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PŘIHLASTE SE na tel. 775 25 48 65
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT, FANDIT, 
BAVIT SE, VYHRÁT!

pořádá 
Město Čáslav 
ve spolupráci
s  First English School
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 21. 5. 2018 | Městská rada
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usnesením č. 232/2018
usnesením č. 233/2018 usnesením č. 245/2018

usnesením č. 246/2018

usnesením č. 235/2018 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto ním ZM č. 64/2009 ze dne 16. 9. 2009 prodej bytové jednotky v Čáslavi spolu     
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením  s  p od íl em   v e  v ýš i  5514/153880 na nemovité věci zapsané na Katastrálním 
č. …../2018 stanovuje počet členů zastupitelstva města na další volební období úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro obec a ka-
(2018 - 2022) na 21, dle důvodové zprávy. tastrální území Čáslav, za cenu ve výši 50% ceny stanovené znaleckým posud-

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne- kem tj. 525 000 Kč náklady na realizaci prodeje paní B. K. 
sení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. …../2018  schválila Smlouvu o dílo mezi Městem Čáslav a firmou 
schvaluje odpis pohledávky paní V. D., ve výši 55 782 Kč, dle důvodové zprávy. OK GARDEN s.r.o., IČ: 27571297 v rámci akce „Obnova veřejné zeleně v Čás-

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého lavi“. 
rozsahu „Přístavba kolumbária“ uchazeče Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.;  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
IČ: 28447085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, která podala nabídku s nejnižší města na výstavu G. Fárové ve výši 10 000 Kč ve znění dle důvodové zprávy. 
nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce města na Výstavu a upomínku k 50. výročí okupace vojsky 21. srpna 1968 ve 
vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. výši 3 000 Kč ve znění dle důvodové zprávy. 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za-  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
kázku malého rozsahu „Čáslav - oprava MK garáže v Břízkách a Cemex-Recyc- města na 30. jubilejní štafetu Kladno - Lidice - Včelákov - Ležáky, ve dnech 23. 6. 
ling“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizo- - 24. 6. 2018, ve výši 2 000 Kč ve znění dle důvodové zprávy. 
vání zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi v pro-
zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby jektu Poznávací omalovánka regionu Kutnohorsko, dle důvodové zprávy. 
v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě  1) zrušila usnesení Rady města č. 175/2018 v bodu 2, 
obeslány výzvou k podání nabídky. tzn. jmenování předsedy komise pana Bc. Filipa Jerieho a člena komise pana 

 1) schválila vyřazení uchazeče Realitní a stavební spo- Ing. Davida Nováka; 2) jmenovala předsedou komise pana Bc. Lukáše Klinkáčka 
lečnost s r.o., IČ 414 32 037, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno z účasti v za- a členkou komise Ing. Gabrielu Kacanovou – Benešovu. 
dávacím řízení z důvodu, že uchazeč neprokázal v rámci nabídky včetně poža-  informaci o personální situaci v Městské nemocnici Čáslav, dle 
dované doplňující informace splnění technických kvalifikačních předpokladů; důvodové zprávy. 
2) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav - oprava  informaci o přístrojovém vybavení na RDG oddělení a řešení 
povrchu chodníků“ uchazeče Vladimír Novotný V&N Novotný - sdružení, IČ 156 pomoci o financování CT pracoviště v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové 
20 883, Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou, který podal nabídku zprávy. 
s nejnižší nabídkovou cenou; 3) pověřila starostu města uzavřením příslušné  schválila změnu organizačního řádu Městské nemoc-
smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy nice Čáslav, s účinností od 25. 5. 2018 dle důvodové zprávy. 
obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální  schválila poskytnutí finanční dotace Svazu diabetiků 
úpravy textu. ČR, pobočnému spolku v Kutné Hoře na výši 10 000 Kč, dle důvodové zprávy. 

 schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplýva-  schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvko-
jících z Opční smlouvy k bytu v Čáslavi mezi M. H., R. S. a K. K. vých organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny v nej-

 schválila Řád veřejného pohřebiště města Čáslavi. bližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
 schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace  1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi umístění lešení - chodník v ulici nám. zakázku malého rozsahu „Pořízení divadelního baru“ formou uzavřené výzvy 
Jana Žižky z Trocnova 100/23 v Čáslavi pro žadatele N. T. S. - provozovnu Sam dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací poža-
Tattoo v období 25. 5. 2018 - 28. 5. 2018 za podmínek stanovených v důvodové dovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
zprávě. č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné 
usnesením č. 234/2018 schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 
v ulici Jeníkovská v Čáslavi svým umístění lešení na chodníku v ulici Jeníkovská u nabídky. 
č. p. 138 (Kino Miloše Formana) v Čáslavi pro žadatele pana O. U. v období od  schválila návrh smlouvy o poskytování servisních slu-
16. 7. 2018 do 24. 9. 2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. žeb mezi Městem Čáslav a společností AutoCont CZ a.s., dle předloženého ná-

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- vrhu. 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje v souladu s usnese-

usnesením č. 247/2018 usnesením č. 251/2018

usnesením č. 248/2018

usnesením č. 252/2018
usnesením č. 249/2018

usnesením č. 253/2018 
usnesením č. 250/2018

usnesením č. 254/2018

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná-  1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usne- rozsahu „Zateplení fasády budovy č. p. 196 v Čáslavi“ uchazeče K & T SYSTÉM, 
sením č. …../2018 schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k rozva- s. r. o.; IČ: 47053755; Turkaňk 44, Kutná Hora, který podal nabídku s nejnižší 
hovému dni 31.12. 2017. nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným 

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet Města Čás- vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
lavi k 31. 12. 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující Tyršova v Čáslavi 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením  (e ta p o vo u ) u z av ír ko u  komunikace v ul. Tyršova v Čáslavi z důvodu opravy míst-
č. …../2018 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého návrhu. ní komunikace za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila 
Rekapitulace: upravené příjmy: 258 579,49 tis. Kč, upravené výdaje:  so u hl as  s  ob jí zd no u  tr as o u dle přiložené situace. 
281 731,52 tis. Kč, financování plus: 23 152,03 tis. Kč. jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 

 schválila uzavření smlouvy č. 4000206413 o zajištění Zahradní v Čáslavi 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi měs- uzavírkou komunikace v ul. Zahradní v Čáslavi z důvodu rekonstrukce plyno-
tem Čáslav (stavebníkem) a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad vodu za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s ob-
Labem, IČ: 27295567, která souvisí se stavbou „II/339, most ev.č. 339-004" v ul. jízdnou trasou dle přiložené situace. 
Pražská, Čáslav.   1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 

Usnesení městské rady ze dne 4. 6. 2018 | Městská rada
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rozsahu „Výměna střešní krytiny včetně oplechování střešních prvků, oprav ská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 
střešní vazby a hromosvodu na domě č.p. 193, Čáslav" uchazeče Střechy Rajm, pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. 
s.r.o., IČ: 1659561, Jeníkovská 1/362, 286 01 Čáslav, který podal nabídku s nej-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
nižší nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybra- sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením 

2ným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v na- schvaluje záměr prodat pozemek st.p.č. 2066/3 o výměře 38 m , st.p.č. 2066/4 
2 2 2bídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. o výměře 37 m , st.p.č. 2061/2 o výměře 69 m , st.p.č. 2066/5 o výměře 9 m , 

2 2 neschválila žádost o dlouhodobé užívání prostor v ulici st.p.č. 2060/2 o výměře 50 m , st.p.č. 2066/6 o výměře 12 m , st.p.č. 2059/2 o 
2 2 2Husova 526, ve znění dle důvodové zprávy. výměře 62 m , st.p.č. 2066/8 o výměře 27 m , st.p.č. 2066/10 o výměře 11 m  a 

2 schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovi- st.p.č. 2066/11 o výměře 28 m  vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u 
tosti č.p. 906/23, nacházející se v k.ú. Čáslav, od manželů S. jako „půjčitelů“, za Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
účelem umístění a provozování kamerového bodu. LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu J. K., za cenu dle zna-

 schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části budovy č.p. leckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
1525, nacházející se v k.ú. Čáslav, od Spolku obyvatel domu č.p. 1525, 1526,  schválila přijetí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu 
1527, zastoupeného Ing. J. K., bytem Čáslav, jako „půjčitelů“, za účelem umís- Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
tění a provozování kamerového bodu. živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana" a uzavření 

