarykova - čp.: 248. Budínem, Nad Rezkovcem, Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Žižkovo nám. - čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59 a 94.
105, 106, 107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249. 338, 351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 
Pražská - čp.: 1591. 541, 544, 618, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 
Táborská - čp.: 986, 1667. 816, 857, 858, 865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 

1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1898, 2022, 2025.
Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.

je volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. Tyršova - čp.: 449.
čp. 86 - vchod z Poštovní ulice 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Luční, Pod Pilou, Prokopa 
Holého, Sluneční, U Cihelny. je volební místnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE - ul. Jahodová 
Přem.Otak.II. - čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, Celé ulice: Čeplova, Chrpová, Fialková, Jahodová, Jarmily 
997, 1087, 1381, 1382, 1698. Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová, Konvalinková, Květinová, Liliová, 
Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889. Lípová, Ludmily Formanové, Malinová, Na Vyhlídce, Růžová, Šeříková, 
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238. Vodranty, Zahradní, Žacká.
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 1772, 1773,. Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107, 2029. 403, 412, 418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 1287, 1288, 1319, 1320, 1707, 1809,  1871.   

ve volebním okrsku č. 1

ve volebním okrsku č. 4

ve volebním okrsku č. 2

ve volebním okrsku č. 5

ve volebním okrsku č. 3

ve volebním okrsku č. 6

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta města Čáslavi podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), 

ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná

 v pátek   dne  12. ledna 2018   od  14:00  hodin  do  22:00  hodin  
a   

v sobotu dne  13. ledna 2017   od  08:00  hodin  do  14:00  hodin.
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ve volebním okrsku č. 7

ve volebním okrsku č. 9

ve volebním okrsku č. 8

Hilberta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova -  čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. 613, 636, 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568.
Přemysla Otakara II. Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, Masarykova - čp.: 126, 127, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 
J.Jungmanna, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, 288, 292, 330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Svat. Čecha. Pražská - čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská. 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.
Jeníkovská - čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 
1082, 1104,  1696, 1697, 1706, 1762, 1925, 1926,1983, 2001.
B.Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 
802, 813, 814, 852, 1137, 1210. je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod 
Al. Jiráska -  čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138. Celé ulice: R.Těsnohlídka.
J. Vrchlického- čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
969, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369. Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.

Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 
1534, 1535.
Přemysla Otakara II.- čp.: 938.

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  28.října, Bojovníků za svobodu, J.Myslbeka, Formanova, K. 

3.   
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 
Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.   
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. 
5.   
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Čáslavi dne 30. 11. 2017   

 Ing. Jaromír Strnad, v.r.
starosta města Čáslavi

POZOR - v roce 2017 proběhla 
ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PRO OKRSEK Č. 6

VOLIČI, ZAŘAZENÍ 
DO TOHOTO VOLEBNÍHO OKRSKU 

(ČEPLOV) MAJÍ NYNÍ 
VOLEBNÍ MÍSTNOST V OBJEKTU 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NA ČEPLOVĚ V JAHODOVÉ ULICI

Případné 2. kolo volby prezidenta republiky
se uskuteční

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  
a

v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v případě, že nebude prezident zvolen již v kole prvním 
nadpolovičním počtem všech odevzdaných hlasů. 

Podmínky podle bodů 2 a 3 tohoto oznámení (viz výše) zůstávají platné i pro případné druhé kolo volby prezidenta republiky. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby obdrží voliči přímo ve volební místnosti (nebudou roznášeny do schránek).
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Ve středu 1. listopadu 2017 se starostové členských 
obcí Mikroregionu Čáslavsko poprvé setkali v nové 
zasedací místnosti. Setkání se zúčastnilo 19 z 22 
členských obcí. 

Programem shromáždění bylo mimo jiné i při-
jetí obce Vinaře za právoplatného člena DSO. Od 
tohoto dne můžeme konstatovat, že Mikroregion 
Čáslavsko má již 23 členských obcí. Zástupci obcí 
také probírali nové obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů – GDPR. Kancelář mikroregionu nabídla 
plnou podporu při zavádění této nové zákonné po-
vinnosti. Dále se probrala témata týkající se odpa-
dového hospodářství, dotační tituly a další. V přípa-
dě zájmu o více informací neváhejte navštívit naše 
webové stránky , kde nalezne-
te z tohoto setkání zápis a fotografie.

www.caslavsko.com

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

SETKÁNÍ STAROSTŮ POPRVÉ 
V NOVÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

MIKROREGION ČÁSLAVSKO 
BYL NA VÝLETĚ

Výletu, který se uskutečnil v sobotu 23. září, se zú-
častnilo šestatřicet obyvatel mikroregionu. Hned 
po příjezdu se naší čáslavské party ujal zdejší prů-
vodce, který nás stezkou provedl a vyprávěl nejen o 
její výstavbě, ale i o lese jako takovém. Ten, kdo měl 
zájem, mohl ušetřit své dolní končetiny a sjet stezku 
50m dlouhým tobogánem. 

Po prohlídce stezky se někteří vydali na Černou 
Horu, někteří do centra Janských Lázní a někdo po-
píjel horké nápoje ve zdejších restauracích. Všem, 
kteří uvažují o výletě na STEZKU KORUNAMI STRO-
MŮ, ho můžeme jen a jen doporučit. Na fotografie z 
výletu se můžete podívat na našich webových 
stránkách . www.caslavsko.com

REKONSTRUKCE BITVY U ČÁSLAVI 2018
Touto cestou bychom vás rádi informovali o připra-
vovaném projektu oslav 400letého výročí bitvy        
u Čáslavi, který by se měl uskutečnit v termínu od 
14. do 16. září 2018.

skými sdruženími. Čestnou záštitu nad pořádáním 
akce převzali hejtmanka Středočeského kraje paní 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a senátor a sta-
rosta města Čáslavi Ing. Jaromír Strnad. 

