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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 28. 3. 2017 | Městská rada

usnesením č. 108/2017
usnesením č. 133/2017

usnesením č. 109/2017

usnesením č. 134/2017
usnesením č. 110/2017

usnesením č. 111/2017
usnesením č. 135/2017

usnesením č. 112/2017
usnesením č. 136/2017

usnesením č. 113/2017

usnesením č. 114/2017

usnesením č. 115/2017

usnesením č. 116/2017 usnesením č. 137/2017

usnesením č. 117/2017

usnesením č. 118/2017

usnesením č. 138/2017
usnesením č. 119/2017

usnesením č. 120/2017

usnesením č. 121/2017

usnesením č. 139/2017
usnesením č. 122/2017

usnesením č. 123/2017

usnesením č. 124/2017

usnesením č. 125/2017

usnesením č. 126/2017

usnesením č. 127/2017 usnesením č. 140/2017

usnesením č. 128/2017

usnesením č. 129/2017 usnesením č. 141/2017

usnesením č. 130/2017

usnesením č. 131/2017

usnesením č. 132/2017

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městem Čáslav a organizací Dusíkovo divadlo, s.r.o., dle důvodové zprávy.
města na akce Čáslavský pohár a Čáslavské práče ve výši 8 500 Kč, ve znění dle  schválila ukončení smlouvy o bezplatném poskytnutí 
důvodové zprávy. pomoci klientům Života 90 Zruč nad Sázavou, napojených na hlídací monitoro-

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Nám. J. vací systém Areion v Čáslavi, mezi Městem Čáslav a organizací Život 90 Zruč nad  
Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. Sázavou, dohodou ke dni 31. 3. 2017. 
2016.  schválila návrh smlouvy o bezplatném poskytnutí 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, pomoci klientům Života 90 Zruč nad Sázavou, z.ú., napojených na systém 
Nám. J. Žižky z Trocnova 182 bez výhrad. tísňové péče v Čáslavi, mezi Městem Čáslav a organizací Život 90 Zruč nad 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sázavou, z.ú., s účinností od 1. 4. 2017 dle důvodové zprávy. 
Masarykova 357, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.  schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci v 
2016. souvislosti s provozováním skládky mezi Městem Čáslav a AVE CZ odpadové 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, hospodářství s.r.o., dle důvodové zprávy. 
Masarykova 357 bez výhrad.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje 
21756, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. nabýt pozemek p.č. 658/60 o výměře 802 m  v katastrálním území Čáslav, 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Sadová 1756 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondu dle Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, úplatným 
předložené žádosti bez výhrad. převodem za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného panem Jaroslavem 

 schválila účetní závěrku, Mateřské školy Čáslav, okres Vaňátkem ve výši 200 500 Kč + náklady na realizaci prodeje od společnosti 
Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. Czechobal, s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 547, 286 01 Čáslav.

 schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav,  nedoporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
okres Kutná Hora včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje 

2dle předložené žádosti bez výhrad. prodat část pozemku p.č. 1642/30 o výměře cca 60 m  v katastrálním území 
 schválila účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav, Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, manž. 
 schválila výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže J. a J. P., Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci 

Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle prodeje.
předložené žádosti bez výhrad.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

 schválila účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje odstranit 
2Dusíka Čáslav, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. duplicitní zápis k pozemku p.č. 1193/72 o výměře 39m  v katastrálním území 

 schválila výsledek hospodaření Základní umělecké Čáslav, zapsanému u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
školy J. L. Dusíka Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do pracoviště Kutná Hora na LV č. 13441 pro obec a katastrální území Čáslav a to 
fondů dle předložené žádosti bez výhrad. souhlasným prohlášením, že A. V., bytem Čáslav  není vlastníkem uvedeného  

 schválila účetní závěrku Dusíkova divadla Čáslav, pozemku. Město ponese veškeré náklady spojené s odstraněním duplicity.
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

 schválila výsledek hospodaření Dusíkova divadla usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr města 
2Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do  fondů dle směnit část pozemku st.p.č. 1954 o výměře cca 345 m  a pozemek st.p.č. 3831 o 

2předložené žádosti bez výhrad. výměře 39 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu 
 schválila účetní závěrku Městského muzea a knihovny pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 pro obec 

Čáslav, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví SVJ Pražská čp. 1219, 1220 a 1221 za 
2 schválila výsledek hospodaření Městského muzea a část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 175 m  v katastrálním území Čáslav, 

knihovny Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
dle předložené žádosti bez výhrad. Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

 schválila účetní závěrku Domova důchodců Čáslav, města Čáslav. Prodej pozemků ve vlastnictví Města Čáslav bude realizováno za 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. cenu dle znaleckého posudku + DPH. Pořízení pozemků ve vlastnictví SVJ 

 schválila výsledek hospodaření Domova důchodců Pražská čp. 1219, 1220 a 1221, bude realizováno za cenu dle znaleckého 
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do  fondů dle posudku (SVJ Pražská čp. 1219,1220 a  1221 není plátcem DPH). Náklady 
předložené žádosti bez výhrad. spojené se směnou pozemků bude hradit každý jednou polovinou. 

 schválila účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav,  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. tohoto znění: Zastupitelstvo města svým usnesením projednalo a schvaluje 

 schválila výsledek hospodaření Městské nemocnice Plán společných zařízení Tupadly u Čáslavi v rámci řízení o komplexních 
Čáslav dle předložené žádosti bez výhrad. pozemkových úpravách. 

 schválila složení hodnotící komise ustanovené k  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr města 

2zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ tak, jak je prodat část pozemku p.č. 2441/6 o výměře 56 m  v katastrálním území Čáslav, 
uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace. Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a  katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

2 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého Města Čáslav a koupit část pozemku p.č. 2441/2 o výměře 58 m , v katastrálním 
rozsahu „Vybavení 4 šaten Zimní stadion Čáslav“ firmu HOKA INTERIÉR s.r.o., území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrál-
Boženy Němcové 1190, 286 01 Čáslav. ní pracoviště Kutná Hora na LV č. 2147 pro obec a katastrální území Čáslav, ve 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého vlastnictví společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 
rozsahu „Multifunkční sportovní povrch na zimní stadion“ firmu Stilmat s.r.o., 21 Praha 4 - Nusle. Prodej pozemku ve vlastnictví Města Čáslav bude realizován 
Orlická 1102, 564 Žamberk. za cenu dle znaleckého posudku + DPH. Pořízení pozemku ve vlastnictví 

 schválila návrh smlouvy o nájmu movitých věcí mezi společnosti NET4GAS, s.r.o. bude realizováno za cenu dle znaleckého posudku 
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jako plnění osvobozené od DPH. Společnost Net4Gas, s.r.o. bude hradit Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
znalecký posudek a veškeré náklady spojené s prodejem a  odkupem pozemků.  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 

 vyslovila souhlas s navyšováním nájemného z prostranství) před č. p. 190 na Kostelním náměstí v Čáslavi pro provozovatele 
bytových prostor pro rok 2017 o míru inflace, tj. roční index spotřebitelských restaurace Na Fortně pana M. V. v období 4 - 9/2017 v souladu s obecně 
cen, který za rok 2016 činí 0,7% od 1. 7. 2017 dle důvodové zprávy. závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto  schválila odpisový plán Městského muzea a knihovny 
usnesení:  Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č.  …/2017 Čáslav na rok 2017, dle předložené žádosti.
schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro  schválila čerpání fondu odměn a rezervního fondu 
rok 2017 na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenera- Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle předložené žádosti.
ce městských památkových rezervací a městských památkových zón, podle  vyslovila souhlas s rekonstrukcí zřízení klimatizace na 
předloženého návrhu. středisku R. Těsnohlídka Mateřské školy Čáslav a s uplatněním účetních odpisů 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto nájemcem, dle důvodové zprávy.
usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. …/2017  vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků z 
schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro rezervního fondu do fondu investic školy a schvaluje čerpání fondu investic 
rok 2017 na podporu obnovy kulturních památek v rámci rozdělení rezervy v Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
památkových zón, podle předloženého návrhu. pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto panu M. Č., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý 
usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. …/2017 kůň.
schvaluje zásady pro stanovení paušálního místního poplatku za užívání  schválila směnu bytu č. 9 za byt č. 8 v DPS v ul. 
veřejného prostranství a kritéria pro účastníky „Čáslavských slavností 2017“, Svatopluka Čecha, č.p. 441 pí J. Š., bytem, Čáslav se smlouvou na dobu 
dle důvodové zprávy. neurčitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 vyslovila souhlas s umístěním sídla nadačního fondu z  schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu movitých věcí 
Husovy ulice 291, Čáslav na Masarykovou ulici 194, Čáslav. mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., dle důvodové zprávy.

 schválila Řád veřejného pohřebiště města Čáslavi.  neschválila umístění zmrzlinového domku na pozemku 
 schválila použití znaku města v „minutovníku“ p. č. 2297 o výměře cca 1,6 m2 v katastrálním území Čáslav, zapsaném u 

kanceláře prezidenta České republiky. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav (ul. Formíkova, u křižovatky s ul. 

prostranství) před č. p. 138 ve Váchově ulici v Čáslavi pro provozovatele Irského Klimenta Čermáka) společnosti Play2play.cz - event agency, se sídlem Karla 
baru pana D. Z. v období 5 - 9/2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Legera 222, Kolín 280 02, se splněním podmínek Policie Středočeského kraje.

usnesením č. 150/2017
usnesením č. 142/2017

usnesením č. 143/2017 usnesením č. 151/2017

usnesením č. 152/2017

usnesením č. 153/2017

usnesením č. 144/2017
usnesením č. 154/2017

usnesením č. 155/2017

usnesením č. 145/2017

usnesením č. 156/2017

usnesením č. 146/2017 usnesením č. 157/2017

usnesením č. 147/2017 usnesením č. 158/2017
usnesením č. 148/2017

usnesením č. 149/2017

usnesením č. 159/2017 usnesením č. 167/2017

usnesením č. 160/2017

usnesením č. 168/2017
usnesením č. 162/2017

usnesením č. 163/2017

usnesením č. 164/2017

usnesením č. 165/2017

usnesením č. 169/2017
usnesením č. 166/2017

usnesením č. 170/2017

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usne- zemcích p. č. 294/1, p.č. 298/25 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
sením č. … schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. Rekapitulace: upravené Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kut-
příjmy 227 681,82 tis. Kč, upravené výdaje 223 390,01 tis. Kč, financování ná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se 
mínus 4 291,81 tis. Kč. sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, spočívající v právu zřídit a provozovat 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto na služebných pozemcích plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na služeb-
usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2017 schva- né pozemky v souvislosti se zřízením, opravami a provozováním plynárenské-
luje zrušení Fondu rozvoje bydlení, dle důvodové zprávy. ho zařízení v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

 schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na mene ze dne 14. 10. 2015 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2959-
stavební práce „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ s tím, že výběr dodavatele 353/2016 v celkové délce 5,88 m. Smluvní strany se dohodly na jednorázové 
bude proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 1 210 Kč včetně DPH.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

 schválila přímý nákup 400 t žulových kostek od Krajské zemcích p. č. 1966/8, p.č. 2101/2, p.č. 2450, p.č. 2504/4, p.č. 2504/2, zapsa-
správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ ných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středo-
00066001, Zborovská 81/11, Praha 5. český kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 
280/2016 mezi Městem Čáslav a firmou Tes, spol. s r.o., na realizaci akce: „Čás- spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské 
lav - chodník v ul. B. Smetany“. zařízení, vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

 schválila, aby v rámci zadávání veřejné zakázky malé- opravami a provozováním plynárenského zařízení v souladu se smlouvou o bu-
ho rozsahu „Čáslav - oprava MK v ul. Váchova a spojovací ulička“ byly obeslány doucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29. 7. 2016 v rozsahu dle 
firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. geometrického plánu č. 2949-353/2016 v celkové délce 30,58 m. Smluvní 

 vyslovila souhlas s finančním příspěvkem na podporu strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
projektu vydání druhého dílu knihy Ing. Miroslava Kváče pod názvem „Strh- výši 3 751 Kč včetně DPH.
nout jako řeka“ ve výši 10 000 Kč.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje zá-
2pozemcích p. č. 523/9, p.č. 1986/23 a p.č. 1986/32 zapsaných na LV č. 10001, měr prodat část pozemku p.č. 1776/147 o výměře 21 m  v katastrálním území 

pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra-
pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost coviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu M. 
GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, spočívající v právu V., bytem  Čáslav za cenu  3 812 Kč včetně DPH 21 % + náklady na realizaci pro-
zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, vstupovat a deje. Na pozemku p.č. 1776/147 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající 
vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, opravami a provozová- v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veš-
ním plynárenského zařízení v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o kerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí ří-
zřízení věcného břemene ze dne 27. 6. 2016 v rozsahu dle geometrického dit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech 
plánu č. 2960-353/2016 v celkové délce 44,35 m. Smluvní strany se dohodly na nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.
jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 5 445 Kč včetně  schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
DPH. uzavřené mezi městem Čáslav a p. I. N., bytem Čáslav, ze dne 30. 10. 2015.

usnesením č. 161/2017

Usnesení městské rady ze dne 10. 4. 2017 | Městská rada
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usnesením č. 171/2017 usnesením č. 180/2017

usnesením č. 181/2017

usnesením č. 172/2017

usnesením č. 182/2017

usnesením č. 173/2017 usnesením č. 183/2017

usnesením č. 184/2017

usnesením č. 185/2017

usnesením č. 186/2017
usnesením č. 175/2017

usnesením č. 187/2017
usnesením č. 176/2017

usnesením č. 177/2017

usnesením č. 188/2017

usnesením č. 189/2017

usnesením č. 178/2017

usnesením č. 179/2017

 schválila dohodce pro nákup komodit elektřina a  schválila poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro 
zemní plyn pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno společ- seniory v Heřmanově Městci a Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, 
nost PROSPEKSA, a.s., IČ 26421542 se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova z.s., základní organizaci Čáslav, dle důvodové zprávy.
152/44, jako uchazeče, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou za  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
plnění vyjádřenou v procentech z burzovního obchodu. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav 
prostranství) v ul. Klimenta Čermáka před č.p. 198 v Čáslavi pro provozovatele od firmy MMMoje s.r.o., dle důvodové zprávy.
Merhautova pekařství p. J. H. v období 5 – 9/2017 v souladu s obecně závaznou  schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu movitých věcí 
vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění. mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o. dle důvodové zprávy.

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného  schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových 
prostranství) na nám. Jana Žižky z Trocnova před č.p. 166/44 v Čáslavi pro prostor mezi Městem Čáslav a Městským muzeem a knihovnou Čáslav, dle 
provozovatele cukrárny Na Obláčku p. L. S. v období 4 – 9/2017 v souladu s důvodové zprávy.
obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném  schválila poskytnutí dotací pro rok 2017 z programu 
znění. SPORT, dle důvodové zprávy.

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto 
prostranství) v ul. Gen. Fr. Moravce před č.p. 5 v Čáslavi pro provozovatele usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2017 schvaluje 
cukrárny U Kraba p. D. P. v období 4 - 9/2017 v souladu s obecně závaznou poskytnutí dotací pro rok 2017 z programu SPORT, dle důvodové zprávy.
vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.  schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného rozsahu „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ firmu TES, spol. s r.o.; IČ 
prostranství) v ul. Gen. Fr. Moravce před č.p. 59, 60 v Čáslavi pro provozovatele 47539330, Vrchovská 1354, Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 
cukrárny BONET p. J. N. v období 4 - 9/2017 v souladu s obecně závaznou cenou.
vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.  nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení prodej 

2 schválila vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci nemovitosti na pozemku st.p.č. 553/1 o výměře 358 m  jehož součástí je stavba 
2Programu kultura a spolková činnosti za rok 2016, ve znění dle důvodové čp. 288 a pozemku p.č. 197/11 o výměře 303 m , zapsaných na listu vlastnictví 

zprávy. č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
 schválila poskytnutí dotací z Programu kultura a Kutná Hora za nabídnutou cenu 3 610 000 Kč.

spolková činnost na rok 2017 pro: 1. Vojenské sdružení rehabilitovaných  schválila podání žádosti o dotaci na akci „Čáslavské 
uz.org. Kolín, p. Balda 1 000 Kč; 2. JUNÁK český skaut stř. Čáslav, z.s., p. Šinágl 40 slavnosti 2017“ ze Středočeského kraje Fondu kultury a obnovy památek pro 
000 Kč; 3. Doučovací centrum SOVA, Mgr. Vrbická 6 000 Kč; 4. Doučovací rok 2017 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20% 
centrum SOVA, Mgr. Vrbická 24 000 Kč; 5. Český zahrádkářský svaz ZO Čáslav, p. z celkových nákladů uznatelných nákladů projektu, dle důvodové zprávy.
Kruliš 2 000 Kč; 6. Klub vojenských důchodců Čáslav, p. Králka 1 000 Kč; 7. Jana  vyslovila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 
Nováčková, Žitná 1913 Čáslav 9 000 Kč; 8. Český rybářský svaz, z.s. MO Čáslav, dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro 
p. Bc. Král 40 000 Kč; 9. Národní zemědělské muzeum, s.p.o Pha 715 000 Kč; 10. poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
AJURJÓGA Čáslav, p. Malimánek 5 000 Kč; 11. Třiatřicet, z.s. Čáslav, Ing. Novák Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ na nákup 
40 000 Kč; 12. Třiatřicet, z.s. Čáslav, Ing. Novák 40 000 Kč; 13. Bluegrassová konvektomatu do kuchyně, pro Domov důchodců Čáslav, Nazaret 94, 286 01 
asociace ČR z.s., Ing. Hejčl 25 000 Kč; 14. Český svaz bojovníků za svobodu Čáslav.
Čáslav, p. Chyba 1 000 Kč; 15. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
z.s., p. Liptáková 2 000 Kč; 16. Klub rodáků a přátel města Čáslavě 14 000 Kč; 17. 
Zálesák stř. Čáslav pob. Spolek 40 000 Kč; 18. Stulák Gymnázium Cheb 3 000 Kč; 
19. Liga na ochranu zvířat, K.H. Hospesová 21 000 Kč; 20. Český kynologický 
svaz ZO Čáslav, p.  Koryčánek 10 000 Kč; 21. Věnovanka z.s. Vrdy 10 000 Kč; 22. 
Pionýr z.s. Čáslav 40 000 Kč; 23. AVZO TSČ Zálesák Čáslav, p.s. Holík 20 000 Kč; 
24. Kutnohorský komorní orchestr z.s. Drahotová 2 000 Kč; 25. Oblastní charita 
KH p. Otruba - Kopretina Čáslav 40 000 Kč; 26. Oblastní charita KH p. Otruba - 
Domek Čáslav 19 000 Kč; 27. Miroslav Vrána20 000 Kč; 28. Bartůněk B. Čáslav 4 
000 Kč; 29. Bartůněk B. Čáslav 25 000 Kč; 30. Václav Drda, Čáslav 20 000 Kč; 31. 
Diakonie ČCE, p. Dvořák 5 000 Kč; 32. Muzejní a vlastivědný spolek Včela 
Čáslavská 25 000 Kč; 33. First English School Čáslav Žaloudek 12 000 Kč; 34. Aleš 
Losenický Čáslav 10 000 Kč; 35. Farní sbor českobratrské církve Čáslav 2 000 Kč; 
36. Farní sbor českobratrské církve Čáslav 5 000 Kč; 37. Farní sbor českobratr-
ské církve Čáslav 2 000 Kč; 38. Nadační fond Kryštůfek 10 000 Kč; 39. Mgr. Anna 
Nulíčková Čáslav 14 000 Kč; 40. SOU zemědělské Čáslav 0 Kč; 41. Farní sbor 
českobratrské církve Čáslav 1 000 Kč.

 vyslovila souhlas s přijetím finančních účelových darů 
pro Dům dětí a mládeže Čáslav v celkové výši 21 000 Kč na kostýmy a rozvoj 
zájmového kroužku Mažoretky a tanečních kroužků, dle důvodové zprávy.

 dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování panu M. Č., 
který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.

usnesením č. 174/2017

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti
 

položí  představitelé města a Základny taktického letectva 
Čáslav věnce k Památníku obětí.

v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi, Mahenova ul.
Vystoupí žáci Základní umělecké školy Čáslav.