Projekt vzniká pod hlavičkou dobrovolného Cílem je uspořádání důstojných, obsahově a 
svazku obcí Mikroregion Čáslavsko, který je hlavním programově pestrých oslav 400letého výročí první 
pořadatelem akce. Úzce spolupracuje s městem bitvy 30 leté války, ve které se v září roku 1618          
Čáslav, Středočeským krajem a dalšími regionální- u Čáslavi střetla vojska českých stavů a císaře Maty-
mi, vědeckými a vzdělávacími institucemi a občan- áše Habsburského.

GDPR  - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
General Data Protection Regulation je nové naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto úda-
ů. Reguluje zpracování osobních údajů fyzických 
osob. Do stávajících systémů ochrany osobních dat 
zavádí několik nových povinností a zpřísňuje pravi-
dla jejich správy. Nařízením GDPR se musí řídit 
všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé 
osobních dat. Vymezení pojmu osobních dat je při-
tom poměrně široké a zahrnuje např. i technické 
údaje typu e-mailová adresa, IP adresa, fotografie 
aj. 

dnešního dne, resp. do dne 24. 5. 2018, kdy nařízení 
vstupuje v platnost, nebyl až tak striktně vyžadová-
n. Tímto nařízením Evropské komise tak dochází k 
jeho naplnění. Je samozřejmě otázkou, jaký dopad 
to bude mít v praxi. Dodržování ochrany osobních 
údajů jako takové je bezpochyby nutností. Tímto 
pro obce a města přichází další nemalá zátěž a to 
nejen po stránce pracovní, ale i ekonomické.  
Všechny obce, a to i ty nejmenší, čeká podrobná 
analýza rizik zacházení s osobními údaji v úřadech, 
její následné vyhodnocení a přijetí nápravy, např. v 
podobě uzamykatelných skříněk, kde jsou uložena 
citlivá data.  Bohužel s tímto nařízením budou spja-

GDPR se tak dotýká velmi širokého okruhu jak ta i nepříjemná opatření, např. vyžádání písemného 
komerčních subjektů, tak hlavně orgánů státní sprá- souhlasu s uveřejněním fotografie osob na obec-
vy, samosprávy nebo jimi zřizovaných organizací. To ních akcích, což může vést až k omezení vytváření 
znamená všech, kteří pracují s osobními údaji obča- tzv. fotogalerií na webových stránkách obce, jež 
nů EU. Stejně tak i samotných občanů EU, kteří se jsou pro mnoho občanů oblíbeným zdrojem infor-
mohou nyní velmi účinně bránit proti neoprávně- mací. Kancelář Mikroregionu bude nápomocna 
nému zacházení s jejich osobními daty.  Celé naříze- všem svým členským obcím a to jak s nutnou analý-
ní vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně zou, tak následně s vykonáváním společného pově-
osobních údajů, který je již dávno platný, ale do řence, který bude nad vším dohlížet.

Součástí připravovaného programu jsou následující aktivity:
-   rekonstrukce bitvy za účasti domácích a zahraničních skupin vojenské historie a historického šermu
-   rekonstrukce otevřeného vojenského tábora z období třicetileté války s individuálními vystoupeními 
     skupin vojenské historie a historického šermu a dobovou hudební produkcí
-    slavnostní odhalení pomníku bitvy
-    uspořádání tematické výstavy „Bitva u Čáslavi 1618“ v Městském muzeu Čáslav (květen 2018)
-   uspořádání tematické mezinárodní vědecké konference „Bitva u Čáslavi 1618“ (květen 2018) spojené s 
     vydáním konferenčního sborníku
-   prodejní trh s ukázkami historických řemesel
-   ekumenická bohoslužba s requiem za padlé s koncertem vážné hudby
-   silácké klání - mezinárodní mistrovství ČR ve zvedání dělové koule
-   večerní taneční zábava s živou hudbou - koncert kapel
-   bohatý doprovodný program - atrakce pro děti, občerstvení atd.       

                                                             

Mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2018 přejeme 
nejen svým členům, ale všem obyvatelům 

čáslavského regionu.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Jednodenní „lyžovačka“  
únor/březen 2018 (dle sněhové nadílky)

Ples Mikroregionu Čáslavsko
 3. 3. 2018 (vstupenky k dostání v lednu 2018)

Dvoudenní zájezd do vinného sklípku  

 

 (bližší informace v lednu 2018)jaro 2018

Tým Mikroregionu Čáslavsko
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V neděli 26. 11. se v čáslavském lesoparku Vodranty 
uskutečnil cyklokrosový závod Toi Toi Cupu. Cyklo-
krosový svátek v Čáslavi zakotvil již v loňském roce a 
podle slov ředitele závodu Ivana Sovy se můžeme 
těšit také na rok 2018.  

MÜLLER Mirek 
BÁRTOVÁ Gabriela 

ŠULC David

HAVLÍKOVÁ Pavla
SCHIERL 

Jakub

MAYER Daniel

kategorie C2, čímž přilákáme i zahraniční závodníky 
z elitních kategorií”, dodal Ivan Sova, který závěrem 
zmínil, že i si letošní trať ve Vodrantech nenechali 
ujít závodníci, kteří jezdí nejvyšší cyklokrosové sou-
těže s republikovým přesahem.

Minulý rok závod sklidil pozitivní ohlasy. Přesto „Na start se postavilo 250 závodníků, mezi kte-
se z řad profesionálů ozývaly prosby o zkrácení a rými nechyběli ani cyklokrosaři, kteří jezdí velké zá-
zrychlení okruhu, které by zatraktivnilo podívanou vody mimo Českou republiku. Ve vloženém závodě 
divákům i zážitek z jízdy samotným cyklokrosařům. mužů a žen se představila úřadující mistryně ČR 
Pořadatelé se tedy pro letošní rok soustředili Pavla Havlíková, která přijela ještě s dalšími sedmi 
převážně na trať, kterou čekaly nejvýraznější změ- reprezentanty z dějiště Světového poháru, což nás 
ny. „Pro letošní rok jsme trať ze 40% přepracovali a velmi mile překvapilo a jsme za to rádi,” uzavřel Ivan 
dle ohlasů závodníků, trenérů a manažerů týmů Sova.
jsou již s touto podobou všichni maximálně spo- V kategorii Starší žáci na první pozici dojel 
kojeni. Pro příští rok přepracování okruhu neplá- z klubu MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ. 
nujeme, ale budeme se snažit prosadit start a cíl na Kadetkám vévodila SKC Tufo 
silnici. V minulém roce okruh měřil 3 200 metrů, le- Prostějov.  (IVAR CS - AUTHOR TEAM) 
tos 2 600 metrů,” upřesnil ředitel závodu Ivan Sova. získal zlato v kategorii Kadeti. Ženám dominovala 

Oba ročníky v Čáslavi byly pořádány jako tak-  z týmu KC KOOPERATIVA 
zvaný malý Toi Toi Cup. Do celkové soutěže byly tedy JABLONEC n. N. První mezi Juniory skončil 
započítávány výsledky pouze mládežnickým kate-  z klubu EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN a pro 
goriím. Pořadatelé se však již pro letošní rok snažili zlatou medaili si v kategorii Muži Elite+U23 dojel 
o zařazení do vyšší kategorie, která by závodu zved-  (KC Hlinsko).  
la prestiž mezi jezdci zvučných jmen. 

„Po dohodě s pořadatelem Agentura cyklistika Podrobnější výsledky čáslavského závodu i celé 
jsme se ještě pro rok 2017 rozhodli ponechat soutěže Toi Toi Cup najdete na www.cyklokros.cz 
původní scénář čáslavského závodu, tedy malý Toi Poslední z dvanácti závodů Toi Toi Cupu se bude 
Toi Cup. Věříme, že již příští rok zařadíme Čáslav do konat 13. ledna 2018 v Mladé Boleslavi.                 JN

 V LISTOPADU DO ČÁSLAVI OPĚT ZAVÍTAL ZÁVOD SOUTĚŽE TOI TOI CUP
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Zhruba za sto dní nakročí Pavel Tulach do čtvrté au-
tokrosové sezony. Jezdí s profesionální licencí v divi-
zi Buggy 1600. V loňském roce vybojoval v Meziná-
rodním mistrovství České republiky (MMČR) titul 
vicemistr. Druhé místo v konkurenci dravých jezdců 
a výkonově lépe vybavených aut mezinárodně 
ostřílených závodníků je určitě úspěch. Auto dojez-
dilo poslední kola na hranici provozuschopnosti. V 
loňské sezoně si tým a jezdec užili oprav mimořád-
ně. Autokros je do jisté míry kontaktní sport, a rány 
se na vozech podepisují. 

širší mezinárodní konkurencí v rámci šampionátu kokpitem v mezinárodním prostředí dařit. 
Zóny střední Evropy (ZSE). To bude znamenat zdvoj-
násobení porce závodů, 
bojovat o  body budeme v 
Raveně v Itáli, na Sloven-
ských tratích v Dargově a 
Molče, nebo v maďar-
ském Domsodu. 

Je to čtvrtá sezona. V 
té první si vyjezdil Pavel 
Tulach v mistrovských au-

Zelenobílý autokrosový speciál s logem Čáslavi tokrosových šestnác-
před kokpitem letos uvidíte v rámci MMČR na všech tistovkách čtvrté místo. 
závodech, kolotoč závodů začíná v dubnu na auto- Další rok jsme byli třetí, a 
krosové trati v Humpolci. Jezdí se na tradičních tra- uplynulý ročník přinesl 
tích pro mistrovské závody, například v Nové Pace, vybojované stříbro. Na 
Sedlčanech, Poříčí nad Sázavou nebo v Přerově. závody chystáme nový 
Tam je k vidění třeba čtyřicetimetrový skok a trať je autokrosový speciál, a 
extrémně rychlá. Pojedeme v rámci MMČR ještě v uvidíme, jak se nám bude 
Rakouském Hollabrunu, a tým chce letos bojovat se s čáslavským logem před 

      Jiří Vavřina,  tým Buggy 1600 Pavel Tulach 

ČTVRTÁ  SEZONA V ŠESTNÁCTISTOVKÁCH



V listopadu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 48 dětí,           
z toho 8 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 7 místních 
občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 8. ledna to bude 5 let, co nás beze slůvka 
rozloučení opustil milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček 
pan

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

Čas rychle ubíhá, bolest a vzpomínka zůstává ...