Srdečně zveme k účasti na tomto slavnostním aktu.

státního svátku Dne vítězství 

Vzpomínka se bude konat 5. května 2017 ve 13.00 hodin
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Ing. Jaromír Strnad
starosta města

Mgr. Daniel Mikš
místostarosta městaO
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ČÁSLAV NAVŠTÍVIL PREZIDENT REPUBLIKY
Ve čtvrtek 6. dubna do Čáslavi zavítal prezident 
republiky Miloš Zeman. Stalo se tak v rámci jeho 
třídenní cesty po Středočeském kraji. 

Spolu s prezidentem republiky přijela do města 
také paní Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka 
Středočeského kraje, který cestu Miloše Zemana 
po svém území organizoval. Pro hosty město při-
pravilo jak pohoštění v hotelu Grand na Žižkově ná-
městí, tak i prostory pro následné setkání se zastu-
piteli města a zástupci městského úřadu. V nepo-
slední řadě bylo na náměstí pro tuto příležitost 
postaveno pódium pro setkání prezidenta repub-
liky s občany města. 

Příjezd Miloše Zemana a jeho doprovodu se 
podle plánu uskutečnil ve dvanáct hodin a jeho 
první kroky vedly do nově zrekonstruovaných 
prostor restaurace hotelu Grand, kde již byla 
připravena slavnostní tabule. Při pracovním obědě 
prezident pohovořil se starosty některých obcí 
regionu. 

město již v dětství často s maminkou jezdil - napří-
klad při cestách za odpočinkem do Železných hor. 
Další část programu již patřila odpovědím na dota-
zy účastníků setkání z řad obyvatel města.   

„Protože jsem téměř Váš soused, cítím se zde 
jako doma a kdykoliv jsem tudy jezdil, zdálky jsem 
viděl vysokou čáslavskou věž, jako skvělý orientační 
bod, tak mě berte jako domácího, ptejte se mě na 
co chcete, a já vám zase řeknu, co chci,“ uvedl na 
zahájení odlehčeně Miloš Zeman. 

První z dotazů následně směřoval na názor 
prezidenta republiky na Evropskou unii. 

„Já jsem příznivcem myšlenky Evropské Unie, 
je to velký a krásný sen. To, co mě zarmucuje je, že 
tento sen je narušován hloupou a neschopnou po-
litikou současného vedení EU,“ zaznělo v odpovědi, 
stejně jako další kritika vydávaných nařízení a re-
gulativů v oblastech, které by měly zůstat v pravo-
moci jednotlivých národních vlád. Zdůraznil také 
potřebu společné ochrany hranic Unie. 

„Prezident se zajímal o to, s jakými problémy se Jeden z dalších dotazů z publika se dotkl také 
obce v kraji potýkají. Debata trvala téměř hodinu a diskutovaného případu Jiřího Kájínka. 
půl a musím konstatovat, že šlo o debatu velmi „Ten případ jsme prověřovali již za mé vlády. 
živou. Následně proběhlo setkání se zastupiteli Pan Pavel Rychetský, který vykonával funkci 
města, kde jsme hlavně otevřeli otázku zdravotnic- ministra spravedlnosti, tehdy vyjádřil pochybnosti 
tví, protože jsme zjistili, že podobné problémy o spravedlnosti tohoto procesu. Čáslav bude tedy 
nemáme jen my, ale i Středočeský kraj. Mluvím svědkem zcela nové informace, a ta bude znít, že 
zvláště o potřebě personálně zajistit zdravotnické vážně uvažuji o milosti pro pana Kájínka, což zna-
služby jak přímo v našem městě, tak i ve Středočes- mená hodně. A to proto, že je ve vězení již téměř 
kém kraji obecně. To bylo tedy hlavní náplní setkání dvacet let a existují pochybnosti o jeho vině,“ proz-
prezidenta republiky se zastupiteli města a vedou- radil na návštěvě Čáslavi prezident republiky.  
cími jednotlivých odborů městského úřadu,“ Některé z dotazů pokládaly také přítomné děti 
přiblížil průběh více než půlhodinové debaty, která - jejich zájem byl přitom směrován zvláště na volný 
se konala bez účasti novinářů, starosta města, čas prezidenta republiky, jeho bývalé školní výsled-
inženýr Jaromír Strnad. ky či naposled položená otázka: Jaké je to být prezi-

„V obou výše zmiňovaných debatách se pan dentem?
prezident vyjadřoval k faktu, že Bankovní rada Čes- „Prezident je něco, jako člověk mezi kaskadé-
ké národní banky právě ve čtvrtek 6. dubna s okam- rem a pyrotechnikem. Když se pohybuje po laně, 
žitou platností ukončila tak zvaný režim devizových nemá pod sebou záchrannou síť a když se pohybuje 
intervencí. Zdůraznil, že on sám minimálně v pos- po minovém poli, nemá žádnou minohledačku. 
ledních dvou letech tento krok aktivně podporoval Musí tedy spoléhat na svoji genialitu...,“ uzavřel 
a nyní jej tedy jednoznačně uvítal,“ doplnil starosta odpovědí na poslední dotaz Miloš Zeman, který 
města. následně připnul pamětní stuhu prezidenta repub-

Přibližně v půl třetí potom prezident republiky liky na prapor města Čáslavi. 
spolu s hejtmankou kraje a čáslavským starostou Návštěva nejvyššího představitele naší republi-
vystoupili na připravené pódium, kde se po úvod- ky v Čáslavi trvala přibližně tři hodiny a prezident 
ním slovu inženýra Strnada již ujal mikrofonu Miloš Miloš Zeman se poté odtud vydal do dalšího města 
Zeman. Ten v úvodu podotkl, že pro něho rozhodně Středočeského kraje - tentokrát jeho přítomnost 
není Čáslav neznámým městem, a to s ohledem na očekávali v Benešově.   
skutečnost, že je rodákem z Kolína a přes naše                                                                               zn
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ING. JIŘÍ HAVLÍČEK
 SE STAL MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU

Dne 4. dubna tohoto roku byl na uvolněný post Jak složité bylo rozhodování, zda funkci při-
ministra průmyslu a obchodu na návrh premiéra jmout - i vzhledem k poměrně krátké době do dal-
prezidentem republiky jmenován inženýr Jiří ších voleb? 
Havlíček. Čáslaváci tohoto obyvatele našeho města 
dobře znají zvláště z doby, kdy vykonával funkci 
místostarosty města, tedy z let 2010 - 2014, kdy 
jsme se s Jiřím Havlíčkem setkávali na nejrůznějších 
společenských a kulturních akcích, ale i při řešení 
problémů ve městě, jako byla potřeba rekonstrukce 
komunikací a tak dále. Jednou z velkých akcí, na 
jejichž realizaci se aktivně podílel, bylo získání 
pozemku od Českých drah a následné vybudování 
rozsáhlého parkoviště u nádraží. Nastupujete do funkce šéfa jednoho z klíčových 

ministerstev - jak je možné se vyrovnat s takovou 
dávkou zodpovědnosti? 

Již čtyři roky na ministerstvu působíte na pozici 
náměstka ministra. Jaké pro Vás nejdůležitější úkoly 
již máte v tomto resortu za sebou? 

S novou funkcí jistě přijde i řada nových povin-
ností a volného času nebude nazbyt. Plánujete i 
přesto zůstat členem čáslavského městského 
zastupitelstva?

To je pro Čáslaváky jistě potěšující informace. 
Věnujme se tedy nyní Vašemu jmenování... 

Kdy jste se dozvěděl, že premiér uvažuje o Vás 
Je tedy zřejmé, že pracovní priority jsou jasně jako nástupci pana ministra Mládka? Prezident republiky chce vždy s každým kandi-

dané a seřazené. Post ministra průmyslu s sebou ale dátem na ministerský post osobně hovořit. Šlo 
nese i nutnost cestování. Zeptala bych se proto spíše o zdvořilostní návštěvu nebo o pracovní 
trochu osobněji - ačkoliv při pracovních návštěvách jednání, představení plánů atd...? 
určitě není čas na turistickou prohlídku, je přesto 
nějaká země, kam byste se rád podíval? 

Z pohledu „zvenčí“ se zdálo, že je Vaše jmeno-
vání jako bývalého náměstka zcela logické a téměř 
jisté. Ve hře byli ale i další odborníci. Co (kromě 
znalosti prostředí) nakonec rozhodlo? 

Každý ministr po svém nástupu do funkce 
provede určité personální změny a stejně tak i 

Nedávno se Vám narodila dcera - bylo rozhodo-změny v některých bodech fungování úřadu. 
vání o přijetí funkce poznamenáno i touto skuteč-Počítáte s nimi i Vy? 
ností? 

Jaké budou Vaše priority a cíl ve funkci minis-
tra? 

Pro takovou funkci potřebujete podporu doma 
- jak přijala tuto zprávu Vaše paní?

Rozhodování pro mne rozhodně bylo složité, 
ale řekl jsem si, že i když do voleb zbývá asi sedm 
měsíců, lze ještě řadu věcí i v takto krátkém období 
změnit. Na ministerstvu pracuje celá řada odborní-
ků, kterých si nesmírně vážím a o které se mohu ve 
své práci skutečně opřít. To je dobrý základ pro to, 
abychom některé urgentní úkoly dokončili a při-
pravili i některé nové návrhy, které přispějí k 
moder-nizaci naší ekonomiky.

V roce 2014 přijal inženýr Havlíček nabídku 
ministerstva průmyslu a obchodu a stal se náměst-
kem ministra, pověřeným řízením správní sekce. Samozřejmě ta odpovědnost je obrovská a 
Ačkoliv se s ohledem na uvedené okolnosti vzdal u- každý kdo někdy takovou funkci vykonával, se s tím 
volněné funkce místostarosty Čáslavi, mandát zas- musel nějak poprat. Hodně mi pomáhá to, že cítím 
tupitele si ponechal a obhájil jej i v následujících ko- jak důvěru pana premiéra, tak silnou podporu mé 
munálních volbách v roce 2014. Položili jsme proto rodiny. Bez toho by to opravdu nebylo možné. 
nově jmenovanému ministru průmyslu a obchodu 
několik dotazů, týkajících se jak jeho současné funk-
ce, tak i pozice čáslavského zastupitele. 

Do mojí agendy na ministerstvu spadá zejména 
oblast rozpočtu, legislativy, informatiky a hospo-
dářské správy. Mohli bychom hovořit o desítkách 

rence na trhu mobilních komunikací, nebo o novelu důležitých úkolů, které se podařilo zvládnout, avšak 
zákona o České obchodní inspekci, která posiluje těm asi nejvýznamnějším patří to, že se nám zatím 
pravomoci ČOI a tím posiluje ochranu českých Určitě se chci na činnosti čáslavského zastupi- vždy podařilo dojednat s ministerstvem financí 
spotřebitelů například před nekalými obchodními telstva podílet i nadále a ani na chvíli jsem neuvažo- takový rozpočet, že byly finančně zajištěny všechny 
praktikami takzvaných „šmejdů“. Chci také osobně val o tom, že bych se mandátu zastupitele vzdal. hlavní priority resortu a neměli jsme v tomto 
podpořit export českých firem na zahraniční trhy a Jsem přesvědčený, že budu schopen si svůj pra- ohledu při naplňování priorit žádné zásadní potíže. 
připravit nový model podpory investic v ČR tak, aby covní čas uspořádat tak, abych se práci zastupitele Cením si také toho, že se nám podařilo navázat 
podpora směřovala k investicím, které kvalitativně mohl věnovat i nadále. opravdu vynikající dialog jak s podnikatelskými 
budou posouvat českou ekonomiku k vyšší přidané svazy, tak s našimi odborovými organizacemi. To je 
hodnotě, inovacím a novým technologiím, které hodnota, která je a bude pro naši práci opravdu 
budou úspěšné ve světě.důležitá.

Tuto informaci jsem se dozvěděl přímo od pana 
premiéra relativně nedávno. Ale samozřejmě jsem 
si nemohl nevšimnout různých spekulací, které se 
od odvolání pana ministra Mládka začaly v médiích Musím konstatovat, že schůzka s panem prezi-
objevovat. dentem byla pro mne velmi zajímavá. Měl jsem 

Přiznám se, že nemám v tuto chvíli žádnou příležitost s panem prezidentem poměrně dopo-
osobní preferenci. Chci se soustředit na podporu drobna prodiskutovat své priority, a pokud to tak 
konkrétních českých firem na konkrétních zahranič-mohu říci, měl jsem pocit, že se ve svých názorech 
ních trzích tak, aby byly úspěšné a v tomto ohledu na jejich řešení shodujeme. 
určitě dám na doporučení podnikatelských svazů, Tak to je spíš otázka na pana premiéra, proč dal 
se kterými zahraniční cesty připravujeme.svoji důvěru právě mě. Kromě toho, že ministerstvo 

a jeho agendu dobře znám, jsou to možná i mé něk-
teré vlastnosti, jako je například maximální nasaze-
ní nebo snaha věci, i složité, dotahovat do konce. Rozhodně nebudu na ministerstvu provádět 

Určitě. Narození dcery a moje rodina byly nějaké personální zemětřesení. K některým dílčím 
hlavním důvodem, proč to rozhodování pro mne změnám pravděpodobně dojde v bezprostředním 
nebylo vůbec jednoduché. Práce ministra je práce okolí ministra, ale žádné zásadní změny neplánuji.
na více než plný úvazek, a toho času, který bych 
chtěl věnovat své rodině, mnoho nebude.

Mojí současnou prioritou je dotáhnout návrhy 
zákonů, které jsou v legislativní procesu v par-

Velmi si vážím svojí ženy pro to, jakým způso-lamentu. Na přípravě těchto zákonů se odvedl v u-
bem mne podporuje. Bez její podpory a porozumě-plynulých měsících obrovský kus práce a je potřeba, 
ní bych takto náročnou pozici vykonávat nemohl.je dotáhnout do konce. Ať již jde například o novelu 

Děkuji Vám za čas, který jste si i přes současnou zákona o elektronických komunikacích, která po-
pracovní vytíženost udělal na rozhovor pro Čáslav-měrně zásadně posiluje práva spotřebitelů a v ko-
ské noviny.                                                                   nečném důsledku by měla vést k rozhýbání konku- zn
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S nastupujícím počátkem motoristické sezóny 
dochází bohužel k častějším střetům se zvířaty. 
Odpovědět na otázku, kdo nese odpovědnost za 
škodu, která při střetu vznikne, není jednoduchá a 
při řešení problému je zapotřebí nejprve rozklíčo-
vat, jaké zvíře škodu způsobilo a komu patří. 

Nezbývá než popřát co nejméně nepříjemností 
(nejen) se zvířaty a mějte na paměti, že nejlépe je 
vždy věnovat patřičnou míru pozornosti svému 
opatrnému jednání. 

V prvé řadě se může jednat o zvíře domácí. 
Občanský zákoník na takovou situaci pamatuje a 
upravuje tuto možnost ve speciálních ustanove-
ních. Podle jejich znění, způsobí-li škodu zvíře, 
nahradí ji jeho vlastník. Je lhostejné, zda se zvíře 
zatoulalo, či se právě utrhlo jeho vlastníku z vodítka 
a rozhodlo se přeběhnout přes silnici. Pokud ovšem 
vlastník domácího zvířete toto zvíře někomu svěřil, 
či vypůjčil, pak má taková osoba povinnost nahradit 
škodu společně a nerozdílně s vlastníkem (odhléd-
nuto od škody, která zároveň vznikla samotnému 
vlastníku zvířete). Pro poškozeného to znamená, že 
může požádat o náhradu škody kteréhokoliv z nich. 

Z tohoto jasného pravidla zná zákon výjimku, 
když umožňuje vlastníku zvířete, které mu slouží k 
výkonu povolání, živí jej, či zvíře slouží jako pomoc-
ník osobě se zdravotním postižením, aby se odpo-
vědnosti za škodu zprostil. Musí však sám dostateč-
ně prokázat, že dohled nad zvířetem nezanedbal. 
Podobně se vlastník zvířete zprostí odpovědnosti za 
škodu, jestliže mu jeho zvíře někdo vzal neoprávně-
ně, slovy zákona svémocně. 

Motoristu čekají leckdy nesnadné peripetie při 
zjišťování, komu zvíře vlastně patří. O mnoho 
nepříjemnější však je situace, zkříží-li dopravnímu 
prostředku cestu divoké zvíře žijící ve volné přírodě. 
Tato zvěř vlastníka nemá, je věcí ničí a je považová-
na za národní bohatství. 