Bohuslav Veselý

Dne 12. ledna 2018 uplyne 5 let
od úmrtí pana

Antonína Janáka
z Dolních Bučic

Stále vzpomínají 
synové Bohuslav a Petr,
sestra Marie s rodinou

a bratr František s rodinou.

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

14. ledna uplyne 5 let od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

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

Dne 30. prosince oslaví krásné 

90. narozeniny 
paní 

Marie Koskanová 
z Čáslavi. 

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let 
přejí Alžbeta, Aneta, Zdeněk a Petr Koskanovi.

Dne 29. prosince oslaví své 

87. narozeniny 
paní 

Milada Koskanová 
z Čáslavi. 

Do dalších let přejí pevné zdraví, 
hodně životního optimismu 

a životního elánu 

syn Zdeněk s manželkou Alžbetou  a vnuci Aneta a Petr

Už uplynulo 6 let ode dne, 
kdy nám odešla naše drahá 

vnučka a dcera

Šárka Klemanová

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

Vzpomíná babička, táta a rodina.

Dne 22. prosince 2017 uplynou 
4 roky ode dne, 

kdy nás opustila milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 

paní

Stále vzpomínají manžel, 
syn a dcera s rodinami

Vilunka Bezdegová

Dne 5. ledna uplyne 5 let, 
co nás navždy opustil

pan 

Josef Trýnoha ml.

Stále vzpomínají bratr Vlastimil s rodinou 
a nejbližší příbuzní.

Dne 25. ledna 2018 uplynou 2 roky ode dne,
kdy nás opustila

 paní

Bohumila Strnadová

Vzpomíná manžel,
syn s rodinou, zeť a vnuci.

Inzerci do společenské rubriky přijímáme na adrese redakce 
- ČN, budova MěÚ Čáslav Žižkovo nám. 1

nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz
2Cena inzerce ve společenské rubrice je 3 Kč za cm .

Děkuji za upozornění panu Ing. Jiřímu Prchalovi z Hradce Králové 
a omlouvám se za chybnou informaci v článku 

„Ten náš arcišpion“ (ČN 7- 8/2016): František Moravec byl generálem, 
ale Emanuel Moravec plukovníkem generálního štábu.

Mgr. Jana Andrejsková
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DIVADELNÍ SEZÓNA LEDEN - KVĚTEN 2018
Úterý 16. ledna v 19:00 Neděle 25. března v 15:00
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC / Divadelní agentura Harlekýn MALÁ ČARODĚJNICE / Divadlo Scéna Zlín

Neděle 21. ledna v 15:00
KÁŤA A ŠKUBÁNEK / Divadlo D5

Úterý 27. března v 19:00
4 000 DNŮ / Divadlo Ungelt Praha

Středa 24. ledna v 18:00 / Nová scéna
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY -  exotický pouštní stát / Hana Kátrová, Jarmila Úterý 10. dubna v 19.00
Sejčková ŠTEFAN MARGITA a Moravské klavírní trio

Neděle 11. února v 15:00
JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA / Liduščino divadlo Roztoky Čtvrtek 12. dubna v 19:00

MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL / Divadlo v Rytířské

Středa 14. února v 19:00
KATAPULT - Turné 2018 „ŠŤASTNÉ NAROZENINY“ Neděle 15. dubna v 17:00

1.FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI

Úterý 20. února v 19:00
4 SESTRY / Studio DVA Praha

Středa 25. dubna v 19:00
KOLEGA MELA GIBSONA / Divadelní spolek Frída Brno 

Úterý 6. března v 19:00 Čtvrtek 3. května v 19:00
ŘEDITELSKÁ LÓŽE / FDA Praha SCREAMERS

Čtvrtek 10. května v 19:00
VEČER V KAVÁRNĚ TMAVOMODRÝ SVĚT 

Neděle 11. března v 15.00
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA! / Metropolitní divadlo Praha

Úterý 22. května v 19:00
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ / Divadelní společnost Háta Praha

Středa 14. března v 18:00 / Nová scéna
ARMÉNIE

S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí Tennessee Williams život 
opuštěné matky, která svou touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, 
nadělá v rodině velikou paseku. V režii Vladimíra Strniska hrají: Simona Stašo-
vá, Andrea Daňková / Kamila Trnková, Jaromír Nosek / Filip Cíl, Adam Vacula / 
Karel Heřmánek ml./ Zdeněk Piškula. 

Pohádka na motivy populárního večerníčku. V malém domku spolu bydlí dva 
nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají 
nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Jednou takhle z jara Káťa Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si 
objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby se jí něco vy- je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost? V dramatickém 
líhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té doby jsou nerozluční ka- příběhu napsaném s anglickou lehkostí a humorem hrají Hana Maciuchová, 
marádi na život a na smrt. Divadelní abonmá pro rodiče s dětmi. Ondřej Novák a Petr Stach. Režie: Pavel Ondruch. Divadelní abonmá pro 

dospělé.

Koncert našeho nejznámějšího tenoristy Štefana Margity s programem svě-
tových tenorových árií. Koncert proběhne za doprovodu renomovaného 
brněnského ansámblu Moravské klavírní trio (doprovodné těleso Evy Urbano-
vé, Andrey Kalivodové, Richarda Samka a jiných známých a významných čes-
kých pěvců). 

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje 
na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou 
vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o 
tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc své-
ho kamaráda Phillipea... Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela 
Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová. Režie: Jakub Nvota.

40 let od Stříbrného alba…….70 let života vzhůru nohama……
Na historicky prvním festivalu dechových hudeb v čáslavském divadle vystoupí
Věnovanka, Táboranka a Mladá muzika Šardice.

Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném 
včelaři a překvapení v kompostu. Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z je-
ho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. Hrají: Berenika Komorní příběh jednoho herce.
Kohoutová, Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková a Roman Štabrňák v Divadelní komedie o druhořadém herci provinčního divadla a o jeho setkání s 
rolích: včelař Franta, sociální pracovnice Běta a bobtail Jack Nicholson. Autor a Melem Gibsonem, které jej zasáhlo na celý život. Hraje: Martin Trnavský. Režie: 
režie: Patrik Hartl. Jakub Nvota. Divadelní abonmá pro dospělého diváka.

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří Nový program travesti skupiny L. Černého – název pořadu bude upřesněn. 
spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden z nich je dokon-
ce nesnesitelně samolibý, ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní 
zážitky a touhy. Oba čekají na zázrak – že přijde nabídka být ještě alespoň 
jednou na jevišti a vychutnat si potlesk... Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindul- Orchestr Jaroslava Ježka - Zabývá se interpretací tvorby Jaroslava Ježka. 
ka. Autor a režie: Arnošt Goldflam. Divadelní abonmá pro dospělé. Základem orchestru se kapela Royal Dixieland Jazz Band, kterou rozšířilo 

několik dalších muzikantů, aby kapela mohla zahrát stylově a zvukově podobná 
aranžmá, která zněla v Osvobozeném divadle. Hraje: Orchestr Jaroslava Ježka, 
zpívají Alžběta Sosnovcová, Johana Jeřábková a Jiří Fiedler. 

Muzikálová pohádka ….vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom 
strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete předsta-
vit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí straši-
dla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid... Režie a dramaturgie: Dana Bláznivá komedie se odehrává na americké ambasádě ve Velké Británii a 
Bartůňková. Divadelní abonmá pro rodiče s dětmi. přináší spoustu komediálních situací. 

Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar / Zbyšek Pantůček, Viktor Limr / Pavel 
Nečas, Filip Tomsa, Adéla Gondíková / Mahulena Bočanová, Veronika Jeníková 
/ Olga Želenská, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Kristýna Kociánová, Radka 

Cestovatelský pořad – Hana Kátrová a Jarmila Sejčková Pavlovčinová. Režie: Roman Štolpa. Divadelní abonmá pro dospělého diváka.

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se 
Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká 
malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých dospě-
lých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest 
seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou 
zkoušku. Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová. Divadelní abonmá pro rodiče         
s dětmi.

Pojďte obdivovat moderní architekturu, mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru 
palem, nejluxusnější hotely, obrovská nákupní centra. Navštívíme i jednu z nej-
krásnějších a největších mešit na světě, nenecháme si ujít ani trh se zlatými 
šperky, nahlédneme do hor i do pouště.

Veselá pohádka s bohatou kostýmovou výbavou. Anička najde službu u hospo-
dáře, který se zrovna chystá na masopustní průvod a začne mu pomáhat. Anič-
ka se do jedné masky zamiluje, dlouho však neví, kdo je v ní ukrytý. Zjistí to až 
na masopustním bále. Před diváky se odehraje celý masopustní rituál s hlavní-
mi typy maškar. Děti se dozví, co která maškara představuje a co má za úkol...  
Divadelní abonmá pro rodiče s dětmi.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muz.), 327 300 264 ( knih.), 
www.muzeumcaslav.cz

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

LEDEN

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 4. 12. 2017 do 14. 1. 2018 - VÝSTAVA

„ŠŤASTNÉ A VESELÉ ... A SLADKÉ“ 

23. ledna 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA
Nová scéna Dusíkova divadla

  VOLYŇŠTÍ ČEŠI

           

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
(historie vánoc, vánoční zvyky, vánoční 

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

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku
 Mgr. Dagmar Martinkové
vstupné dobrovolné
Stejnojmennou výstavu můžete vidět ve vestibulu čáslavského gymnázia ve 
dnech 22. – 26. 1. 2018      

20. 1. 2018 KERAMICKÉ DOPOLEDNE

21. 1. 2018 TAŠKA ZDOBENÁ GELOVÝMI RAZÍTKY

26. 1. 2018 KLUB INSPIRACE

27. 1. 2018 SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2018

8. – 13. 7. 2018 LETNÍ TÁBOR MAŽORETEK

14. – 21. 7. 2018 LETNÍ TÁBOR PIRÁTI Z KARIBIKU

21. – 28. 7. 2018 LETNÍ TÁBOR DIVOKÝ ZÁPAD

4. – 11. 8. 2018 LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

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

nebo na tel. č. 731449131 (pevná linka zrušena)
www.ddmcaslav.cz

  - zimní dekorace - sobota- pro děti od      
1. tříd - od 8:30 do 10:30 hodin - účastnický poplatek 90 Kč - přihlášku spolu       
s poplatkem odevzdejte do 12. 1. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 - neděle- pro děti od 9 let - od 
13:00 do 16:00 hodin - účastnický poplatek 90 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 17. 1. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 - sněhulák - pátek- pro dospěláky a SŠ - od 18:00 
hodin - účastnický poplatek 280 Kč. - přihlášky k dispozici od 8. 1. 2018 od 7:00 
hodin - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 19. 1. 2018  v kanceláři DDM 
Čáslav