Těžko lze hledat vlastníka divokého prasete či 
srny; za takovou škodu nenese odpovědnost ani 
myslivecký spolek, ani stát. Řešením situace je 
jednak zachování potřebné opatrnosti při svém 
počínání, spočívající typicky v pomalejší jízdě v ob-
lasti, kde se zvěř vyskytuje, anebo uzavření havarij-
ního pojištění. Jen pro úplnost dodáváme, že 
nedoporučujeme zvíře, které následkem střetu 
zůstalo ležet na silnici nakládat do auta a pokusit se 
zhojit finanční náklady na opravu šrámů na auto-
mobilu prodejem srnčího masa. 

Závěrem našeho příspěvku je na místě upozor-
nit na další kategorii zvířat, se kterými se člověk 
může bezprostředně setkat a která mohou zapříči-
nit jeho majetkové zkrácení. Jde o zvířata divoká 
navíc chráněná zákonem. V takovém případě nese 
odpovědnost za škodu Česká republika a o její 
náhradu je nutné požádat příslušnému orgánu 
ochrany přírody, kterým bude nejčastěji obecní 
úřad. 

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
ZPŮSOBENOU ZVÍŘETEM

Nejen v Čáslavi, ale i v jejím okolí se starají o neustá-
lý rozvoj svých obcí. Příkladem může být blízká obec 
Církvice, kde se nedávno sešli hosté slavnostní akce, 
která završila snahu o zajištění většího klidu a 
bezpečí místních obyvatel v souvislosti s možným 
zatopením jejich pozemků či dokonce obydlí. 

„V pondělí 20. 3. 2017 bylo v obci Církvice 
zkolaudováno a předáno do užívání vodní stavební 
dílo, které bylo pořízeno s přispěním Středočeské-
ho kraje za necelých 6 milionů korun, a to z Protipo-
vodňového fondu. 

Stavba je určena jako „Zkapacitnění stávajícího 
jezu na říčce Klejnárce“, kde při zvý-
šené hladině toku dochází k vylití z 
břehu a následnému zatopení po-
zemků, zahrad a i nemovitostí. Slav-
nostního uvedení do provozu se 
zúčastnil Ing. Milan Urban, Ing. Hele-
na Fridrichová z MěÚ Kutná Hora, 
odbor životní prostředí, Ing. Milan 
Točík za zhotovitele stavby z Polabské 
stavební s.r.o. a starosta obce Círk-
vice Jiří Volenec,“ informovalo vedení 
obce, jejíž obyvatelé mohou mít nyní 
klidnější spaní.                                                         
                                                            TZ

SLAVNOSTNÍ AKCE V CÍRKVICI

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

KONČÍ SVŮJ PROVOZ 

S KONCEM MĚSÍCE DUBNA.

VE SPORTOVNÍM AREÁLU VE VODRANTECH 

PRO (JIŽ UPLYNULOU) SEZÓNU

PROVOZ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ BUDE ZAHÁJEN
JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM LETNÍCH PRÁZDNIN.
O PŘESNÉM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT 
V ČERVNOVÉM VYDÁNÍ ČÁSLAVSKÝCH NOVIN.

POŽEHNÁNÍ PRAPORU MĚSTA
Od první poloviny měsíce dubna 
vlaje na historické budově čáslavské 
radnice nový prapor města. Vedení 
Čáslavi jej nechalo zhotovit podle 
stávajícího praporu, který byl 
doposud uložen na městském úřadu. 
Jeden takový je již několik let umís-
těn také na Otakarově baště v ulici 
Klimenta Čermáka a v tomto roce 
došlo i na jeho obnovu. 

Prapor, který můžeme nyní vidět 
na budově městského úřadu na 
Žižkově náměstí je (oproti staršímu 
praporu) vyroben z materiálu, který 

zaujímá jednu třetinu délky a tři čtvrtiny šířky listu. odolává případné nepřízni počasí a je tak možné jej 
Poměr šířky k délce listu je 2:3“. využívat v exteriéru. 

Před prvním využitím nového praporu se mu Město Čáslav má svůj prapor poměrně krátce. 
dostalo malé slavnosti v kostele svatých Petra a Jeho v současnosti využívaná podoba byla schvále-
Pavla, kde mu požehnal místní farář Bohuslav Stařík. na Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
Při krátkém obřadu, jehož se za vedení města republiky v roce 1993. Podle vexilologického 
zúčastnil jak jeho starosta, inženýr Jaromír Strnad, vyjádření se jedná o „modrý list s bílým dvouoca-
tak i místostarosta, magistr Daniel Mikš.sým lvem se zlatou zbrojí. Lev ve středu listu 

„Pan Mgr. Bohuslav Stařík, farář katolické církve 
v kostele sv. Petra a Pavla pronesl Žehnací modlitbu 
nad novým praporem města: ́ Požehnej všem, které 
spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, 
vzájemné pomoci a pokoje.´ Poté byl prapor 
pokropen svěcenou vodou a pan farář požehnal i 
všem, kteří se o město starají,“ řekl místostarosta 
města s dovětkem, že podoba městského praporu 
podle dostupných informací vychází z tak zvané 
Otakarovské vlajky. Stejný motiv můžeme najít jako 
součást městského znaku.                                        zn
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Pamětníci dob (nepříliš) minulých vzpomínají na 
mnohé dnešní části města ve zcela odlišné rovině, 
než jak je chápeme dnes. Většina okrajových 
obytných zón ještě před několika desetiletími 
sloužila spíše zemědělskému využití, byly zde 
zahrady, sady či louky. V současnosti se město díky 
velkému zájmu o stavební parcely poměrně rychle 
rozrůstá a vznikají tak nové lokality, určené k 
individuální výstavbě rodinných domků. Nejnovější 
z nich je nyní tak zvaná Cihelna III, navazující na dvě 
předchozí etapy parcelace a výstavby v jejím 
těsném sousedství. 

nech tedy budou mít majitelé pozemky zcela připra-
veny pro zahájení výstavby svých budoucích domo-
vů. Jistě nejen oni, ale i okolní obyvatelé budou rádi 
sledovat většinou rychlý růst nových domů. 

„Jsme velmi rádi, že mají lidé o bydlení v Čáslavi 
tak velký zájem,“ konstatoval starosta města, 
inženýr Jaromír Strnad, který dodal, že se bude 
vedení města i nadále snažit zajistit další pozemky 
pro výstavbu rodinných domů, ačkoliv jde každým 
rokem o těžší a těžší úkol. Vhodných pozemků není 
nazbyt a jednání s jejich současnými majiteli nejsou 
vždy jednoduchá, například z důvodu rodinných 

Všechny parcely na uvedeném pozemku v sou- vztahů či problematiky dědických řízení.                      
časné době mají svoje majitele a 
zahájení výstavby již téměř nic 
nebrání. Jak je ve městě  zvykem, 
pozemky jsou prodávány zá-jemcům 
včetně inženýrských sítí,  při-
vedených k hranicím parcel. Stejně je 
tomu také v tomto případě, kde byl již 
v minulých měsících dokončen přívod 
vody a v zemi je uloženo také kanali-
zační potrubí. V současné době 
probíhá další fáze zasíťování odpro-
daných parcel, kterou je zavedení 
plynu a následovat poté bude také 
zajištění přívodu elektřiny. 

Jak bylo slíbeno, v nejbližších týd-

zn

NOVÝ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
A ZNAČENÍ HROBŮ

cihelna

Provoz čáslavského veřejného pohřebiště byl po 
léta regulován obecně závaznou vyhláškou města, 
kterou však zastupitelé na svém únorovém zasedá-
ní zrušili. V současné době platí městskou radou 
nově schválený Řád veřejného pohřebiště. 

  

 

stejně jako osobám se psy, kočkami či jinými zvířaty. 
Návštěvníci hřbitova se také musí zdržet jízdy na 
kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích či dalších 
obdobných prostředcích, stejně tak je zde velmi o-
mezen (jen se souhlasem správce pohřebiště) po-

Změny, které se týkají běžného provozu čáslav- hyb dalších vozidel, s výjimkou invalidních vozíků. 
ského hřbitova, jsou z pohledu jeho návštěvníků, Samozřejmostí je povinnost odkládat odpadky 
tedy převážně pozůstalých, jen skutečně zanedba- pouze do určených nádob a dále platí zákaz jakých-
telné. koliv zásahů do zeleně, vysázené správcem pohře-

Stejná jako doposud zůstává například provozní biště.   
doba pohřebiště, která je stanovena od října do Obdobně jako v případě povinností návštěvníků 
března na dobu  od 7 do 17 hodin a v ostatních pohřebiště, zůstává také většina bodů v článku po-
měsících od 7 do 19 hodin. V době Dušiček, tedy vinností nájemců hrobových míst beze změny. Jedi-
Památky zesnulých, včetně předcházejícího nou výjimkou je zde vsazený bod číslo 7, jímž je sta-
víkendu pak stejně jako v letních měsících mezi novena povinnost „strpět číselné označení hrobů 
sedmou a devatenáctou hodinou. provedené správcem pohřebiště způsobem obvyk-

lým na daném pohřebišti nebo jeho části“. V praxi to 
znamená, že v nejbližších týdnech dojde k označo-
vání jednotlivých hrobů číselnými štítky, které 
usnadní jejich evidenci jak pro potřeby správce 
hřbitova, tak i pro komunikaci s nájemci hrobových 
míst. 

„Při označování hrobů budeme samozřejmě 
dbát na to, aby nedošlo k poškození pomníků,“ 
konstatovala vedoucí odboru správy majetku 
města, inženýrka Dana Chrenková. 

Dotazy na případný pronájem hrobového mís-
ta, stejně jako problematiku poplatků, smluv a dal-
ších úředních náležitostí, je možné projednat s paní Pokud bychom citovali z článku, týkajícího se 
Yvetou Hladíkovou z odboru školství, kultury a povinností návštěvníků, již v prvním bodě je 
památkové péče městského úřadu Čáslav (pracoviš-zdůrazněna nutnost zdržet se každého jednání, 
tě v budově MěÚ v areálu Generála Eliáše č.p. 6 - které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo 
tel.: 327 300 114, e-mail: hladikova@meucasla-mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. K tomu se 
v.cz).                                                                              vztahuje také zákaz vstupu podnapilým osobám, zn

Název projektu:
Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova

registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000811

Delší dobu již informujeme na stránkách 
Čáslavských novin o přípravách na realizaci 
důležitého projektu - rekonstrukce chodníků a 
veřejného osvětlení v Tyršově ulici. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o finančně náročné dílo, které 
bude z velké části financováno prostřednictvím 
dotačních prostředků, nejsou kroky, jež zahájení 
stavby musí předcházet, ani jednoduché ani časově 
nenáročné. Dnes je ale již vše potřebné připraveno, 
dokonce byla vybrána firma, která plánované práce 
provede, a zahájení stavby tak v podstatě nic 
nebrání. To ostatně potvrdila také vedoucí oddělení 
investic zdejšího městského úřadu, paní Bc. 
Markéta Petrová, která prozradila, že se konkrétní 
práce rozeběhnou již v první polovině května. 

„Jak již bylo v tisku uvedeno, oprava Tyršovy 
ulice je rozdělena do dvou etap, přičemž v první fázi 
budou práce probíhat v úseku od prodejny Lidl k 
nádraží Českých drah a po jejich dokončení se 
aktivita dodavatelské firmy přesune do další části 
ulice, vedoucí až ke kruhovému objezdu u tří 
svatých,“ konstatovala Bc. Markéta Petrová s 
upozorněním, že bude třeba po dobu rekonstrukce 
chodníku dbát v uvedených místech zvýšené 
pozornosti a dodržovat pokyny dočasného 
dopravního značení.  

„Veškeré práce mají být hotové do konce října 
tohoto roku,“ doplnila dále vedoucí oddělení 
investic městského úřadu.                                         zn

REKONSTRUKCE TYRŠOVY 
ULICE ZAČÍNÁ

PRÁCE V HAVLENOVĚ 
ULICI POKRAČUJÍ 
Avizované a před několika týdny již také zahájené 
práce na proměně prostranství na křižovatce ulic 
Havlenovy a Žitenické pokročily, tak, jak bylo 
naplánováno, do své další fáze. 

Jak potvrdil pracovník oddělení investic 
Městského úřadu Čáslav, pan Jan Šulc, byly již 
dokončeny práce, předcházející samotnému 
budování rozšířeného parkoviště, které má sloužit 
převážně obyvatelům okolních bytových domů.

Občané, kterým současné práce do určité míry 
ztěžují život omezením provozu v daných místech, 
se tak mohou již nyní těšit, že jim odměnou za 
trpělivost ještě v prvním pololetí tohoto roku bude 
celkem 38 parkovacích míst, a to včetně místa pro 
invalidy. Součástí plánů je však také výstavba 
kontejnerového stání, které napomůže ke 
zpříjemnění a zkrášlení životního prostředí a také ke 
snadnějšímu udržení pořádku.                                 zn

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

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

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

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

MUŽ POLIL ŽENU ŘEDIDLEM A VYHROŽOVAL JEJÍM ZABITÍM

ALKOHOL ZA VOLANTEM

 Velmi vypjatou 
situaci zažila matka se svými dvěma nezletilými dcerami. Rozbuškou celého 
incidentu byla manželská hádka kvůli tetování manželky. Manžel v rozčílení 
zdemoloval byt, který následně polil hořlavou tekutinou.

Hlídka vyrazila na místo do jednoho z bytů v Čáslavi, kde se nacházela žena 
se svými dětmi a její kamarádkou, která přišla na návštěvu. Pachatel se již v bytě 
nenacházel. Došlo k poškození nábytku a elektroniky v obývacím pokoji, kuchy-
ni a dětském pokoji. Stěny byly postříkané sprejem a po celém bytě byl cítit ace-
ton. Muž rozlil po místnosti ředidlo z plechového kanystru. Poté vytáhl zapalo-
vač a snažil se jím před ženou, která byla ředidlem také potřísněna, s výhružka-
mi jejím zabitím škrtnout. Po nezdařeném pokusu po ní zapalovač hodil a z bytu 
odešel. Otřesená žena odmítla ošetření se slovy, že k fyzickému napadení nedo-
šlo. Celá záležitost je vyšetřována PČR Čáslav.

 Dvojice městských policistů si během služby všimla 
vozu, kterému nesvítilo jedno ze zadních světel. Automobil projížděl ulicí Masa-
rykova do ulice Jeníkovská a následně R. Těsnohlídka, kde byl strážníky zastave-
n. Řidič předložil požadované doklady a byl vyrozuměn o důvodu zastavení.

Vzhledem k tomu, že během komunikace byl z muže cítit alkohol, přistou-
pila hlídka k provedení dechové zkoušky. Řidič nadýchal 0,96 promile. Stejnou 
hodnotu přístroj ukázal také po druhé zkoušce provedené po dvanácti minu-
tách.

 Na tísňovou linku 156 bylo ozná-
meno, že v obchodním domě Kaufland byl přistižen muž, který v obchodě již 
před nedávnem kradl a nyní se pokusil o další loupež. Na místě se nacházel za-
městnanec bezpečnostní agentury a zadržený muž. Nejprve byl shlédnut zá-
znam starý deset dní, kdy muž odcizil bílá sluchátka značky Avantree v hodnotě 
699 korun a HDMI kabel značky Emos v hodnotě 179 korun. Záznam z aktuální-
ho dne odhalil, že pachatel chtěl opět odcizit již zmiňovaná sluchátka a růžový 
dámský holicí strojek značky BaByliss v hodnotě 999 korun. Muž byl vyzván, 
aby ukázal obsah svých kapes. V inkriminovaný okamžik měl u sebe pouze slu-
chátka.   

KRÁDEŽ V OBCHODNÍM DOMĚ KAUFLAND
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 veselý jako dříve, přestává se svým okolím komunikovat? Víte to, nebo Vás jen 
napadlo, že může být obětí domácího násilí? Rádi byste mu pomohli, ale nevíte 
jak?

Agresoři používají nejen násilí fyzické, ale také psychické a emocionální, 
sexuální, ekonomické, sociální izolaci. Poraďte se s odborníky, co pro oběť do-
mácího násilí můžete udělat. Dejte tomu člověku najevo, že Vám může věřit a 
obrátit se na Vás – že jste připraveni mu kdykoliv pomoci. On sám musí svoji 
situaci vyhodnotit a rozhodnout se… nebuďte lhostejní …a to není jednodu-
ché.

Obrátit se můžete na některou organizaci, která se domácímu násilí věnu-
je. Proberou s Vámi Vaše problémy a obavy, společně najdete vhodná řešení, 
připravíte bezpečnostní plán. Dodají Vám odvahu učinit kroky k řešení Vaší situ-
ace.

Je důležité, abyste byl/a připravený/á a mohl/a se rozhodnout něco udě-
lat… odejít… VÍTE, ŽE… Policie ČR může násilníka na 10 dnů VYKÁZAT z bytu či 
domu i z bezprostředního okolí obydlí. Tuto dobu lze soudně prodloužit. Vyká-
zaná osoba je povinna neprodleně opustit prostor vymezený policistou a po 
dobu vykázání se zdržet vstupu do něj, zdržet se styku nebo navazování kontak-
tu s ohroženou osobou, vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. 
Ohrožená osoba tak má čas k naplánování dalších kroků a k jejich realizaci.

 Třicetiletý muž jel na kole značky Author ve smě-
ru od Kutné Hory do Církvice. Při své jízdě nepoužil zákonem stanovené osvět-
lení na jízdním kole. V místě odstavného pruhu začal odbočovat vlevo, kdy do-
šlo ke střetu, se za ním jedoucím vozidlem značky Opel, který jej v tu chvíli před-
jížděl. Při střetu došlo k pádu cyklisty nejprve na kapotu vozidla a následně k 
pádu cyklisty na komunikaci. 

Cyklista utrpěl středně těžká zranění a byl převezen do nemocnice. K jiné-
mu zranění osob nedošlo. Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovou zkouškou. 
Celková škoda se pohybuje kolem 45 tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavi-
nění této nehody je v šetření.

       

STŘET VOZIDLA S CYKLISTOU

SYN NAPADL SVOJI MATKU 

VÍTE O NÁSILÍ VE SVÉM OKOLÍ? 

Policisté násilníka ze společně obývaného domu 
vykázali.