 - sobota - pro 
děti od 7. tříd - od 14:00 do 16:00 hodin v DDM - startovné 50 Kč - přihlášku 
spolu s poplatkem odevzdejte do 19. 1. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

 - pro děti od 1. tříd - ubytování            
v domově mládeže Jitřenka Poděbrady - plná penze, celodenní pitný režim
- celodenní výlet, koupaliště - pedagogický a zdravotnický dozor - odměny za tá 
borové soutěže - cena 3 100 Kč - přihlášku odevzdat nejpozději do 28. 2. 2018

 - rekreační areál Tesla, Horní 
Bradlo u Seče - pro děti od 1. tříd - ubytování v chatkách s vlastním wc (4-5 
lůžek) - plná penze, celodenní pitný režim - celotáborová hra, venkovní bazén, 
wellness - pedagogický a zdravotnický dozor - odměny za táborovou soutěž - 
cena 3 500 Kč - přihlášku odevzdat nejpozději do 20. 2. 2018

 - rekreační areál Zbraslavice,        
U Starého rybníka - pro děti od 7 do 13 let - ubytování v chatkách pro 4 osoby - 
plná penze, celodenní pitný režim - celotáborová hra - pedagogický a zdravot-
nický dozor - odměny za táborové soutěže - cena 3 400 Kč - přihlášku odevzdat 
nejpozději do 20. 2. 2018

 - rekreační areál Tesla, Horní Bradlo         
u Seče - pro děti od 2. do 6. tříd - ubytování v chatkách s vlastním wc (dvě pa-
landy) - plná penze, celodenní pitný režim - taneční lekce, táborové hry, ven-
kovní bazén, wellness - pedagogický a zdravotnický dozor - odměny za tá-
borové soutěže, diskotéka - cena 3 600 Kč - přihlášku odevzdat nejpozději do 
14. 12. 2017

PROGRAM DIVADELNÍ SEZONY 
OD LEDNA DO KVĚTNA JE UVEDEN 

NA STRANĚ 26.

5. 1. 

12. 1.

19. 1. 

20. 1. 

26. 1. 

14. Dobročinný ples Diakonie

18. Ples mesta Čáslavi

VoŠ, SPŠ a Oa Čáslav

Ples JUDO Čáslav

SOŠ a SOU dopravní Čáslav

 

2. 2. 

9. 2. 

16. 2. 

17. 2.

3. 3.

 

 

SOŠ a SOU dopravní Čáslav

Gymnázium a Sošpg Čáslav 

Gymnázium a Sošpg Čáslav

SZeŠ Čáslav

Ples Mikroregionu Čáslavsko  

PLESY V SÁLE HOTELU GRAND
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KINO MILOŠE FORMANA LEDEN

2. MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

3. ZKRÁTKA KRAŤAS
20. - 21. COCO 3D

4. - 5. INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

20. - 21. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

 5. - 7. ČERTOVINY

23. - 24. TŘI BILBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

9. - 10. VELKÁ HRA

25. - 26. LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

27. - 28. VŠECHNY PRACHY SVĚTA11. MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK

30. - 31. S LÁSKOU VINCENT
12. - 13. ZMENŠOVÁNÍ

13. - 14. MŮJ ŽIVOT CUKETKY

16. - 17. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

18. _ 19. CIZINEC VE VLAKU

zběsilou akční jízdu, tentokrát vlakem. Liam totiž hraje obchodního cestujícího, 
jehož rutinní záležitostí je ježdění do práce právě vlakem. Do jeho poklidné Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace The Place, připraven 
jízdy však jednoho dne vstoupí neznámá cizinka (Vera Farmiga), jenž mu nabíd-vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků. Co budou schopni udělat, aby zís-
ne vidinu snadného výdělku velké částky peněz. To však netušil, že se tím obrátí kali to, co chtějí? 
jeho život o 180 stupňů a dokonce o něj bude muset bojovat... Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Pásmo tvoří 11 krátkých filmů ze 6 zemí: kromě dvou „domácích“ zástupců také 
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uzná-Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. 
vaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč Promítáme od 20 hodin.
talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barev-
né Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví 
na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. 

Čtvrtá část kultovní série Insidious: Poslední klíč odhalí záhadnou minulost vy-
Mládeži přístupno. Vstupné: 150, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.hledávané parapsycholožky Elise. Ta v mládí žila v malém městě v Novém Mexi-

ku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak netrvalo dlouho a 
její život se obrátil naruby. Nyní ji nejnovější klient přivádí zpět do domu hrůzy a 

"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí. 
vás to hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hr-Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
dinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její 
touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga 
není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou 

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci fantazii... 
neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, 

Mládeži přístupno. Promítáme od 20 hodin.prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě 
víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba 
povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené 

Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se neúspěšně táh-bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. 
ne a Mildred se rozhodne jednat. Před vjezd do města, kde žije, umístí tři billbo-Luciper se rozhodl pro trest - čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu 
ardy s velmi kontroverzními vzkazy určenými pro Williama Willoughbyho, šéfa hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno. 
místní policie. Drama plné černého humoru od Oscarového režiséra Martina Mládeži přístupno. Vstupné: 130, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
McDonagha. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesio-
nální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro 

Thomas a hrstka jeho přátel unikli z nástrah Labyrintu. Přežili náročnou pouť smetánku nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlep-
Spáleništěm. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být horší. Přes-ších pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů 
to mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou. mafie. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.Mládeži do 15 let nepřístupno. Promítáme od 20 hodin.