Policisté z Čáslavi přijali oznámení o napadení v jednom domě na Čáslav-
sku. Přivolaná hlídka na místě zjistila, že útočníkem je sedmatřicetiletý muž, 
který napadl svoji matku. „Bohužel k fyzickému napadení nedošlo poprvé, ne-
boť dle zjištění, syn matku dlouhodobě ve společném obydlí týral jak fyzicky tak 
i psychicky“, uvádí vedoucí čáslavského policejního oddělení por. Mgr. Lubomír 
Vilímek k případu a upřesnil: „Ženě při posledním útoku baseballovou pálkou 
způsobil zranění a musela vyhledat lékařské ošetření“.
Policisté násilníka ze společně obývaného domu vykázali. „Nyní je podezřelý ze 
spáchání přečinů Týrání osoby žijící ve společném obydlí a Ublížení na zdraví“, 
dodal Vilímek.

V případě prokázání viny a odsouzení čeká útočníka trest odnětí svobody v 
rozmezí dvou až osmi let.

Domácí násilí se týká nejen žen a dětí, ale i 
mužů a stále častěji také seniorů. Znáte ve své blízkosti někoho, kdo není tak 



Řada z nás musela v poslední době řešit, co s úspor-
nou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vyslou-
žilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž ne-
patří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při 
rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a 
recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního 
rozpočtu část prostředků, které bychom jinak 
museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečné-
ho odpadu. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframo- Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací 
vá žárovka se prostě vyhodila do popelnice na úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší 
komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně 
září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně Více se o nakládání s nefunkčními světelnými 
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP 
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární dočtete na www.ekolamp.cz.                                   
zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud 
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši 
a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky 
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství 
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a 
ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít 
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční 
zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře v areálu 
skládky (Centrum pro komplexní nakládání s od-
pady - společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o.). Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku 
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné 
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro 
naše město zajišťuje prostřednictvím společnosti 
AVE CZ kolektivní systém EKOLAMP, který nejen 
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale 

TZ

KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?

Vítáme všechny maminky, tatínky a prarodiče s dětmi v RC Kopretina – 
Kostelní nám. 186, Čáslav. Nabízíme: programy pro rodiče, prarodiče s dětmi; 
vzdělávací programy; jazykové kurzy; tvořivou dílnu; hlídání dětí, volnou 
hernu, jednorázové akce; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; služby 
pro pěstouny; dobrovolnictví.

Kromě pravidelných aktivit, jejichž přehled najdete na www.kh.charita.cz,
připravujeme na květen: 

4. 5. Dárek pro maminku – tvoření od 9 hod.
25. 5. Májový koláček – sladké pečení pro děti i rodiče od 9 hod.

V myšlence rozvíjení ,,přírodní" zahrady, jsme hledali prvek, který by byl 
atraktivní a zajímavý. Hlavně aby nás vracel zpět k přírodě - přírodním 
materiálům. Vznikla myšlenka „labyrintu“ na ploše v přední části naší zahrady 
ve Středisku 3, Masarykova. Společně s rodiči jsme zaměřili prostor, vyznačili 
všechny cestičky a pustili jsme se do realizace. Nadšené děti nám úžasně 
pomáhaly vozit hlínu, hrabat drny a zametat cestičky. Potom s tatínky jsme 
vytvořené cestičky zasypali přírodním materiálem a je skoro hotovo! Na jaře 
nás ještě čeká dosít trávu v okolí labyrintu a hurá na cesty! 
Děkujeme všem rodičům za pomoc a spolupráci.
                         Jiřina Procházková, vedoucí střediska MŠ Masarykova, Čáslav

PROMĚNA ŠKOLNÍ ZAHRADY

 
OTEVŘENÍ RESTAURACE
HOTELU GRAND 
Na počátku tohoto roku byla otevřena zrekonstruo-
vaná restaurace hotelu Grand na Žižkově náměstí. 
Prvotním záměrem vedení města bylo provozovat 
toto zařízení prostřednictvím Čáslavské servisní 
společnosti, avšak po několika týdnech se tato idea 
ukázala jako těžko realizovatelná. Proto bylo 
rozhodnuto o dočasném pozastavení provozu a 
vypsání nabídky na podnájem uvedených prostor 
soukromému subjektu. 

„Na základě předložených nabídek je již vybrán 
budoucí provozovatel restaurace v hotelu Grand, 
který zde bude podnikat na podkladu podnájemní 
smlouvy,“ prozradil jednatel společnosti Čáslavská 
servisní, s.r.o., inženýr Jakub Pavlík. „Pokud půjde 
vše podle plánu, mělo by k jejímu znovuotevření 
dojít již v první polovině května,“ doplnil s dovět-
kem, že si město vymínilo dodržení konceptu 
restaurace, který koresponduje s původním zámě-
rem.                                                                                                                                zn
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Rodiče nepřehlédněte

Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se, že v tištěné podobě Čáslavských novin číslo 4/2017 byly uvedeny nesprávné informace ohledně 
organizace zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora. Vzniklá situace nebyla způsobena mateřskou školou. 

Pro zápis dětí do Mateřské školy Čáslav, na školní rok 2017/2018, platí níže uvedené informace.                                     

·ul. Jahodová (Čeplov)
·ul. R. Těsnohlídka (Bašta)
·ul. Masarykova
·ul. Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)
·ul. Husova

-  přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin
-  stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství
- v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte  odevzdá zákonný zástupce v den podání Žádosti do mateřské školy 4.5.2017 tj. den zápisu do Mateřské 
školy Čáslav, okres Kutná Hora. Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, 
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 překročí stanovenou kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu Čáslav, okres 
Kutná Hora.

· povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi
· povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let mimo Čáslav
·děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno   
 doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů
· ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit 
 právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů
· věk dítěte.

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte/ pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné nutno potvrzení o pravidelném očkování/
- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
- trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Jahodová, R. 
Těsnohlídka, Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. Jana Žižky z Trocnova), Husova, Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze jednu 

Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout od 6.4.2017:

Kritéria pro přijímání dětí:

K zápisu si přineste:

v níže uvedených střediscích mateřské školy

TĚŠÍME SE NA VÁS
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V pátek 31. března 2017 čekala žáky devátých ročníků ZŠ Čáslav-náměstí 
zajímavá aktivita.
    Škola se zapojila do celosvětového týdne vzdělávání o penězích a finanční 
gramotnosti Global Money Week. Smyslem této akce je ve všech generacích 
kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s ni-
mi. Téma pro letošní rok znělo: Uč se, šetři, vydělávej.
    Na pomoc jsme do školy přizvali pracovníky z finančního světa. Zástupci ING 
Bank dětem pomocí edukační kvízové hry „Hravý finančník“ dali možnost 
nahlédnout do problematiky peněz a hospodaření s úsporami. Během dvou 
vyučovacích hodin žáci zažili spoustu zábavy a přitom navíc vstřebali finanční 
ponaučení. Užitečné informace a rady jim snad pomohou připravit se na život, 
ve kterém se nevyhnou placení účtů, podepisování smluv ani nástrahám 
půjček.

                                                                                     Mgr. Marie Železná

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE ŠKOLE  

4. dubna 2017 opět ožila aula školy a přilehlé chodby. Objevily se barevné 
stánky se spoustou nádherných výrobků nejen našich žáků, ale zapojili se i 
rodiče a další rodinní příslušníci. Vše zaměřené ke svátku jara, Velikonocům. 

S přípravami a vlastní výrobou se začalo nedlouho po Vánocích. Přízemní 
třídy a školní družina připravily svou výstavku na chodbách, ostatní  vyzdobily 
stánky v aule. A bylo na co koukat. Neskutečné množství  zdobených vajíček, 
zvířátek, košíčků, věnečků, osení, zápichů  a dalších velikonočních nápadů. 
Maminky napekly beránky a další pečivo. Všeho bylo dost. Celou akci zpestřila 
vystoupení flétniček a zpěv starších žáků a žákyň. Nechybělo drobné 
občerstvení. Přišlo hodně návštěvníků, velikonoční jarmark se asi  líbil. 
Děkujeme všem, kteří se na tomto jarmarku podíleli.                    

                                                                                                       Mgr. J. Sejčková

VELIKONOČNÍ JARMARK NA ZŠ SADOVÁ

DEN BEZPEČNOSTI NEZKAZILO ANI CHLADNÉ POČASÍ
Již třetí ročník zajímavé akce pro děti, nazvané Den 
bezpečnosti, proběhl ve čtvrtek 20. dubna od 9. do 
13. hodiny v areálu čáslavské pobočky Národního 
zemědělského muzea. Ačkoliv jeho organizátorům 
ani návštěvníkům počasí rozhodně nepřálo, náladu 
tato skutečnost nikomu nezkazila. 

vysvětleno, že i ony mohou v takovém případě 
účinně pomoci a mnohdy i zachránit život blízké 
osoby - již jen znalostí telefonních čísel záchranářů 
či policie. 

Velký obdiv u dětí tradičně sklízí také práce 
zvířecích pomocníků pracovníků policie - tentokrát 

Stejně jako v minulých letech, podílelo se i ten- šlo o ukázky výcviku služebních psů, kteří bez 
tokrát na organizaci Dne bezpečnosti Město Čáslav problémů zadrželi figuranta na útěku před spravedl-
a dále složky Integrovaného záchranného systému, ností. Kromě psů přivezli policisté do areálu Národ-
tedy jak Policie České republiky, tak i zdravotníci a ního zemědělského muzea také dva koně, kteří 
hasiči. Nechyběli ani strážníci čáslavské městské po- slouží potřebám pražské jízdní policie. I tato zvířata 
licie, pracovníci Nadačního fondu Kryštůfek, BESIP, prokázala, že jsou nedocenitelnými pomocníky 
Český červený kříž a další, bez jejichž pomoci a policistů a díky dokonalému výcviku se nezaleknou 
spolupráce by bylo jen velmi těžko možné takto žádných složitých situací, do nichž se mohou při své 
rozsáhlý program připravit. službě dostat. Hluk, dopadající předměty a dokonce 

Hlavním úkolem Dne bezpečnosti je seznámit ani oheň koně nevyvedly ze soustředěného plnění 
malé návštěvníky s prací příslušníků jednotlivých úkolů. 
složek  a vysvětlit jim některé důležité zásady vlastní Letošní Den bezpečnosti je tedy již minulostí a 
bezpečnosti. V rámci letošního programu byla na- činnost pracovníků zdejší pobočky Národního 
příklad prezentována ukázka zásahu zdravotníků, zemědělského muzea se nyní soustředí na dokonče-
přivolaných k ženě, která si neopatrnou manipulací ní příprav na nadcházející tradiční akci Pradědečkův 
s ohněm přivodila rozsáhlé popáleniny. Dětem bylo traktor.                                                                         zn
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„Bezpečnost obyvatel 
našeho regionu je 
jednou z nejdůležitěj-
ších oblastí, kterou je 
třeba se neustále za-
bývat. Jsem proto velmi 
potěšen, že ve spolu-
práci mnoha složek, po-
dílejících se právě na za-
jištění bezpečí a klidu 
pro život každého z nás, 

vznikly tyto nové a moderní webové stránky. Věřím, 
že jejich obsah napomůže uživatelům k vyšší infor-
movanosti v této oblasti a zajistí souhrn důležitých 
zpráv pro občany - to vše jednoduše a přehledně na 
jednom místě,“ konstatuje v krátkosti na úvodní 
stránce nového webu, zřízeného z důvodu snahy 
neustálého zvyšování informovanosti obyvatel 
regionu, starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. 
Podívejme se tedy na nový projekt podrobněji...

Smyslem projektu je, aby se na bezpečnosti v rámci 
regionu podíleli všichni.

 

„Bezpečné Čáslavsko“ oficiálně představila 

Krajského ředitelství Policie 
Středočeského kraje, nazvaný obecně Bezpečné 
město. „Jednotlivé územní odbory se do tohoto 
projektu začaly zapojovat. Nám se podařilo se sta-
rostou Čáslavi vymyslet a spolu  s hlavním strůjcem 
stránek panem Nezbedou zrealizovat webové 
stránky, v nichž je zahrnut celý region Čáslavska. 

například automobily, mobilní telefony, umělecké u 
další předměty. Hasiči do společného díla přispěli 

Jako první se do projektu Bezpečné město na například odkazem, umožňujícím přímé nahlášení 
Kutnohorsku zapojilo město Čáslav se svým mikro- plánovaného pálení, odpověďmi na nejčastěji 
regionem,“ přiblížila plk. JUDr. Blanka Matějů. kladené dotazy či dalšími zajímavostmi.  

„Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho Do projektu se mimo již zmiňované Policie 
okolí a svým chováním předcházet možným rizikům České republiky a Hasičského záchranného sboru 
jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt zapojily také další složky, podílející se na udržování 
lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým bezpečnosti v regionu. Jedná se především o 
dodržování zákonů a pravidel slušného chování čáslavskou městskou policii, probační a mediační 
dělá problémy,“ uvádí tisková zpráva, vydaná službu, ale také 21. základnu taktického letectva i 
kutnohorským územním odborem PČR. samotný Mikroregion Čáslavsko. Všem společně 

„Na výše zmiňovaných stránkách jsou prezento- záleží na zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro 
vány některé případy trestné činnosti, ale zejména život místních obyvatel. 
prevence a rady, jak předejít páchání trestné čin- „Cílem projektu Bezpečné město je zvýšení po-
nosti. Veřejnost může také pomoci v pátrání svým citu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvý-
svědectvím nebo hlášením. Mapa provozu aktuál- šení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na 
ně reaguje na dění v ulicích města, zobrazuje uza- základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kri-
vírky a hustotu provozu. Mapy kriminality a neho- minalitě a dalšímu závadovému jednání, z nichž vy-
dovosti ukazují lokality, kde došlo například k nej- plývá, že na jejich potírání se musejí podílet a 
většímu počtu krádeží nebo  přestupků v dopravě či spolupracovat všechny zainteresované subjekty. 

ve- nehod v určitém období“, představil na schůzce Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní 
doucí Územního odboru policie Kutná Hora plukov- nové webové stránky Vojtěch Nezbeda, který je je- spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení 
nice JUDr. Blanka Matějů, která uvedla, že se jedná jich tvůrcem. kriminality a všech projevů protispolečenského 
o pilotní program „Naším cílem je zejména zvýšení informovanos- jednání,“ informuje v závěru tiskové zprávy, zveřej-

ti veřejnosti, ale také poskytování a získávání něné v této souvislosti tisková mluvčí PČR Kutná 
podnětů a informací od občanů“, dodala k novince Hora por. Mgr. Vendulka Marečková, která spolu s 
Blanka Matějů. dalšími spolutvůrci webu vyjádřila svoje přesvědče-

Policie České republiky na webu nabízí napří- ní, že se jedná o další krok, vedoucí k úspěchu ve 
klad možnost prověření majetku, zda není předmě- společném úsilí při zajišťování bezpečnosti v re-
tem jejího pátrání. Zkontrolovat je zde možné gionu.                                                                           zn

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO SPOJUJE MIKROREGION

www.bezpecnecaslavsko.czwww.bezpecnecaslavsko.cz www.bezpecnecaslavsko.cz
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Přestože se o Klubu plastikových modelářů Čáslav 
(KPM) všeobecně příliš nehovoří, jejich modely si 
vydobyly uznání i za hranicemi České republiky. Šes-
tého května KPM pořádá již 21. Modelsalon, který 
se uskuteční od 8:00  hodin v budově VOŠ, SPŠ a OA 
Čáslav. Jakou má ale tento opomíjený koníček bu-
doucnost? V Čáslavi jistě velkou. Již zakládající čle-
nové čáslavského klubu modelářů, Vašek Neuman, 
Vašek Huml, Ruda Bezvoda, Milan Pospíšil a Jirka 
Lavický totiž věděli, že s novým modelářským oddí-
lem ve městě musí začít i kroužek pro nejmenší, 
kterým budou moci předávat své zkušenosti a vy-
chovávat tak novou generaci modelářů. Dětský 
kroužek tedy vznikl hned poté, co se v roce 1999 
sešla skupina již jmenovaných nadšenců a v klubov-
ně tehdy nového domu dětí v bývalých kasárnách 
Jana Žižky založila modelářský klub. O modelářské 
činnosti a o tom, co obnáší vést začínající modeláře, 
jsme si povídali právě s jedním ze zakladatelů klubu 
a průkopníkem tohoto odvětví ve městě, Milanem 
Pospíšilem.

Myslíte si, že dnešní moderní doba hraje mode-
lářství ’do karet’? 

Jaké by měl mít budoucí modelář předpoklady?

Můžete nám nejprve říci něco bližšího o Vašem mo-
delářském životě?

. 
Kolik má kroužek členů?

    
Můžete zmínit pár Vašich úspěchů?

Přistupme k modelářskému kroužku ...
Jaká je cena za základní výbavu vhodnou pro 

začátek?

Černým a jistě budu mluvit za oba, když řeknu, že se sehnat i za 100 korun. Stává se také, že pár jedno-
nám tady sešla parta šikovných začátečníků, na kte- dušších modelů dostaneme například na soutěžích 
rých je skutečně vidět, že se chtějí učit. Ačkoliv jsme klubů. Klukům je tedy neváháme věnovat. Co se 
už dříve měli spoustu šikovných chlapců i jednu vel- týká nářadí, tak nejdražší je řezací podložka, lepidlo 
mi šikovnou dívku, kteří se zúčastňovali soutěží a a modelářský nůž. Poté už to jsou levné záležitosti, 
sbírali úspěchy, nejvíce jsem asi za ta léta spokojen jako je injekční jehla nebo plastové víčko od limoná-
právě s touto partou. dy. Pilku máme jednu společnou. Celkově se ta 

vstupní investice pohybuje do 500 korun, což bohu-
žel může být relativně dost.  

Řekl bych, že především má dvě obrovské výho-
dy. Jednou je internet. Žáky v tomto odvětví učím, Nejdůležitější je pečlivost, smysl pro detail a 
že nejde pouze o to, koupit rozložený model, opra- především trpělivost. Každý kdo chce sestavit mo-
covat součástky a sestavit ho podle plánku. Než se del, který bude mít kvalitní úroveň, nemůže počítat 
člověk do této práce pustí, měl by si o daném mode- s tím, že během pár hodin bude mít výrobek hoto-
lu jakéhokoliv stroje zjistit nejrůznější informace, vý. Mladí chlapci si touto prací také rozvíjejí tech-
zasadit ho do historického pozadí nebo vědět jak nické cítění. Věřím, že dobří modeláři mají výborné 
vypadá ve skutečnosti. Teprve poté může výsledek předpoklady pro to stát se šikovným řemeslníkem.
vypadat tak, jak by měl. Prostřednictvím internetu Je také potřeba říci, že na cestě k úspěchům pro 
mají všechny informace na dosah ruky. Někdy se mě byla také vždy velmi důležitá parta kamarádů, 
nestačím divit, kolik toho vědí například o konkrét- kteří klub tvoří. Nemyslím si, že bych se modelářství 
ních letadlech a době, kdy byla používána.  sám doma tolik věnoval a tudíž bych se nemohl to-

Druhá výhoda je v tom, že děti v dnešní době lik posouvat dopředu. Stmelující parta dobrých lidí 
brzy ovládají alespoň základy anglického jazyka. hraje ohromnou roli a díky ní si člověk ze života od-

Modelářství se věnuji intenzivně zhruba od dva- Anglický text, který se může objevit v plánku je tedy náší spoustu vzpomínek a zážitků. Kdysi jsme jezdili 
ceti let a v následujících čtyřiceti letech jsem se zú- jen tak nerozhodí na soutěže do Nové Paky. Jezdili jsme o den dříve, 
častnil spousty soutěžních výstav.  nechybělo ani naložené prase. Popili jsme, popoví-

V KPM Čáslav jsem působil od jeho vzniku do Máme osm stálých členů, což je pro dva vedou- dali si a zažili mnoho legrace. To byly krásné chvíle. 
roku 2014, kdy jsem odešel. Mé kroky vedly do jiné- cí optimální počet. Můžeme se tak v každé hodině Nevyrovnají se ale tomu, když jste na soutěži mezi 
ho klubu. Jsem ale velmi rád, že chlapi ze zdejšího poctivě věnovat každému z nich. Jsou to chlapci od nejlepšími.
klubu jsou nadále aktivní a drží tak čáslavskou mo- čtvrté do osmé třídy základních škol. Může k nám 
delářskou tradici. Věřím, že tady v kroužku vychová- ale přijít kdokoliv bez ohledu na pohlaví nebo věk, i Nejvíce si vážím účastí na mistrovstvích světa, 
váme jejich nástupce. když bych řekl, že děti by měly začínat spíše od té ze kterých mám dvě kompletní sady medailí. Přivezl 

čtvrté třídy. jsem si také pár cenných pohárů z mezinárodních 
Já jsem kroužek vedl zhruba patnáct let. Poté soutěží například v Belgii nebo ve Francii. Víte, kaž-

jsem musel kvůli pracovním povinnostem na rok dé vítězství je nádherný zážitek a v zahraničí to platí 
skončit. Bylo mi ale líto, že se klukům již nemohu Klasické modely se dnes pohybují zhruba od dvojnásob. Když mezi nejlepšími modeláři zazní 
věnovat, a tak jsem od začátku letošního školního 300 korun do 1 500 korun. Existují ale firmy, které vaše jméno, tak to je nepopsatelný pocit, který člo-
roku opět nastoupil. Kroužek vedeme s Jaroslavem vyrábí produkty přímo pro začátečníky, takže se dá věku vhrne slzy do očí.                                              JN

ČÁSLAVŠTÍ MODELÁŘI BYLI, JSOU A BUDOU    
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Jednou za dva roky se čáslavské vojenské letiště 
zaplní desítkami tisíc návštěvníků, kteří si nechtějí 
nechat ujít Den otevřených dveří jedné z největších 
základen tohoto typu v naší republice. Naposledy 
se tak stalo v roce 2015, proto je jasné, že další akce 
je naplánována právě na letošní rok, kdy si budou 
moci návštěvníci zároveň připomenout 60. výročí 
založení leteckého pluku v posádce Čáslav. 
Tentokrát je termínem konání Dne otevřených dveří 
sobota 20. května. 

Letiště, jehož provoz se obyvatel našeho města 
dotýká mnoha způsoby, nabídne opět zajímavou 
podívanou jak ve formě letounů a další techniky, vy-
stavené na dostupných místech plochy, tak i v podo-
bě letových ukázek, které jsou pro mnohé návštěv-
níky ještě atraktivnější. 

„Den otevřených dveří 2017 pořádáme s Jagello 
2000, zkušeným a prověřeným partnerem, který 
má dlouhodobé zkušenosti s akcemi mnohem 
většího rozsahu,“ uvádí zajímavou informaci na 
svých webových stránkách pořádající letecká zá-
kladna. Ostatně o organizačních schopnostech zmi-
ňovaného sdružení se mohou pravidelně přesvěd-
čovat například návštěvníci Dnů NATO v Ostravě a 
Dnů vzdušných sil AČR. V tomto roce se jeho 
pozornost obrátí i k čáslavskému „leteckému dni“. 
Vstup na akci je zdarma, zpoplatněné však bude 
parkování v obci Chotusice, která je v těsném 
sousedství s letištěm a to částkou 200 Kč za každé 
vozidlo. 

07.00     - zpřístupnění parkovacích ploch;  
08.00  - otevření letecké základny pro návštěvníky;
08.00-17.00 - statická ukázka letecké techniky vzdušných sil;

- statická ukázka pozemní techniky základny a Armády ČR;
- ukázka techniky Letištní hasičské jednotky;
- prezentační stany základny a Armády ČR;
- ukázka stanice biologické ochrany letiště;
- ukázka pěchotních zbraní a kynologie;
- ukázka ochrany proti zbraním hromadného ničení;
- airsoft střelnice;
- prezentační stany vojenské historie;
- soutěže a aktivity v „Dětském koutku“;
- vyhlídkové lety;
- prodej občerstvení po celý den.

07.00 – 10.00 - přílety návštěvníků;
08.45 – 09.15 - defilé jednotky Čestné stráže Armády ČR;
09.15 –  09.55 - koncert Vojenské hudby Olomouc;
10.00  - slavnostní zahájení DOD 2017;
10.20  - zahajovací průlet letounů Vzdušných sil Armády ČR;
10.30 – 11.00 - 1. vystoupení souboru ONDRÁŠ;
11.30 – 12.20 - 2. vystoupení souboru ONDRÁŠ;
12.00  - skupinový seskok parašutistů;
12.20 – 17.00 - letové ukázky VzS AČR a zahraničních účastníků;
17:00  - ukončení Dne otevřených dveří letiště Čáslav 2017.

RÁMCOVÝ PROGRAM DOD 2017

Vzhledem k termínu uzávěrky květnového vydání Čáslavských novin zveřejňujeme pouze prozatím 
dostupný rámcový program akce. Prosíme proto o pochopení v případě dílčích změn. 
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„Brány základny se otevřou v 8.00 hodin ráno a několik desítek kusů techniky a to včetně pozemní. 
program je plánovaný až do 17.00 hod. Součástí té- Průřezem všechny složky Armády ČR se budou ú-
to již tradiční akce jsou dynamické a statické ukázky častnit akce, která se těší stále větší oblibě. Na své si 
letecké techniky. Jako každé dva roky ani letos ne- přijdou i příznivci historie a to v několika prezentač-
bude chybět kompletní display tým Vzdušných sil ních stanech zaměřených na počátky českosloven-
Armády ČR. Piloti čáslavské základny předvedou ského letectví či na letectví v období 2. světové vál-
vyšší techniku pilotáže supersoniku JAS-39 Gripen, ky,“ doplnil kapitán Maruščák.
dvojice L-159 se pak bude prezentovat v rámci ukáz- V průběhu celého dne bude pro návštěvníky 
ky úderu na pozemní cíle za doprovodu pyrotech- připraven také doprovodný program včetně 
nických efektů,“ konstatoval tiskový mluvčí základ- bohatého dětského koutku. Hlavními atrakcemi zde 
ny, kapitán Tomáš Maruščák, který doplnil, že si vy- bude skákací hrad či Aquazorbing nebo různé 
stoupení nenechají ujít ani předváděcí piloti vrtul- vědomostní a dovednostní soutěže pro děti všech 
níků Mi-24/35 a Mi-171/Š z 22. základny vrtulníko- věkových kategorií. Celkem 2 airsoftové střelnice 
vého letectva u Náměště nad Oslavou. pak nabídnou zábavu nejen těm dětským návštěv-

„Ze zahraničních ukázek bude jistě největším níkům.
lákadlem vystoupení světoznámé švýcarské „V roce 2015 se ukázalo, že akce dokáže přilákat 
akrobatické skupiny Patrouille Suisse. Šest až 40 000 návštěvníků. Této prestižní akci udělil již 
armádních pilotů nadzvukových letounů F-5 se záštitu náčelník Generálního štábu Armády ČR ar-
návštěvníkům v průběhu soboty představí rovnou mádní generál Josef Bečvář a velitel Vzdušných sil 
dvakrát ve 30 minutovém vystoupení. Slovenské Armády ČR generálmajor Jaromír Šebesta,“ může 
vzdušné síly pak předvedou hranice schopností skutečně s hrdostí konstatovat plukovník Tománek. 
cvičného stroje L-39 Albatros, v rámci statických V roce 2015 však ani dostatek parkovacích míst 
ukázek bude k vidění např. německý Erofighter nezajistil plynulý provoz směrem do obce kvůli 
Typhoon a Tornado nebo francouzský Alpha Jet,“ omezeným kapacitám dopravních cest. Spousta 
láká na Den otevřených dveří do Chotusic velitel návštěvníků se na letiště nedostala, tvořily se 
základny, plukovník Petr Tománek. několikakilometrové kolony, ačkoliv na dopravní 

„Jelikož základna si bude letos připomínat 60 let situaci dohlížela Police ČR i Vojenská policie. 
od vzniku stíhacího pluku v posádce, na obloze Návštěvníci by tak měli zvážit možnosti alternativ-
bude k vidění také legendární MiG-15, který byl ních dopravy do obce. Organizátorům se podařilo 
plukem provozován právě od jeho počátku. zabezpečit vlakovou kyvadlovou dopravu mezi 
Belgické vzdušné síly opětovně vyšlou do Čáslavi městem Čáslav a leteckou základnou.
display tým s letounem F-16 a nově s vrtulníkem „Tato akce by se neobešla bez podpory velkého 
Augusta A-109. Návštěvníci jistě také ocení množství subjektů. Velice si vážíme podpory města 
vystoupení akrobatické skupiny Flying Bulls na Čáslav a to nejen během Dnů otevřených dveří. Díky 
letounech Zlín Z-50. vzájemnému porozumění spolu dokážeme vždy 

Nejen na obloze budou moci návštěvníci komunikovat a najít společná řešení,“ pronesl na 
obdivovat leteckou techniku. Na zemi bude k vidění závěr velitel základny, plukovník Petr Tománek.    zn

Potvrzená letecká technika – dynamické ukázky:

Potvrzená letecká technika – statické ukázky:

21. základna taktického letectva Čáslav Česká republika 1 x JAS-39C Gripen
21. základna taktického letectva Čáslav  Česká republika 2 x L-159 ALCA
22. základna vrtulníkového letectva Sedlec Česká republika 1 x Mi-24/35
22. základna vrtulníkového letectva Sedlec Česká republika 2 x Mi-171Š
Czech Flying Legends Česká republika 1 x MiG-15 UTI
Flying Bulls Česká republika 4 x Zlin Z-50
Patrouille Suisse Švýcarsko 6 x Northtrop F-5
Vzdušné síly SR Slovenská republika 1 x L-39 C

1 x EF-2000 Německo
1 x Panavia Tornado Německo
1 x F-16 Polsko
1 x L-39 C Slovensko
1 x L-410 Slovensko
1 x Alpha Jet Francie
1 x Jas-39 C  Česká republika, 21. základna taktického letectva Čáslav
1 x Jas-39 D  Česká republika, 21. základna taktického letectva Čáslav
1 x L-159A Česká republika, 21. základna taktického letectva Čáslav
1 x L-159T1 Česká republika, 21. základna taktického letectva Čáslav
1 x L-39 ZA Česká republika, 21. základna taktického letectva Čáslav
1 x Airbus A-319 nebo C-295M CASA Kbely

Česká republika, 24. základna dopravního letectva Praha Kbely
1 x Jak-40 Česká republika, 24. základna dopravního letectva Praha Kbely
1 x Mi-24/35 Česká republika, 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec
1 x Mi-171Š  Česká republika, 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec
1 x L-159 T2X Česká republika, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
1 x L-39 NG Česká republika, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
1 x Tiger Moth Česká republika, Aeroklub Podhořany

PŘIJĎTE SE PODÍVAT I VY!
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STRONGMAN

 

ČESKÁ ASOCIACE SILNÝCH MUŽŮ A MĚSTO ČÁSLAV POŘÁDAJÍ 
18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ PROFESIONÁLNÍ SOUTĚŽE  

A SOUTĚŽ STRONGMANLIGA 

2017
SOBOTA 
20. KVĚTNA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SOUČÁSTÍ AKCE BUDE TAKÉ 
Otevřené mistrovství 
Středních Čech 
v silovém přetahování

ČÁSLAV

10 - 14 HOD.

ŽIŽKOVO 
NÁMĚSTÍ
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V sobotu 13. května se v Čáslavi  uskuteční pikni-
kový happening na podporu fairtradových a lo-
kálních pěstitelů - Férová snídaně NaZemi. Pro-
běhne od 10.00 hodin na zahradě Diakonie (vchod z 
ulice Jana Karafiáta) a v případě deště v kavárně Dia-
konii.  Čáslav se tak přidá k více než stovce míst, kde 
se ve stejný den i čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily 
svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají 
na náš stůl. Akce se koná v Česku již pošesté, a to 
vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví 
vždy druhou květnovou sobotu. V Čáslavi proběhne 
poprvé!

se vyrábí a obchoduje zboží, které běžně spotře-
bováváme. Letos se i  v Čáslavi chceme již podruhé 
spolu s Diakonií ČČE a se všemi zájemci o fair trade a 
o sousedské setkání připojit k mezinárodní akci Fé-
rová snídaně. Těšíme se, že společně jako v loňském 
roce vytvoříme příjemnou atmosféru na krásné 
zahradě Diakonie a u dobrého jídla a pití si 
popovídáme s přáteli. Pro děti budou připraveny 
fairtradové omalovánky a kvíz.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami 
přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například 
kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo 

V adventu jsme v evangelickém kostele čaj z indických čajových zahrad - vše s certifikační 
uspořádali Dobročinný trh, na kterém jsme známkou Fairtrade. K tomu si do košíku přibalí třeba 
prodávali výrobky klientů sociálně-terapeutické vajíčka od místního chovatele, vlastnoručně upeče-
dílny Diakonie a fairtradové výrobky - potraviny, ale ný chleba z bio mouky či domácí marmeládu. Spo-
i krásné rukodělné výrobky z různých zemí a na trh lečným piknikem na veřejném místě pak vyjádří 
přišlo docela hodně lidí z Čáslavi a okolí. Potěšilo podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla po-
nás to a budeme v propagaci fair tradu pokračovat, rušována lidská práva, poškozováno životní prostře-
protože nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých dí či zneužita dětská práce.  

„Férová snídaně začínala v roce 2011 se 41 za-
pojenými městy, loni už snídalo přes 6 500 lidí na 
161 místech republiky. Máme radost, že odpověd-
nou spotřebou žije stále více lidí a že se chtějí do Fé-
rové snídaně zapojit,“ uvedla paní Gabriela Ště-
pánková z nevládní organizace NaZemi, která akci 
koordinuje. 

Podrobné informace k letošní snídani jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách 
www.ferovasnidane.cz či na facebooku.

(Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 
Jana Karafiáta 159, Čáslav. Tel.: 774 216 408, email: 
caslav@evangnet.cz)

Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a 
Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají 
spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní 
prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. 
www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/fairtrade

Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková, 
evangelická farářka

V ČÁSLAVI SE SEJDOU NA SPOLEČNÉM PIKNIKU, 
ABY PODPOŘILI FAIR TRADE A LOKÁLNÍ PRODUKTY

NOC S ANDERSENEM DĚTI POBAVILA
Podvanácté se v tomto roce zapojila zdejší městská knihovna do celonárodní 
akce, nazvané „Noc s Andersenem“. Zajímavého večera se zúčastnilo čtrnáct 
dětí z druhé třídy základní školy v Sadové ulici. A rozhodně se nenudily...

Děti se v knihovně sešly v podvečer v pátek 31. března. Spolu se svými 
spolužáky a kamarády zde malí čtenáři následně strávili několik příjemných 
hodin, vyplněných nejen čtením či  poslechem nejrůznějších příběhů, ale také 
hrami, soutěžemi a dalšími zábavnými momenty. Opravdu bohatý program na 
celý večer pro ně připravily pracovnice městské knihovny, magistra Jitka 
Chraščová, Pavla Sedlmajerová, Irena Růžičková i zástupkyně ředitelky 
Městského muzea a knihovny Čáslav, paní Marie Hrubá. 

Každý ročník této akce pro děti se nese ve znamení připomenutí některé z 
významných osobností literárního světa, postavy, žánru či knihy. V tomto roce 
se do centra pozornosti dětí dostali hned čtyři kreslení hrdinové, které si jistě 
všichni pamatujeme i ze svého mládí. Byli jimi Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín 
- tedy čtveřice z komiksových příběhů Čtyřlístku. Právě Čtyřlístek v tomto roce 
slaví padesáté výročí svého vzniku, a proto se s ním měli možnost seznámit i ti, 
jimž by jeho existence doposud unikala. 

V průběhu večera děti sbíraly „peníze“ za účast a úspěch v soutěžích, které 
na konci akce vyměnily na drobné ceny, které si potom mohly odnést domů na 
památku. Více než malých dárků si ale mnozí z malých účastníků každoročně 
cení modré čtenářské průkazky, kterou není možné 
získat jiným způsobem, než účastí na Noci s Ander-
senem. Dalším ozvláštněním večera se potom již 
pravidelně stává pro mnohé trochu tajemné 
pasování na rytíře čtenářského řádu, jehož členové 
se mohou honosit právě zmiňovaným modrým 
průkazem.

„Zájem dětí o tuto akci nás velmi potěšil a 
zároveň jsme rádi, že se opět rozšířily řady malých 
čtenářů, kteří - jak věřím - budou do knihovny nyní 
chodit pravidelně,“ uzavřela pracovnice oddělení 
pro děti čáslavské městské knihovny, magistra Jitka 
Chraščová.                                                                   zn

Stejně jako v minulých letech, i tentokrát se děti přesvědčily, že i v knihovně 
může být opravdu veselo. Večer plný her a zábavy pomohl 

přiblížit knihovnu i těm z nich, pro které byla doposud neznámým prostředím.
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme přinesli 
informaci o umístění čtyř nových portrétů bývalých 
starostů města do interiéru historické budovy 
zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení 
každého 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 1879 
- 1903, kdy v jejím čele stál pan Ignác Fiala?