  
Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a o zoufalé snaze jeho Motörhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo i jejich po-
milující matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka Jeana Paula Gettyho, aby slední show Clean Your Clock. Žádný další koncert Motörhead  už nikdy nebu-
zaplatil výkupné.de, protože Lemmy už není mezi námi. Clean Your Clock je úžasně surový zvuk 

umělecky jedinečné a nejmocnější bestie rock'n'rollu Motörhead. Mládeži do 15 let nepřístupno. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné 150 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samot-
ného génia, který jednou pronesl, že "může komunikovat pouze skrze své mal-Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a neče-
by". Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. kaně tím nastartuje své největší životní dobrodružství. Matt Damon ve filmu od 
Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí do režiséra Bokovky zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenšíte. 
hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.

Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o ma-
minku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém 
životě - v dětském domově - setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti 
všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými 
dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a 
objevovat nové věci. A co takhle být kromě toho ještě šťastný? 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110, děti 90 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill 
na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé 
invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodi-
ně během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Režisér Jaume Collet-Serra se po filmech Neznámý, NON-STOP a Noční běžec 
vrhnul na další spolupráci se svým oblíbeným Neesonem a opět to vypadá na 

více na www.kinocaslav.cz
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Ve dnech  24. - 26. a 31.12. 2017 a 1.1. 2018 
budou městské lázně uzavřeny. 

DATUM DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

23.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00

24.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 NENÍ

25.12.2017 PONDĚLÍ 9:30-11:30 14:00-16:00

26.12.2017 ÚTERÝ 9:30-11:30 14:00-16:00

27.12.2017 STŘEDA 9:30-11:30 20:00-21:30

28.12.2017 ČTVRTEK 9:30-11:30 14:00-16:00

29.12.2017 PÁTEK 9:30-11:30 20:00-21:30

30.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00

31.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 13:00-15:00

1. 1. 2018 PONDĚLÍ NENÍ 14:00-16:00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOCÍCH

VÍCE INFORMACÍ NA: 

WWW.SPORTCASLAV.CZ/ZIMNISTADION
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Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné nála- Region nabízí i české písničky a úsměv
dě? Také už radši nečtete noviny, protože vás ta zá-
plava špatných zpráv štve? Také vám přijde, že novi-
ny, rádia i televize řeší nesmysly - namísto toho, co 
je opravdu podstatné? Tak zkuste vysílání Českého 
rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné a užitečné 
zprávy a dobrá nálada se nemusí vylučovat. 

Svět není tak černý, jak to někdy vypadá

Reportéry Regionu potkáte přímo v Čáslavi

V Čáslavi Region naladíte na frekvenci 100,5 FM.

úplně obyčejné věci, jako výlet do míst svého mládí 
nebo setkání s někým, koho mají rádi,“ dodává To- Nejen informacemi živ je člověk. A na Regionu si 
máš Pancíř. Hned mezi prvními se zapojil i Domov to dobře uvědomují. „Po celý den nabízíme známé 
důchodců Čáslav. Díky rozhlasovým posluchačům české písničky. Vybíráme je tak, abychom dostáli 
dostali jeho obyvatelé třeba kosmetické balíčky, našemu sloganu - aby to byly hlavně české písničky, 
svetr, ale i televizi, jízdní kolo nebo invalidní vozík. které si s námi zazpíváte. K tomu máme i řadu zá-

bavných pořadů - každý den po 16. hodině známí 
herci spolu s posluchači vybírají zábavné scénky a 
doplňují je svými zážitky v pořadu Humoriáda. Kaž-
dý pátek si zve svého hosta Jan Rosák a o víkendech 

„Sami máme pocit, že těch negativních zpráv je se k rozhlasovému mikrofonu po mnohaleté pře-
kolem nás přespříliš. A přitom ten svět přece ve sku- stávce vrací Pavel Vítek, který si povídá se svými 
tečnosti tak černý není. A tak jsme si řekli, že s tím     Český rozhlas Region se může chlubit tím, že má hosty o zajímavých místech středních Čech,“ láká     
v našem vysílání začneme něco dělat,“ říká ředitel tým reportérů a redaktorů. Na rozdíl od mnohých ji- k poslechu Pavel Kozler. A chybět nemohou ani po-
Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. Ve vysílání ných médií nedělá zprávy na dálku, po telefonu ne- radny. Například vždycky v pátek dopoledne radí 
se tak objevují dobré zprávy, příběhy lidí, kteří ne- bo opisováním z internetu. „Naši reportéři každý všem zahrádkářům Ivan Dvořák s Českého zahrád-
myslí jen na sebe, pozvánky na krásná místa v na- den vyjíždí do terénu. A potkat je tak můžete samo- kářského svazu , v sobotu dopoledne zase do studia 
šem okolí, recepty na jídla, která zvládne každý a zřejmě i přímo v Čáslavi, kam jezdí nejčastěji Michal přicházejí veterináři a radí s chovem domácích zví-
pořádně si na nich pochutná. A také úsměv. Ať už od Trnka. A zároveň budeme rádi, když nám své ná- řat. Na své si přijdou i ti, kdo rádi vaří. Každou neděli 
moderátorů nebo hostů. měty budete přímo posílat - mailové adresy i další jim Český rozhlas Region nabízí magazín o vaření 

A v posledních dvou měsících roku Český Roz- kontaktní údaje najdete na našem webu Pochoutky a k tomu ještě povídání o jídle se známý-
hlas o dobru jen nemluvil, ale snažil se ho přímo region.rozhlas.cz,“ říká vedoucí programu stanice mi osobnostmi v pořadu Pochoutky na talíři. A za-
zprostředkovat díky projektu Ježíškova vnoučata. Pavel Kozler.  „Důležité je, že opravdu nechceme vy- pomenout nesmíme ani na písničky na přání. Ty vy-
Rozhlas oslovil stovky domovů seniorů a dalších in- sílat jen špatné zprávy. Naopak - budeme rádi za sílá Region každý den v poledne a napsat si o ně mů-
stitucí, které pečují o staré lidi. Nabídl systém, do všechny tipy, kde se co povedlo, rádi do vysílání žete poštou, esemeskou i přímo z internetových 
kterého zaměstnanci domovů mohou napsat, co by pozveme zajímavé osobnosti. A velký důraz klade- stránek stanice.
si jednotliví lidé u nich v domovech přáli k Vánocům. me na užitečné informace. Denně přinášíme oprav-
A díky tomu, že o tom rozhlas vysílal, se hlásili stov- du lokální předpověď počasí, informace o zpoždě-
ky dobrovolníků, kteří tahle přání plní. „Je fantastic- ních vlaků či autobusů nebo třeba o výpadcích Pokud ve vysílání něco nestihnete a chcete si to 
ké, jak už od začátku na Ježíškova vnoučata reagují elektřiny,“ doplňuje ředitel Tomáš Pancíř. Samozřej- poslechnout ze záznamu nebo pokud vás zajímá 
naši posluchači. Zapojují se známí i úplně neznámí mostí je dodržování poctivých žurnalistických zásad detailní program Českého rozhlasu Region, 
lidé, podle svých možností nabízejí dárky, ale často - tedy ověřování, přesnost formulací i a snaha u můžete vše najít na internetových stránkách 
třeba jen zážitky. Spousta starých lidí si totiž přála sporných věcí dát prostor oběma stranám. region.rozhlas.cz.

ČESKÝ ROZHLAS REGION PŘINÁŠÍ ZPRÁVY Z ČÁSLAVI I DOBROU NÁLADU
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Nabízím úklid jednorázový i dlouhodobý.
Zdravá žena, 51 r. s praxí. 
Mobil: +420 606 401 360  
E-mail : verauklid@email.cz 

UKLIDÍM DOMÁCNOST, MALOU FIRMU, 
SPOLEČNÉ DOMOVNÍ PROSTORY, aj. 

v Čáslavi a okolí

Dekstra Bus a.s.
Přijme nové zaměstnance 

na pozice svářeč, autoklempíř,
automechanik, 

pro výrobní závod
v Dolních Bučicích. 

Tel. kontakt p. Holec 
774 418 944

Provazník

PRODÁME PŘÍZEMNÍ RODINNÝ DŮM 
TYP BUNGALOV

VELIKOST 4+1+1+GARÁŽ, NA NOVÉM ČEPLOVĚ 

Tel. 723 576 259
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Inzerci do Čáslavských novin přijímáme na adrese redakce, 
budova MěÚ Čáslav Žižkovo nám. 1

nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz
2Cena komerční inzerce je 7 Kč za cm .
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Program na leden 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

6. ledna - sobota - PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

20. ledna- sobota - LABSKÁ TRASA

27. ledna - sobota - ROZHLEDNA VYSOKÁ

Trasa: Barandov - Prokopské údolí - Děvín - Dívčí hrady - Radlice. 9,5 km. 
Odjezd v 7:50 hod. návrat v 17:04 hod. Vedoucí je Zuzana Vohnická. 

Trasa: Horky - Penzion Písek - Golčův Jeníkov (zastávka). Odjezd v 10:27 hod. 
Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Kostomlaty n. Labem - zdymadlo Hradišťko - Kostomlaty - Nymburk.     
12 km. Odjezd v 7:50 hod, návrat v 15:04. 
Vedoucími jsou Štěpinová M., Krupičková M.

Trasa: K. Hora město - Škvárovna - rozhl. Vysoká - Vysoká - Suchdol. 12 km. 
Odjezd autobusem Suchdol - K. Hora v 13:24 hod. Odjezd z Čáslavi v 8:50 hod., 
příjezd v 15:04 hod. Vedoucí je Zdena Šrámková.

13. ledna - sobota - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

HC Čáslav informuje
HC ČÁSLAV

 HC Čáslav se v tabulce po čtrnáctém kole nachází na 5. pozici 

06. 01. 2018 HC Rytíři Vlašim -  HC Čáslav16. kolo

14. 01. 2018 HC Čáslav - SK Sršni Kutná Hora17. kolo

17. 12. 2017 HC Čáslav - HC Rakovník15. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

17. 12. 2017 HC Čáslav - HC Rakovník15. kolo

20. 01. 2018 Slavoj V. Popovice -  HC Čáslav18. kolo

28. 01. 2018 HK Lev Slaný -  HC Čáslav19. kolo

Na zimní stadion v Čáslavi zavítal Mikuláš s čerty i andělem. 
Nadílky se tak dočkala „gripeňata” třetí a čtvrté třídy 

a také školička bruslení.  
                                                                                         TZ, foto: Jan Zdichynec

MIKULÁŠ NEZAPOMNĚL ANI NA MALÉ 
HOKEJISTY HC ČÁSLAV