čaly již v pátek večer představením Eliška Přemys-
lovna v Dusíkově divadle a dále pokračovaly 
setkáním v Čtenářské besedě. V sobotu dopoledne 
přijížděli oficiální hosté, kteří byli vítáni špalírem so-
kolů, dobrovolných hasičů a studentů. Před samot-
ným odhalením pomníku vystoupila řada význam-
ných řečníků. Myslbekův pomník tedy zdobí hlavní 
čáslavské náměstí, v roce 1882 pojmenované Kar-
lovo, od roku 1880. Pouze za nacistické okupace byl 
na několik let odstraněn. Brzy po osvobození však 
byl znovu vztyčen.

Ignác (Hynek) Fiala (1835-1915) prožil celý život Za působení Ignáce Fialy (byl starostou v letech  
v Čáslavi. Celých 35 let byl členem městského zastu- 1879 - 1903) byla postavena budova gymnázia 
pitelstva. V roce 1879 byl zvolen čáslavským staros- (1880)a vybudován i nový ústřední hřbitov - v roce 
tou poté, co znovu zvolený Rudolf Jablonský funkci 1884 - který nahradil dosluhující hřbitovy u nádraží 
nepřijal. Svůj nástup do funkce uvedl Fiala krásnými a u sv. Alžběty. Nový hřbitov byl výjimečný tím, že 
slovy, která kronikář zapsal do městské kroniky. sloužil všem bez rozdílu vyznání, jak katolíkům, tak 

V témže roce, kdy uplynulo 400 let od smrti evangelíkům, svou část zde měli i židé. Autorem 
Jana Váchů, byla odhalena nejstarší čáslavská pa- projektu byl inženýr Vojtěch Spudil, syn stavitele Jo-
mětní deska, a to na domě č.p. 147, kde Váchů žil a sefa Spudila. 
zemřel. Při této příležitosti byl vydán jeho životopis, V témže roce přijala městská rada v čele s Igná-
který sepsal Kliment Čermák. A proč je Váchů nazý- cem Fialou další významné rozhodnutí, a to postavit 
ván lidumilem a dobrodincem? Tento vážený čás- budovu pro muzeum. Plány Františka Tetřeva reali- žitosti sepsal Kliment Čermák spisek o této význam-
lavský měšťan odkázal veškeré své pozemky obci, zoval stavitel František Skřivánek. V Nádražní ulici né osobnosti. V témže roce byla Františkem Skři-
jež z jejich výnosů podporovala obecní chudé. Dnes vánkem na návrh Včely za peníze Záložny podle 
se v těchto místech rozkládá městská čtvrť Váchov.  plánů Josefa Spudila obnovena Otakarova bašta, 

Zásluhou Fialy byl v roce 1880 vztyčen na ná- poslední z věží, které byly součástí městského opev-
městí pomník Žižkovi. Předcházelo tomu vyhlášení nění a střežily vstup do města.
soutěže. Z předložených návrhů komise, v jejímž če- Poslední čtvrtina 19. století byla tedy obdobím 
le stál dr. Miroslav Tyrš, vybrala studii vytvořenou velkého společenského i stavebního rozvoje města. 
Josefem Václavem Myslbekem. 29. 8. 1890 byl Poslední významnou stavbou tohoto období byla ži-
pomník slavnostně odhalen, přestože se jeho vybu- dovská synagoga, dílo významného stavitele a ví-
dování setkalo i s protestem několika čáslavských deňského stavebního rady Wilhelma Stiassnyho, 
občanů. Obecní zastupitelstvo se však na svém za- postavené v maurském stylu, které vneslo do Čás-
sedání usneslo většinou hlasů (21 z 30) tento pro- lavi závan exotiky a stalo se ozdobou tehdejší Rudol-
test odmítnout. Odhalení pomníku, původně za- fovy třídy. Velkou zásluhu na tomto rozvoji města 

vyrostla krásná novorenesanční budova svou dis-mýšlené jako místní slavnost, přerostlo v celoná- měl nepochybně Ignác Fiala.“
pozicí připomínající pražské Národní muzeum. Pe-rodní oslavy, kterých se zúčastnilo více jak 167 PhDr. Drahomíra Nováková
níze na ni poskytla Čás-delegací z nejrůznějších koutů Čech i Moravy. 
lavská záložna, která si 
vymínila, že v přízemí 
bude jedna místnost re-
zervována pro opatrov-
nu, jež se sem v případě 
potřeby měla přemístit 
z budovy gymnázia. Bu-
dovu Záložna pronajala 
městu a Včele za mírný 
poplatek. V patře byly 
zřízeny dva výstavní sá-
ly, do kterých byly na-
stěhovány sbírky Včely Většina těchto delegací dorazila do Čáslavi vlakem.  
a přírodovědná sbírka Již na konci roku 1869 bylo totiž město napojeno na 
Josefa Kaunického. železniční síť. Na trati  z Kolína do Golčova Jeníkova 

Zásluhou městské zpočátku jezdily dvě dvojice smíšených osobních a 
rady, Včely Čáslavské a nákladních vlaků denně. Vzdálenost mezi Kolínem a 
Záložny Čáslavské byli Golčovým Jeníkovem ujely za 1,5 hodiny. Pohybo-
připomínáni další vě-valy se tedy v té době nevídanou rychlostí zhruba 
hlasní čáslavští rodáci. čtyřicet kilometrů za hodinu! 
V roce 1883 byla odha-Účastníky oslav vítalo svátečně vyzdobené 
lena další pamětní des-město. Domy i nádražní budova byly ozdobeny čer-
ka, a to  Filipa Maxmiliá-venobílými prapory, evangelický kostel rudým kali-
na Opize. Při této příle-chem. V ulicích byly vztyčeny slavobrány. Oslavy za-

ÚŘAD

IGNÁC (HYNEK) FIALA (ve funkci 1879 - 1903)

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

Dr. Jablonský se zasloužil zejména o vybudování Dusíkova divadla, 
na které se sháněly prostředky již od roku 1867.

Dr. Jablonský byl také členem výboru, 
který usiloval o založení gymnázia

Kronikář zaznamenal významnou událost - návštěvu císaře Františka Josefa I. 

stránka 18 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2017  

Slavné zastupitelstvo!
Velectění pánové!
Důvěrou Vaší povolán na toto čestné místo, Vítám Vás, velectění pánové, v této 
první schůzi a kladu sobě za milou povinnost promluviti k Vám několik slov 
upřímných, abych jimi naznačil cestu, kterou v mém nesnadném úřadě kráčeti 
chci,a to jest ta samá, kterouž miláček nás všech, velectěný pan Dr. Jablonský 
nám naznačil, urovnal,a po které jsme až po dnes ku blahu obce a milené vlasti 
kráčeli. 

Úryvek projevu Ignáce Fialy při nástupu do funkce
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Ještě před tím, než byla postavena budova muzea 
nacházející se v Husově ulici, byl v roce 1864 založen 
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská. Krát-
ce po svém vzniku se zařadil mezi nejzásadnější spol-
ky svého druhu. Svoji činnost nesoustředil pouze na 
schůze nebo přednášky, ale aktivně se zabýval te-
rénní činností zaměřenou na ochranu nemovitých 
památek a zejména archeologickými výzkumy, kte-
ré výraznou měrou přispěly k rozvoji archeologie 
jako vědy.  Ta v té době na svůj rozmach teprve čeka-
la. Po dvaceti letech, v roce 1884, když vlastivědný 
spolek nashromáždil velkou sbírku nálezů, bylo pro 
jejich uložení postaveno čáslavské muzeum. To je 
považováno za jedno z nejstarších takzvaně venkov-
ských (mimopražských) muzeí. Minulý měsíc se je-
ho pracovníkům podařilo otevřít novou expozici, 
která je určena jak žákům základních škol pro dopl-
nění učiva, tak široké veřejnosti.

Paní Valentová dále přiblížila, na co se návštěv-
níci mohou těšit. „V chodbě jsou umístěny tři pane-
ly obsahující základní informace o velkých výzku-
mech u Kauflandu, Na Skále a Na Čeplově. První 
místnost je věnována staršímu pravěku, tedy kon-
krétněji neolitu, eneolitu a době bronzové. Poté 
nás prohlídka zavede do mladšího pravěku, starší a 
mladší doby železné a doby římské. Následuje pří-
chod Slovanů, raný středověk a část je věnována 
nejvýznamnějšímu archeologickému místu v Čásla-
vi a tím je čáslavský Hrádek.

Jeden z nejzajímavějších artefaktů je například 
spona z doby římské, nalezená v Chotusicích na le-
tišti, která pochází z druhé poloviny druhého století 
našeho letopočtu a s největší pravděpodobností se 
k nám dostala během migrace některého kmene ze 
severní části Evropy.” 

Zájemci o výstavu dále uvidí repliku komorové-
Čáslavské muzeum 3. dubna ve sklepních pro- ho hrobu starší doby železné, ručně šitý keltský 

storách budovy slavnostně otevřelo stálou expozici oděv nebo si mohou sestavit lidskou kostru v životní 
s názvem Brána do pravěku, za níž vede cesta k živo- velikosti a vybavit ji podle svého rozhodnutí na po-
tu našich dávných předků. „Jedná se o výběr z jedné smrtnou cestu keltskou nebo slovanskou kerami-
z nejstarších pravěkých sbírek, které jsou uloženy v kou a drobnými šperky, případně si sami zkusit, jak 
českých muzeích. Čáslav a její okolí je bohatá na se chodilo v keltském či raně středověkém dám-
archeologické nálezy, protože se jedná o hraniční ském oděvu. 
oblast na východním okraji Středočeského kraje, Čáslavské muzeum také do budoucna uvažuje o 
který je ohraničený Železnými horami, což je pásmo rozšíření expozice. „Pokud seženeme dostatek fi-
které jej dělí od východních Čech a moravských ob- nancí, rádi bychom výstavu rozšířili. V současnosti  
lastí. Je to kontaktní místo, kde se mísily a navzájem expozice končí raným středověkem, vznikem a záni-
ovlivňovaly středočeské a východočeské kultury. kem čáslavského Hrádku. Pokračovat bychom chtěli 
Čáslavským krajem také vedlo spousta obchodních zrodem středověkého města a vrcholným středově-
stezek. Na tomto území jsme tedy našli také mnoho kem, který se již nese v teple kachlových kamen. 
artefaktů odjinud například z římské provincie,” Přemýšlíme také o venkovní expozici na zahradě 
zmínila pracovnice čáslavského muzea PhDr. Jarmi- muzea,” dodala paní Valentová závěrem.             
la Valentová při slavnostním otevření expozice.

 
              JN

MUZEUM OTEVŘELO BRÁNU DO PRAVĚKU

I letos se čáslavské městské muzeum zapojí do celo-
státního Festivalu muzejních nocí vyhlášeného Aso-
ciací muzeí a galerií ČR. Letošní ročník je v pořadí již 
třináctý a zapojí se do něj  více  než  200 muzeí a 
galerií z celé republiky. Cílem této akce, která si na-
chází stále více příznivců, je netradičním progra-
mem v netradičním čase přivést do muzeí a galerií 
další návštěvníky.

nějších aktivit seznámit se zajímavými oblastmi kaž-
dodenního života ve středověku – módou a zába-
vou, stravováním a jeho zvyky, přípravou typických 
pokrmů i oblíbeného pití, kulturou, vzdělaností a 
školstvím. Dozvíte se o způsobu odívání králů, uro-
zených rytířů a dam, stejně jako o odívání obyvatel 
středověkého venkova, uvidíte repliky šatů a přine-
sete-li si papír, bude vám k dispozici i střih na šaty s 

Muzejní noc v čáslavském muzeu začne ve čtvr- elegantní kápí či vzory výšivek. Demonstrován bude 
tek 25. května v 17 hodin. V průběhu večera v pří- vývoj odívání a dobové módní trendy oděvů i po-
jemném prostředí muzejní zahrady se návštěvníci krývek hlavy a také dobové hry a kratochvíle, jimiž si 
budou moci formou krátkých přednášek i nejrůz- středověcí lidé vyplňovali dny všední i sváteční. 

Snad počasí dovolí i pose-
dět na zahradě u ohně s 
malými ukázkami vaření v 
replikách středověkých ná-
dob.   Všední život středo-
věkého člověka přiblíží rov-
něž ukázky originálních 
předmětů ze středověké 
Čáslavi.

V 19 hodin vystoupí 
smíšený pěvecký soubor 
Cantica z Kutné Hory, který 
pod vedením sbormistra 
RNDr. Štěpána Kafky před-
nese středověké hudební 
skladby. Akce potrvá do 21 
hodin.  

                          muzeum

ČÁSLAVSKÁ MUZEJNÍ NOC - NÁVRAT DO STŘEDOVĚKU

V průběhu prosince 2016 a následně března 2017 
se na mě, jako na předsedu Klubu vojenské historie 
- C.k. zeměbranecký pěší pluk č. 12 Čáslav, obrátil p. 
Martin Vítek se zajímavým sdělením. Jako člen tý-
mu českých speleologů se od roku 2001 spolu se 
svými kolegy věnuje průzkumu a dokumentaci jes-
kyní a kaveren na území slovinského Krasu v oblasti 
občiny Miren-Kostanjevica. Při své expediční čin-
nosti často nachází stopy po bojích z I. sv. války, kte-
rých se v řadách armády Rakouska – Uherska účast-
nili vojáci z Čech a Moravy. Řada těchto mužů se 
domů již nevrátila a je pochována na hřbitovech na 
území současného Slovinska. Právě tyto skutečnos-
ti jej přiměly k tomu, aby se o působení českých 
vojáků na slovinském Krasu zajímal podrobněji.

Cílem tohoto týmu je proto důstojně připome-
nout účast českých vojáků v sočských bitvách, vy-
zdvihnout jejich statečnost a oběti, které přinesli. Z 
tohoto důvodu se členové rozhodli ve spolupráci s 
panem Jozefem Vričanem, autorem publikace „Po 
zapadlých stopách českých vojáků“, za všechny čes-
ké vojáky zvlášť upozornit na vystoupení mužů z 
čáslavského 21. pěšího pluku, kteří se obzvláště 
vyznamenali v průběhu 10. sočské bitvy v závěru 
května 1917. 

Tento záměr byl představen po konzultaci a sou-
hlasu zástupců místní samosprávy veřejně dne 4. 
listopadu 2016 v obci Temnica. Jak záměr, tak podo-
ba pomníku byly slovinskou veřejností přijaty velmi 
kladně a občina Miren-Kostanjevica schválila uvol-
nění pozemku na výstavbu. Následně byly řešeny 
technické záležitosti výstavby pomníku. Jeho finan-
cování bylo provedeno z  daru 1000 Eur, kterou pro 
tento záměr věnoval pan Jozef Vričan. Realizaci stav-
by ze srdce a zcela bezplatně provedli speleologové 
z České republiky.

Na základě zkušeností příslušníků LIR 12 Čáslav 
lze konstatovat příjemnou skutečnost, že pohled 
české veřejnosti na vystoupení našich dědů a pra-
dědů v uniformách rakousko-uherské monarchie 
se v pozitivním smyslu mění a je předmětem zájmu. 
Oficiální místa obecně však často podporují pouze 
"státotvorné" vystoupení legií a redukují tak naši 
vojenskou historii. Posilují tím pokřivený výklad 
dějin a dluh, který ke svým předkům máme.

Vojákům tohoto pluku odhalí dne 
26. 5. 2017 v 16: 00 hodin u příležitosti stého výro-
čí 10. sočské bitvy ve vesnici Hudi Log pomník.

Za KVH C.k. zeměbranecký pěší pluk číslo 12 
Čáslav Mgr. Milan Lehečka

POMNÍK PŘÍSLUŠNÍKŮM 
ČÁSLAVSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU Č. 21
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První sezona na zimním stadionu neměla nouzi o 
výborné sportovní výkony v podání čáslavského 
hokejového týmu, zážitky přátel,  kteří si pronajali 
ledovou plochu pro vlastní rekreační sportovní vyži-
tí ani o radost bruslařů všech generací využívajících 
veřejné bruslení. S koncem zimy přichází letní obdo-
bí, které ale sportovcům dveře stadionu rozhodně 
nezavře. Prakticky zde totiž  vzniká nová sportovní 
hala, která otevírá ,dveře do světa’ dalších  sportů.

spolupráci. Ačkoliv je hokej atraktivní i pro dívky, využití, které Lukáš Klinkáček zmínil závěrem. Zapo-
přece jen by něžnějšímu pohlaví mohlo imponovat menout nemohl také na plány spojené s celým kom-
spíše krasobruslení. Vše je ale zatím pouze v jedná- plexem sportovního areálu. „Stadion v letním obdo-
ní,” pohovořil Lukáš Klinkáček o novém sportovním bí nemusí být využit pouze pro sportovní účely. Mů-
odvětví, které by v Čáslavi mohlo zaujmout své mís- žeme zde pořádat například výstavy, koncerty a dal-
to.   ší nejrůznější kulturní akce.

Nyní již ale k možnostem, které stadion poskyt- Rád bych také podotkl, že celý areál Vodranty 
ne v letních měsících. Místo ledové plochy byla bě- má obrovský potenciál a v celé České republice se 
hem dubna položena multifunkční plocha, která od takových najde skutečně málo. Chceme zde pořá-

Ještě než jsme správce sportovního areálu prvního května nabízí možnosti pro inline hokej, dat  spoustu zajímavých turnajů a sportovních dnů 
Vodranty Bc. Lukáše Klinkáčka poprosili o vyjádření hokejbal, futsal nebo třeba florbal, pro který ovšem nebo soustředění pro skupiny sportovců z celé Čes-
k nové sportovní ploše, nemohli jsme opomenout v tomto roce budou chybět florbalové mantinely.   ké republiky. Všechny připravované akce včetně 
zhodnocení návštěvnosti první zimní sezony stadio- „Možnost pronájmu plochy bude téměř stejná rezervačního systému pro jednotlivá hřiště budou 
nu. „O prvním zimním období můžeme říci, že do- jako v zimní sezoně. Lišit se bude v ceně, protože obsahovat nové webové stránky areálu, které by 
padlo úspěšněji než jsme čekali. Fanoušci hokeje si náklady na servis této plochy nejsou zdaleka tak měly být během května v provozu pod doménou 
nenechali ujít skvělé výkony HC Čáslav a zájem o vysoké jako při údržbě ledu, který si zájemci mohli sportcaslav.cz.”
pronájem byl celkově velký. Co se týká veřejného pronajmout za 2 000 korun na hodinu. Plocha bude 
bruslení, tak mezi nejvýraznější  měsíce patřily pro- v provozu od května do poloviny 
sinec a leden. Nejvíce zájemců o veřejné bruslení srpna a zájemci za hodinový pro-
přišlo v prosinci mezi vánočními svátky. Průměrná nájem zaplatí 600 korun, za de-
návštěva tehdy čítala okolo 270 lidí, což je téměř vadesát minut 850 korun nebo 6 
maximum. Na Silvestra jsme dokonce museli brus- 000 korun za celý den. Pro školy 
laře pouštět na plochu postupně, protože návštěv- budeme pochopitelně poskyto-
nost přesahovala kapacitu ledové plochy. Průměr- vat slevy.
ná návštěvnost v lednu byla okolo 160 lidí. Přede- Plocha byla pořízena zhruba 
vším jarní prázdniny přilákaly bruslaře v únoru a za 700 000 korun včetně lajno-
březen se už nesl převážně ve znamení pronájmu.”  vání, instalace a zaškolení. Doda-

Pronájem využívali především hokejisté. V bu- vatelem je česká společnost 
doucnu by se ale na čáslavské ledové ploše mohl Stilmat s.r.o., která vyrábí i ofici-
vyskytovat další sport. „Veřejné bruslení přilákalo ální plochu pro MS v hokejbale a 
krasobruslařky z Chrudimi, které zde budou mít inline hokeji,” doplňuje infor-
koncem srpna soustředění. Snad mohu naznačit, že mace o ploše Lukáš Klinkáček.
se s nimi snažíme také domluvit na dlouhodobější Tento prostor má také další 

 

                                                          
              JN

ČÁSLAVSKÝ STADION V LETNÍM OBDOBÍ ZVE NA MULTIFUNKČNÍ PLOCHU

FOTO

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI MĚSTA ČÁSLAVI
ZA ROK 2016
Ve čtvrtek 20. dubna byly v Dusíkově divadle 
předány ceny nejlepším sportovcům města minulé- Atletika:
ho roku. Akci moderovali Anna Daňková a Martin 
Horský, o hudební vstupy se postaral Stanislav 
Hložek a na programu se dále podíleli také doktor 
Vlastislav Málek a moderní pětibojař David Svobo-
da. Jezdectví:

Fotbal: Plavání:

Judo:

Oceněni byli: 

Kovaříková a tým fotbalistek FK Čáslav Huber, Matouš Bajer, Pavel Müller, Michal Svoboda, 
 Jana Slavíková, Jana Novosadová, An- Jakub Váňa, Adam Krátký, Jan Hruška, Jakub Krsička, 

na Kozlová, Pavel Javůrek, Dominika Antošová, Eliš- Jan Odvárka, Josef Votroubek, Filip Tuček, Andrea 
ka Auersvaldová, Tereza Beranová, Eliška Volenco- Prausová, Jan Tobiška, Jaroslav Tobiška, Dominik 
vá, Jiří Pospíšil, Ingrid Tillmann, Jitka Novosadová, Minařík, Martin Šedivý, Matěj Horský, David 
Lukáš Kvíčala, Tomáš Pešek, Vojtěch Kratochvíl, To- Dvorský, Vít Škornička a Michal Černý
máš Kořínek, Štěpán Piskač, Vít Vízner, Tomáš Tlás-  Sára Kalivodová, Václav Kubišta, 
kal, Tomáš Michek, Martin Čech, Jakub Podaný, An- Adéla Černá, Hana Szádovská a Kristýna Janatová

 Jiří Růžička, Jakub Vančura, Jakub Špi- tonín Krejča, Kateřina Podaná, Anna Vánišová, Ro-  Adam Ťok, Tereza Poláková, Martin 
čák, Daniel Fuxa, Ondřej Komma, David Vyhnánek, man Stehno, Martin Pecha, Sára Beranová, Daniela Kárný a Matěj Kučera a Anna Daňková. 
Filip Malý, Lukáš Březina, Adam Houfek, Radka Vejrostová a Václav Kešner
Hlouchová, Alena Buchtová, Kateřina Veselá, Eliška  Matěj Adámek, Anna Zrucká, Oliver VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJEME 

NEJLEPŠÍ ČÁSLAVŠTÍ SPORTOVCI ROKU 2016
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Čáslavský hokejový klub má za sebou svoji první 
sezonu, před níž neměl mnoho času pro stmelení 
týmu, plánování strategie nebo samotné tréninky. 
Domácí stadion mohl naplno využívat zhruba od 
poloviny sezony. Není tedy divu, že tipy na pohyb 
týmu v tabulce mířily do její druhé poloviny. Již prv-
ní mistrovský zápas s kutnohorskými Sršni, ve kte-
rém Čáslav podlehla až po samostatných nájezdech 
však naznačil, že čáslavští hokejisté budou bojovat 
o vyšší příčky. 

Chrenkou, trenéra Jiřího Mliky, 
ale také podpory fanoušků stojí 
za výbornými výsledky samo-
zřejmě samotní hráči. Mezi ty 
nejvýraznější patřili například 
Michal Kraučuk, Martin Pipek, 
Tomáš Miler, nejlépe střílející 
obránce Jakub Kůrka a samo-
zřejmě skvělí gólmani - šprýmař 
a bavič - Honza Krištof a spoleh-
livý Martin Svoboda. Byl to ale 
také třiadvacetiletý útočník Ma-
rek Němec, který se svými jed-
natřiceti trefami zapsal jako nej-
lepší střelec sezony. Marek si 
našel čas a odpověděl nám na 
několik otázek.

Na každý pád hokejová Čáslav ve své první sezo-
ně krajské soutěže předvedla skvělé výkony. Výko-
ny, které ji vynesly na špici tabulky základní hrací 
části a nakonec ještě výš. V play-off dokázala v semi-
finále projít přes Poděbrady a před absolutním vr-
cholem ji ve finále zastavili až neratovičtí Buldoci. Ti 
postoupili do krajské ligy. Hokejoví ’ ’ však 
do vyšší ligy vylétli také - postoupili přímo jako 
druhý finalista play-off po odstoupení týmu HC 
Jesenice ze soutěže KLM. O účasti ostatních klubů z 
KSM (Kutná Hora, Poděbrady) v krajské lize bylo 
rozhodnuto a schváleno na aktivu oddílů KLM a Kraj-
ského hokejového svazu, kterého hlavním téma-
tem byla reorganizace krajské ligy. Aktiv proběhl 
20. dubna (více informací naleznete na straně 32).

Kromě vedení týmu v čele s manažerem Vladi-
mírem Murasem a předsedou klubu Viliamem 

Gripeni

Ze základní hrací části jste postoupili do play-off  
z prvního místa. Celkově jste však skončili těsně pod 
vrcholem. Byl jste po prohraném finále play-off hod-
ně zklamaný nebo převládala spokojenost ze skvě-
lého celkového umístění v soutěži, který čekal málo-
kdo?  

HC Čáslav do soutěže vstupovala jako úplný no-
Kde jste působil před tím, váček. Relativně hodně zápasů jste ale vyhráli s vel-

než jste oblékl dres HC Čáslav? kým gólovým rozdílem. V čem je podle Vás největší 
síla HC Čáslav?

Vzpomenete si na Váš první zápas v životě?

Jak hodnotíte fanouškovskou základnu týmu? 
Vnímáte jejich povzbuzování při samotných zápa-
sech? 

Kdo je Vašim hokejovým vzorem?

Na jaký letošní zápas nejvíce vzpomínáte?

Jak bude vypadat příprava pro další rok? 

Jste nejlepším střelcem krajské soutěže. Utkvě-
la Vám některá z Vašich letošních branek výrazněji v S jakým plánem budete vy osobně vstupovat 
paměti? do následující sezony? Budete zůstávat v Čáslavi?

S kým si v týmu herně nejvíce rozumíte? 

Děkujeme za rozhovor.                

řekl, že si na ledě dokáži porozumět s každým. V roz-
jeté akci samozřejmě nemůžete vždy přemýšlet 
stejně jako Váš spoluhráč, ale v HC Čáslav mohu tvo-
řit zajímavé akce skutečně s každým.

Především jsem byl hlavně hodně unavený, po-
slední čtyři zápasy jsme dohrávali na dvě útočné 
řady, takže sil bylo skutečně málo. Zklamání bylo 
velké, ale když jsem si uvědomil, že jsme nový tým, 
který odehrál výbornou sezonu s neúnavnými fa-
noušky v zádech, byl jsem šťastný.

Jako malý chlapec jsem začí-
nal v Kutné Hoře a dále prošel HC Čáslav od začátku tvoří hráči s týmovým du-
různými kluby. Hrál jsem napří- chem, kteří se pod kvalitním vedení trenéra Jiřího 

klad za Havlíčkův Brod, Mladou Boleslav, Jihlavu a Mliky dokázali za krátkou dobu skvěle sehrát. Mys-
minulou sezonu za Nový Bydžov. Poté přišla nabíd- lím si ale, že Čáslav naplno nemohla předvést, co v 
ka od čáslavského klubu.  ní skutečně je. Nebýt totiž zranění, která spoluhrá-

če v této sezoně provázela, úroveň naší hry by byla 
Nevím, zda je to tím, že mám špatnou paměť ještě o třídu výš.

nebo ve mně první mistrovský zápas nezanechal 
intenzivnější vzpomínky, ale byl jsem ještě dítě a 
popravdě si ho vůbec nepamatuji.

Čáslavští fanoušci jsou super a fanoušci obecně 
Mám rád Alexandra Ovečkina a v české extrali- jsou jeden z aspektů, pro který hraji hokej. Na ledě 

ze se mi líbí Richard Jarůšek. vnímám, že skandují, ale nejvíce se snažím soustře-
dit především sám na sebe a svůj výkon a vše okolo 

Těžko říci. Nemohu označit pouze jeden zápas. vypustit. 
Nejvíce mě ale bavila poslední čtyři utkání v rámci 
play-off. Řekl bych, že šlo o dobré zápasy, které byly V létě mám čas si od hokeje trochu odpočinout, 
provázeny i skvělými výkony fanoušků. ale to neznamená, že mě mine letní příprava. V mě-

síci srpnu bychom se už měli sejít na ledě.

Vzpomínám na gól z prvního finálového zápasu Můj plán je hrát hokej co nejlépe. Konkrétnější 
play-off v Neratovicích. Ujížděl jsem obráncům, cíle budou jasné, až se s vedením sejdeme na stadi-
podařilo se mi kotouč strhnout do středu a vystře- onu. Sám jsem na pokyny klubu zvědavý, protože již 
lit, byla z toho branka na 1:1. dnes je totiž jasné, že jsme jako druzí finalisté kraj-

ské soutěže postoupili výš a budeme hrát krajskou 
Nikoho konkrétního nemám. V celé sezoně ligu. 

jsem hrál snad úplně s každým z týmu. Kluci jsou Zda budu hrát za HC Čáslav i nadále ukáže čas. 
super jak po lidské stránce, tak po herní, takže bych JN

GÓLOVÁ SMRŠŤ MARKA NĚMCE
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V březnu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 28 dětí, z 
toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 15 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 7 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KVĚTEN

„Rok za rokem ubíhá, 
čas prý rány hojí, 

vzpomínky na Vás však 
stále stejně bolí.“

25 let stále 
vzpomínáme 

na 

 Josefa Suchardu st. Josefa Suchardu ml.a

z Vrdů.

Zarmoucená  rodina

Dne 13. května uplyne 5 let
od úmrtí naší milované

maminky a babičky,
paní

Bohumily Chalupové

S láskou a vděčností vzpomínají
dcery Bohumila a Ivana s rodinami

Děkuji za profesionální přístup všech zaměstnanců interního oddělení
Městské nemocnice Čáslav

Miroslav Matlas

Dne 31. 5. uplyne rok, kdy nás navždy opustil 
pan

Jiří Novotný
z Čáslavi

Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínají manželka, neteř Martina s rodinou, 
synovec Milan s rodinou, švagrová a švagr.

Dne 7. května uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička,

paní

Ladislava Hendlová
rozená Starostová

Stále vzpomínají manžel Miroslav,
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 16. května 2017 
by se dožila 50 let

paní
 

Stále vzpomínají rodiče,  
děti a sestry s rodinami a manžel. 

Ilona Trojková

Kdo zemřel, neodešel navždy.
Zůstává v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi...
Dne 15. května tomu bude 7 let, 

co nás opustil 
pan 

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rudolf Netál

                                                                                                    Ing. Karel Markovský

Dne 9.května uplynou 3 roky 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel,tatínek, dědeček a pradědeček
pan

 

JIŘÍ HAŠKOVEC

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka jak moc chybíš nám...

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 21. 4. 2017 uplynulo 11 let, 
kdy nás opustil náš milovaný

bratr, strýc a švagr, pan
 

Karel Čálek 
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
sourozenci 

Miluše, Marie a Vladimír s rodinami.

Dne 4. května 2017 budeme vzpomínat 
na nedožité 

80. narozeniny
pana

MUDr. 
Květoslava Srnského

S láskou a úctou manželka a syn s rodinou

Dovolujeme si touto cestou 
poděkovat slečně 

Evě Srnské 
za zapůjčení obrazů,

jichž je autorkou. 
Její výtvarná díla aktuálně zdobí 

prostředí interní ambulance 
naší Městské nemocnice 

a zpříjemňují tak prostředí 
nejen personálu 

ale i zde ošetřeným pacientům. 

MUDr. Štěpánka Blábolilová a sestry interní ambulace

PODĚKOVÁNÍ
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Poděkování Mgr. Ondřeji Krenkovi,
velmi ochotnému magistru 

lékárny u nemocnice,
za jeho iniciativní přístup při vyřešení požadavku pacienta,

který nebyly schopny řešit jiné lékárny v Čáslavi.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KVĚTEN

Dne 21. května 2017 
se dožívá významného životního jubilea

80 let
paní

Marie Tajčovská
z Močovic.

Hodně štěstí, zdraví a životního elánu
do dalších let přejí

dcera Marie s rodinou, syn Zdenek s rodinou
a syn Milan s rodinou 

Dne 11. května oslaví

paní

z Vrdů - t.č. ve Zbyslavi

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let
přeje syn Stanislav s rodinou 

a ostatní příbuzní.

90. narozeniny 

Anna Šimánková

 
Přijďte v sobotu 27. 5. 2017 v 16.00 hod.

do Zahrady Diakonie Čáslav  (ul. Jana Karafiáta)

Město Čáslav zve občany  na první letošní
promenádní koncert.

V jeho programu vystoupí

Jožka Šmukař
s cimbálovou muzikou

vstup volný

PANÍ  OSLAVILA  NAROZENINYRŮŽENA MÁLKOVÁ 101.
V úterý 11. dubna oslavila své již 101. narozeniny 
nejstarší občanka našeho města, paní Růžena 
Málková. Jestliže jsme v minulém roce, v den je-
jích stých narozenin, obdivovali její fyzickou i psy-
chickou kondici, letos můžeme toto zjištění jen 
potvrdit a jubilantce znovu upřímně pogratulo-
vat. 

GRATULUJEME!                                            

Tak, jako vloni, i tentokrát přijala oslavenky-
ně gratulanty ve velmi dobré náladě, v přátel-
ském a láskyplném prostředí rodiny. Za vedení 
města Čáslavi ji přišel vše nejlepší popřát jeho 
místostarosta, magistr Daniel Mikš a členka ko-

Dožít se tak požehnaného věku a přitom zůstat mise pro záležitosti občanů, paní Eva Drábková, 
v takové kondici, jako se to daří právě paní Růženě kteří s sebou přinesli dárkový koš a kytici. 
Málkové, to je skutečný dar, či snad odměna za plně Přibližně hodinová návštěva uběhla velmi 
prožitá léta, v nichž spolu s manželem (také peda-rychle, povídání o minulosti i současnosti s paní 
gogem) vychovávali nejen svoje dcery, ale pod Růženou Málkovou bylo pro všechny velice zají-
jejich vedením vyrůstalo i mnoho dalších dětí, z mavé. Oslavenkyně, jak již bylo konstatováno, 
nichž mnozí na léta strávená ve společnosti paní stále aktivně sleduje dění kolem sebe, včetně po-
učitelky Málkové dodnes s láskou vzpomínají. Obě-litiky a sportu, který byl její celoživotní láskou. 
tavost, s níž jubilantka pečovala o svoji rodinu, se Již mnoho let si paní Málková samozřejmě 
nyní vrací v podobě péče, kterou jí věnují dcery, s ro-užívá zaslouženého odpočinku v důchodu. Bě-
dinami. „Jen tak jsem se mohla dožít takového hem svého profesního života však jako učitelka 
věku, moje rodina mi velmi pomáhá a já vím, že se pečovala o několik generací svých žáků, které - 
na ni mohu kdykoliv spolehnout,“ řekla již před ro-jak bylo mimo jiné jejím posláním coby členky So-
kem paní Málková a na svém tvrzení nic nemění ani kola - s láskou a trpělivostí vedla ke sportu a ži-
po roce.   votu v pravdě. zn
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

KVĚTEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

12. 5. 2017 - VÝROBA VESELÝCH DÓZIČEK 

13. 5. 2017 - ZÁJEZD NA JARNÍ KRAJKÁŘSKÉ TRHY V PRAZE. VÍCE INFORMACÍ 
U PANÍ HORÁKOVÉ

21. 5. 2017 - POHÁDKOVÝ LES

27. 5. 2016 - ČÁSLAVSKÝ POHÁR MAŽORETEK

31. 5. 2017 - AKADEMIE I.

1. 6. 2017 - AKADEMIE II

3. 6. 2017 - ČÁSLAVSKÁ VĚŽ

- pro děti od 1.tříd - v čase od 15 
do 16.30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč. - uzávěrka přihlášek 5. 5. 2017

 - Neděle od 15.00 do 17.00 hodin 
v čáslavském lesoparku Vodranty - začátek trasy u Městských lázní - rybník 
Zemánek - vstupné dobrovolné

 - 1. ročník nepostupové soutěže 
mažoretek - zahájení soutěže v 9.00 hodin - místo konání: Sportovní hala Bios 
Čáslav - vstupné pro diváky - dobrovolné

 - vystoupení mladších dětí - začátek od 18 hodin - 
vstupné: 40 Kč

. - vystoupení starších dětí - začátek od 18 hodin - 
vstupné: 40 Kč

Vstupenky na oba dny Akademie je možno zakoupit v informačním centru 
nebo v divadle. 

 - 1. ročník šachového turnaje jednotlivců - zahájení 
turnaje : 9,00 hodin - tempo hry: 15 minut pro partii - turnajový systém:  do 8 
hráčů hraje každý s každým, při větším počtu švýcarský systém na 7 kol - 
startovné: 40 Kč - přihlášky spolu se startovným odevzdat do 26. 5. 2017             
v kanceláři DDM, Jeníkovská 222

od 28. 3. do 7. 5. 2017 - VÝSTAVA

„KLIMENT ČERMÁK A TI DRUZÍ“

od 1. 4. do 10. 6. 2017 - VÝSTAVA

VYSVĚDČENÍ V PROMĚNÁCH ČASU

14. 5. - CYKLOVYJÍŽĎKA ZA SV. BONIFÁCEM

od 18. 5. do 27. 5. - VÝSTAVA

„SUBJEKTIVNĚ S OBJEKTIVEM“

16. 5. - VÝLET

VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO KOUŘIMI

od 22. 5. do 10. 6. - VÝSTAVA

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

25. 5. 2017 od 17 do 21 hodin - MUZEJNÍ NOC

MUZEJNÍ NOC - NÁVRAT DO STŘEDOVĚKU

29. 5. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

FENOMÉN DRACULA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 výstava na počest 100. výročí úmrtí 

čáslavského rodáka, archeologa, numizmatika, pedagoga a muzeologa 
Klimenta Čermáka. Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

budova muzea Husova 291, Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J. A. Komenského zve na putovní výstavu Od Marie 
Terezie po dnešek  . Výstava srovnává 
podobu vysvědčení a způsoby klasifikace od vydání tereziánského 
Všeobecného školního řádu (1774) do dnešní doby. Otevřeno: út 9-11, 12-16, 
st-ne 9-11, 12-17 hodin

galerie (Jeníkovská 222) 
Výstava fotografií Igora Slobody . Vernisáž 
výstavy čtvrtek 18. 5. v 16.30 hodin. Otevřeno: út - so 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská” pořádá v úterý 16. 5.   
 - návštěva nově otevřeného skanzenu a 

Muzea Kouřimska - doprava autobusem - odjezd v 15:00 hodin od vlak. nádraží 
v Čáslavi - předpokládaný návrat cca ve 20 hodin - účastnický poplatek  100 Kč.

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
prodejní výstava

 Vernisáž výstavy 22. 5. 2017 v 17 hodin. 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin. Výtěžek z výstavy bude darován 
nadaci Dobrý anděl.

budova muzea Husova 291, Čáslav
 Tajemství středověké kuchyně, 

středověká móda, zábava a vzdělání. Vystoupení pěveckého sboru Cantica v 
19 hodin, vstupné 10 Kč. Akce se koná v rámci Festivalu muzejních nocí.

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí    
Přednáška Bc. Jany Vyčítalové  u příležitosti 120. výročí 
prvního vydání románu Brama Stokera.

Když se řekne Bonifác, většině lidí se asi vybaví poslední z ledových mužů , 
kterého si připomínáme 14. května. Méně lidí už ví, že tento svatý je patronem 
starobylého kostelíka v Lochách u Čáslavi. Ten bude hlavním cílem 
cyklovyjížďky, kterou pořádá Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. 
Start bude v neděli 14. května 2017 ve 13 hodin v Nazaretu před Domovem 
důchodců.  Součástí akce bude odhalení informačního panelu v obci, na 
kterém se návštěvníci dočtou nejen o historii Lochů a kostelíka, ale hlavně se 
dozvědí, jak se k němu dostat. Najdou zde i kontakty na místní, kteří jim 
mohou kostelík otevřít. V neděli 14. 5. odpoledne však bude  mimořádně 
otevřen pro všechny účastníky cyklovyjížďky. Pro děti budou v Lochách 
připraveny soutěže o drobné ceny. Všichni obdrží pamětní list a mohou se 
vydat z Lochů na nenáročnou cca 20 kilometrovou vyjížďku po okolí Čáslavi, 
jejíž plánek spolu s informacemi o zajímavých historických místech dostanou 
na startu. Za bezpečnost dětí a vybavení odpovídají dospělí. Účastnický  
poplatek: děti zdarma, dospělí 50 Kč. Všichni jsou srdečně zváni! Foyer divadla - VÝSTAVA FOTOKLUBU

 SCREAMERS

Závěrečné představení žáků tanečního oboru 
Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi.

HVĚZDNÉ MANÝRY

Závěrečné představení žáků tanečního oboru 
Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY 

Vystoupení dětí Domu dětí a 
mládeže Čáslav.

Vystavují: Jaroslav Bruner, Zdeněk Kohoutek, Miroslav Lepeška, Miroslav 
Perný, Igor Sloboda, Josef Spěvák a Petr Vesecký. Výstava zprostředkovává 
pohled na svět jednotlivých autorů a potrvá do 1. června 2017

Čtvrtek 4. května v 19.00 -
Zábavný pořad travesti skupiny pana Ladislava Černého s názvem:  
20 let s Vámi. Vstupné: 320, 280, 250, 220 Kč

Pátek 19. května v 18.00 
 Vstupné: 60 Kč

Pondělí 22. května v 19.00 -  / Divadelní společnost Háta
Divadelní komedie se odehrává ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v 
roce 1942. V režii Romana Štolpy účinkují: L. Vaculík, M. Bočanová / A. 
Gondíková /  K. Špráchalová, V. Žehrová / O. Želenská, B. Chybová / R. 
Pavlovčinová, M. Zounar,  I. Andrlová / P. Rychlá, V. Peterková / I. Andrlová, 
F.Tomsa, Z. Pantůček / M. Sobotka. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 
350, 330, 300, 280 Kč.

Pátek 26. května v 18.00 - 
 Vstupné: 60 Kč

Úterý 30. května / Nová scéna v 18.00 - Na 
programu: Gaspar Cassadó, Antonín Dvořák, Kanako Takehana, César Franck.
Účinkují: Věra Bartoníčková, violoncello, Kyoko Miyoshi Ro, klavír. Koncert se 
uskuteční v rámci roku japonské kultury. Vstupné: 120 Kč, děti a senioři 80 Kč.

Středa 31. května a čtvrtek 1. června v 18.00 
 Vstupné: 40 Kč.
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KINO MILOŠE FORMANA KVĚTEN

2. - 3.  ŠPUNTI NA VODĚ

19. LEMMY ROCK FILM FESTIVAL

4. - 5. THE CIRCLE

20. - 21. PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D

6. - 7. ŠMOULOVÉ: Zapomenutá vesnice 3D

20. - 21. VETŘELEC: COVENANT

6. - 7. STRÁŽCI GALAXIE Vol. 2 3D

23. - 24. NAPROSTÍ CIZINCI

9. - 10. UTEČ

25. POLINA

11. NEZNÁMÁ DÍVKA

26.  BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE ROCK FILM FESTIVAL 

12. SUPER DUPER ALICE CCOOPER ROCK FILM FESTIVAL

27. - 28. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D

13. - 14. KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

30.  - 31. ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

16. ZAKLADATEL

17. - 18. LADY MACBETH

statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá obrovskou sílu a Katherine se rozhodne 
vzít osud do svých rukou za každou cenu.Rozverná rodinná komedie o tom, co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát 

svého plánu na pánskou jízdu a rozhodnou se sjet Sázavu i se sedmi dětmi – Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
manželkám a nepředvídatelným nástrahám navzdory. Do kánoí a raftu neohro-
ženě usednou Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška za nadšené podpory 
dětských herců. Jejich partnerky si zahrají Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková Chlastem a drogami poháněná kariéra zpěváka s chraplavým hlasem se více jak 
a Jana Kvantiková. čtyři desetiletí protíná s mnoha mezníky v dějinách rockové hudby. Režie: Greg 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Olliver, Wes Orshoski.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Svět bez hladu. Svět bez válek. Svět bez nemocí. Neomezené možnosti. V 
úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu na více, 
by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Právě než jeden nádech. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neuro-
sem, do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka Mae (Emma Wat- tická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky 
son). Stane se její nový život pohádkovým snem nebo dostane příchuť hororo- třikrát více průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí 
vé noční můry? zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. najít záchranu... Česká verze.

Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

V tomto novém, zcela animovaném filmu jsou Šmoulové na stopě objevu nej-
většího tajemství šmoulí historie! Česká verze. Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kultovní sérii Vetřelec. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka vesmírné lodi Cove-

nant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být 
neobjeveným rájem. 

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera 
Quilla. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Skupina přátel se schází k pohodové večeři. Znají se důvěrně celé roky a také 

další setkání by se neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek 
na to, co bylo... kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony 
na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya) 
vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči...? černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové 

nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný. Náznaků, že všechno není v úpl- Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
ném pořádku, ale postupně přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. 
To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kino-
sále připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek. Talentovaná baletka Polina od dětství tvrdě pracuje, aby v konkurenčním světě 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. baletu uspěla. I díky podpoře rodičů se jí podaří dosáhnout pomyslného maxi-

ma - je přijata do moskevského Bolšoj těatru. Jenže jedna návštěva představení 
francouzského souboru moderního výrazového tance změní její pohled na ta-
nec a na svět.Jenny (Adèle Haenel) je lékařkou, která provozuje malou praxi po svém starém 

a nemocném mentorovi. Ambiciózní mladá žena se chystá na velký kariérní Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
skok – přestup na významnou kliniku a prestižní oddělení. Když se jednoho dne 
večer rozezní v její ordinaci zvonek, Jenny nereaguje. Ráno se dozví, že nezná-
má dívka, kterou nepustila dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá, nejspíš zavraž- Unikátní portrét legendárního zpěváka mapující jeho nejtemnější období a 
děná. cestu zpět na vrchol. Autoři filmu strávili s Ozzy Osbournem více jak dva roky na 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin. cestách. Skoro všichni přežili... "Občas mě děsí být Ozzy Osbourne. Ale mohlo 

by to být horší. Mohl bych být STING." Ozzy Osbourne
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Předtím, než na pódia přišel Marilyn Manson a na plátna kin Freddie Kruger, 
svět hrůzy ovládal Alice Cooper. Životní příběh mistra hororových show, který 
vypráví Alice Cooper osobně. Kapitán Jack se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vede-
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. ním strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem). Jackovou jedinou nadějí na 

přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí 
přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krás-
nou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého ná-Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův 
mořníka a člena královského námořnictva. Česká verze.strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného 

syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí měst- Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 20 hodin, v ne-
ských uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život děli i od 17.30 hodin.
vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a 
dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému 
rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je pří-Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval  ob-
během lásky, která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a rovské impérium McDonald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 po-
lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech.boček po celém světě.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu s postar-
ším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže probudit mladý nádeník, jenž na 

Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215
Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.

http://www.kulturacaslav.cz
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PRODÁM RODINNÝ DŮM 3+1
- 100 m² + možnost půdní vestavby 

a třech dalších pokojů 

- rozloha pozemku a zahrady je 327 m²

- klidné a krásné prostředí v obci 

Močovice, 2 km. od Čáslavi

- dům po částečné rekonstrukci 

podsklepen, sklep 40 m²

- cena 1 350 000 korun

TELEFON: 603 54 03 63

Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl 
s doklady i bez. - Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

Inzerci přijímáme na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1,

nebo e-mailem: noviny@meucaslav. 
2Cena: 7 Kč/cm , ve společenské rubrice 3 2Kč/cm

STARÉ RYBÁŘSKÉ 
VYBAVENÍ
KOUPÍM 

Přijedu a zaplatím odpovídající cenu. 
Nabídky na 736176958.

Do své sbírky koupím 
bambusové pruty, navijáky smekací 

i kolečkové,ruzné krabičky a drobnosti. 

PRODÁM MOTOCYKL - BABETA

- italský motor
- motocykl má SPZ 

- cena 5 000 Kč.
- lokalita: Třemošnice

Kontak: 721 706 322, 602 947 471

Chcete poznat místo, kde si užijete spoustu zábavy, 
odpočinete si a prožijete FAJN den?

PŘIJEĎTE do FAJNPARKU v CHLUMCI NAD CIDLINOU
HOPSÁLKOV, ZVÍŘÁTKOV, DINOPRALES, PÍSEČNÉ HŘIŠTĚ, BOSOV, ...

WWW.FAJNPARK.CZ
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
 

ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks

Čáslav - u vlakového nádraží 

Informace: Po - Pá  9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601576270, 728605840

TETRA  HNĚDÁ A DOMINANT 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 

Prodej:  29. května 2017 v 16 hod. 

PRODEJ   SLEPIČEK

Inzerci 
přijímáme 

na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, 

Žižkovo nám. 1,
nebo e-mailem: 

noviny@meucaslav. 
Cena: 

komerční inzerce
27 Kč/cm , 

ve společenské rubrice 
23 Kč/cm

Motorest Na Písku 
u Golčova Jeníkova

přijme

brigádníky 
na víkendy a prázdniny
- praxe není podmínkou

servírku s praxí
kuchaře

pomocnou sílu do kuchyně

Kontakt: 777 555 223
Nadstandardní platové ohodnocení
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Program na květen 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

6. května - sobota - PRŮHONICKÝ PARK

20. května - sobota - HRABALOVO KERSKO

27. května - sobota - ÚDOLÍ PLAKÁNEK

INFO !!! pouze pro členy TO: 

 Trasa: Praha (Háje) - Průhonický park - 
Průhonice - Opatov. 13 km. Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 17:03 hod. 
Vedoucí je Zuzana Vohnická. Svačinu s sebou! 

Trasa: Smrčná - Rohule - Melechov - 
Stvořidla. 12 km. Odjezd v 7:04 hod., návrat v 16:48 hod. Vedoucí je Zdeňka 
Matysová.

 Trasa: Třebestovice - Kersko / 
Kubův atelier - Hrabalova hájenka / Třebestovice. 12 km. Odjezd v 7:49 hod., 
návrat v 17:03hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa: Sobotka - hrad Humprecht - 
Vesec - údolí Plakánek - hrad Kost - Libošovice. 13 km. Odjezd vlakem v 6:56 
hod., návrat v 17:03 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Zájezd 2017 České Švýcarsko, termín 23. a 24. 9. 
Odjezd: Čáslav v 6:30 hod. z autobusového nádraží, návrat v neděli do 22:00 
hod. Ubytování: Klášterní pension Jiřetín pod Jedlovou. 
Zajištěna: večeře, snídaně v místě ubytování.
Program zájezdu: sobota - kratší túra: rozhledna Jedlová, Tolštejn (zříc.) 

- delší túra: Luž - vrchol
neděle - společná túra: Hřensko, Soutěsky, Mezná, 

                                 Pravčická Brána, Hřensko 
Cena zájezdu - 600 Kč, přihlášky vyřizuje Štěpinová Markéta.

13. května - sobota - MELECHOV 

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

TÝM Z V VP PP P S B

1. Jiskra Ústí nad Orlicí 22 15 2 2 3 43:16 51

2. Sokol Živanice 21 11 4 2 4 49:23 43

3. FK Čáslav 21 10 4 3 4 41:23 41

4. SK Vysoké Mýto 21 11 3 2 5 31:19 41

5. FK Kolín 21 8 4 3 6 32:25 35

6. Dvůr Král. n. L. 21 8 4 2 7 26:33 34

7. SS Ostrá 22 8 3 3 8 26:21 33

8. FK Letohrad 21 8 3 2 8 26:24 32

9. FK Pěnčín-Turnov 21 8 2 3 8 37:40 31

10. FK Pardubice B 21 8 1 4 8 35:34 30

11. Spartak Chrastava 21 7 1 3 10 32:40 26

12. Sokol Kratonohy 21 7 1 2 11 30:31 25

13. MFK Trutnov 21 8 0 1 12 30:41 25

14. Sparta Kutná Hora 21 6 1 4 10 20:32 24

15. FC Přední Kopanina 21 5 3 2 11 29:48 23

16. FK Náchod 21 2 2 2 15 23:60 12

22. kolo 22.4.2017 FK Letohrad - FK Čáslav

23. kolo 30.4.2017 FK Čáslav - SS Ostrá

24. kolo 7.5.2017 Dvůr Králové nad Labem - FK Čáslav

25. kolo 14.5.2017 FK Čáslav - Spartak Chrastava

26. kolo 21.5.2017 FK Pěnčín-Turnov - FK Čáslav

27. kolo 28.5.2017 FK Čáslav - FK Náchod

 NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V JARNÍ ČÁSTI SEZONY

 Dne 20. 4. se zástupci našeho klubu, 
jako nového účastníka Krajské ligy mužů Středočeského kraje (přímý postup 
druhého finalisty play-off KSM po odstoupení HC Jesenice), účastnili aktivu klu-
bů KLM. Na tomto jednání bylo odhlasováno (HC Čáslav, jako nový účastník 
KLM měl plné hlasovací právo a podpořil usnesení aktivu), že Krajská liga mužů 
Středočeského kraje bude v sezóně 2017/2018 rozšířena na 16 týmů s tím, že 
budou vytvořeny 2 skupiny (Východ a Západ) po 8 týmech. 

HC ČÁSLAV POSTUPUJE DO KRAJSKÉ LIGY 

Základní část týmy 
ve skupinách odehrají dvoukolově každý s každým. Soupeři HC Čáslav, který je 
zařazen do východní skupiny, budou

 
Po základní části bude následovat play-off. Do této části postupují první       

4 týmy z každé skupiny, kde odehrají zápasy (na dva vítězné) první se čtvrtým a 
druhý s třetím. Semifinále se pak hraje "křížem" (východní vs západní skupin). 
Hrací dny základní skupiny jsou víkendy, play-off pak středa a víkend. Novým 
trenérem A-týmu bude pan Tomáš Topol. Trenér Jiří Mlika se tak může naplno 
věnovat dětem a mládeži.              

 HC Lev Benešov, HC Rytíři Vlašim, HC Sla-
voj Velké Popovice, HC Žabonosy a nově taktéž týmy, které i díky námi podpoře-
nému návrhu byly zařazeny do vyšší soutěže - HC Sršni Kutná Hora, HC Poděbra-
dy a opětovně zařazený HC Mladá Boleslav (sestupující tým KLM minulé sezó-
ny).

HC Čáslav