 schvália dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci 
prostor ze dne 2. 12. 2016 mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., IČ: akce „Čáslavské slavnosti 2018", ve znění dle důvodové zprávy. 
26489678, dle důvodové zprávy.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. 
Jasanová v Čáslavi schválila umístění lešení na veřejném prostranství před č. p. …../2018 schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025, 
1253/37 - chodník v ulici Jasanová v Čáslavi, pro žadatele pana S. B. v období    podle předloženého návrhu. 
5. 6. 2018 - 31. 7. 2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání 
Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. „Sociální oblast“ v částce 322 930 Kč, dle důvodové zprávy. 
166/44, na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, pro provozovatele Rodinné  schválila složení hodnotící komise ustanovené k po-
kavárny Staré časy pana F. S. v období 06/2018 - 09/2018 za podmínek souzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci otevřeného nadlimitního řízení 
stanovených v důvodové zprávě. na veřejnou zakázku „Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské 

 neschválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa       policie Čáslav“ tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zá-
v ulici Husova v Čáslavi pro žadatele - společnost KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o. roveň pověřena funkcí komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením 

 schválila povolení záboru veřejného prostranství, v uli- posouzení kvalifikace. 
ci Klimenta Čermáka v Čáslavi, žadateli Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Pra-  schválila složení hodnotící komise ustanovené k po-
ha 3 pro propagační akci v termínu  9. 6. 2018 v souladu s obecně závaznou souzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci otevřeného podlimitního řízení 
vyhláškou č. 3/2010 o místních poplatcích. na veřejnou zakázku „Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav" tak, jak je 

 schválila povolení záboru veřejného prostranství na uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí ko-
nám. Jana Žižky z Trocnova žadateli INSOLANCE s.r.o., Hradec Králové pro umís- mise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace. 
tění reklamního stánku společnosti Magnificora ve dnech 12. 6., 19. 6., 27. 6.,  schválila uzavření Smlouvy o zpracování osobních úda-
29. 6., 3. 7., 13. 7., 18. 7., 26. 7., 31. 7., 8. 8., 15. 8., 24. 8., 28. 8., 31. 8., 7. 9.,      jů ke stávající Smlouvě o udělení Licence a podpoře provozu Programového vy-
13. 9. a 21. 9. 2018 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 o místních bavení Radnice VERA, číslo SWR/10/207, se společností VERA, spol. s r.o., IČ: 
poplatcích. 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Praha 6. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-  schválila uzavření Smlouvy o zpracování osobních úda-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání schvaluje v sou- jů ke stávající Smlouvě o poskytování závodní lékařské péče číslo 14/2003          
ladu s usnesením RM č. 209/2018 ze dne  9. 5. 2018 prodej tří bytových jedno- s MUDr. D. G., IČ: 70928363, se sídlem Jeníkovská 348/17, Čáslav. 
tek v ulici Potoční, č. p. 1681, na st. p. č. 3140 a tří bytových jednotek č.p. 1682  navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto 
na st. p. č. 3141 v Čáslavi, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. .../2018 
katastrálním pracovišti Kutná Hora, na LV 10001 pro obec a katastrální území schvaluje auditora C.J.Audit s.r.o. (auditorka Ing. J. Č.) pro přezkoumání 
Čáslav, dle „Smlouvy o zřízení předkupního práva, práva věcného břemene a hospodaření Města Čáslavi za rok 2018. 
sjednání práva opce“ č. 62/98/ZS/1 uzavřené dne 23. dubna 1998, za cenu ve 
výši 1 Kč za jednu bytovou jednotku, tj. celkem 6 Kč, společnosti ZDB s.r.o., 
Pražská 162/19, Čáslav, IČ: 24138967. 

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části po-
2zemku p.č. 306/1 o výměře 332 m , nacházejícího se v k.ú. Čáslav, který je za-

psaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora, za účelem rozšíření své zahrady k odpočinku, za cenu               

25 Kč/m /rok a to na dobu tří let - dle  důvodové zprávy - pro M. B. 
 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

zemku p.č. 1958/7, zapsaném na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrál-
ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro opráv-
něného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba 
DPH za každý započatý běžný metr distribuční soustavy uložené v budoucích 
služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením 

2schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1730/104 o výměře 992 m  v katastrál-
ním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 
Čáslav, manželům R + Ž. Z. za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na 
realizaci prodeje. Na pozemku p.č. 1730/104 v k.ú. Čáslav vázne věcné břeme-
no spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distri-
buce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitel-

usnesením č. 268/2018

usnesením č. 255/2018

usnesením č. 256/2018

usnesením č. 257/2018

usnesením č. 269/2018

usnesením č. 258/2018

usnesením č. 270/2018
usnesením č. 259/2018

usnesením č. 271/2018
usnesením č. 260/2018

usnesením č. 272/2018

usnesením č. 261/2018

usnesením č. 262/2018

usnesením č. 273/2018

usnesením č. 263/2018

usnesením č. 274/2018

usnesením č. 264/2018 usnesením č. 275/2018

usnesením č. 276/2018

usnesením č. 265/2018

usnesením č. 266/2018

usnesením č. 267/2018

Usnesení ze zasedání městské rady i městského zastupitelstva, 
zápisy a zvukové záznamy ze zasedání 

městského zastupitelstva jsou po zákonem dané 
anonymizaci zveřejňovány 

na webových stránkách města 
- www.meucaslav.cz na úřední desce.   

Městský úřad Čáslav
sděluje, že se následující

veřejné zasedání městského zastupitelstva,
uskuteční v pondělí 17. 9. 2018. 

od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.

Podrobný program bude minimálně jeden týden 
před termínem konáním schůze
zveřejněn na úřední desce úřadu 

a na vývěskách ve městě.  
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V Čáslavi je více než 
čtyřicet kilometrů ko-
munikací, o které se 
musíme průběžně 
starat. Jsou to chod-
níky a silnice, jež je 
nezbytné udržovat ve 
stavu, který odpovídá 
požadavkům na bez-
pečný provoz a vyho-
vuje současným nor-
mám. Věřím, že se 
nám to daří. Jenomže 

s dopravou souvisí i další palčivý problém - parková-
ní. Majitelé automobilů, a to rozhodně nejen v Čás-
lavi, tak poměrně často řeší doslova Nerudovskou 
otázku: Kam s ním? Proto se musíme při péči o měs-
to zaměřovat i na tuto oblast jeho fungování.

liště i jinde ve městě. 
V některých lokali-

tách se snažíme tuto pro-
blematiku částečně vyře-
šit tak zvaným rezidenč-
ním parkováním, víme 
ale, že to není samospás-
né řešení, které je možné 
využít v obecné rovině. 
Zkrátka - parkovacích 
míst stále není dost. Také 
proto došlo například       
v minulém roce k rekon-
strukci a rozšíření parko-
viště v Žitenické ulici po-
blíž křižovatky s ulicí Hav-
lenovou. To ale není, po-
kud se týká této lokality, 

Ve společnosti obecně neustále přibývá au- vše. Již nyní probíhají přípravy na rekonstrukci další běžně řešíme a dnes již mohu konstatovat, že probí-
tomobilů. Zatímco řekněme před dvaceti lety bylo parkovací plochy ve jmenované Žitenické ulici, a to  hají přípravy a jednání, vedoucí k dalšímu - a to vel-
standardem, že bylo v rodině jedno auto, dnes by v prostorách mezi tak zvanými starými bytovkami. mi citelnému - rozšíření kapacity stávajícího parko-
tento stav mnohým nestačil. Pokud například oba Také zde již zanedlouho najdou převážně obyvatelé viště. Stejně jako v případě nové výstavby v areálu 
manželé dojíždějí do práce mimo město, není často okolních domů nové odstavné plochy. Obdobného Prokopa Holého, neuvažujeme ani zde o zalití další 
jiné řešení, než zkrátka pořídit druhé auto. Jestliže zásahu se již brzy dočká také prostranství před zdej- plochy asfaltem, ale nová místa pro parkování zde 
jsou navíc v rodině již dospělí potomci, také oni se   š ím domovem důchodců, kde bude vybudováno mají vzniknout díky výstavbě patrového parkoviště. 
v co nejkratší době od dosažení plnoletosti snaží zís- několik parkovacích míst jak pro zaměstnance této Toto řešení nabízí bez záboru dalšího prostranství 
kat onu svobodu, kterou vlastní automobil poskytu- organizace, tak i pro návštěvy klientů, kteří nyní čas- dalších přibližně sto padesát míst pro osobní auto-
je. Jenomže v tu chvíli nastává již výše zmiňovaný to musí parkovat až u tak zvané „hokejky“, tedy u mobily. Podle současných představ by se mělo jed-
problém - jedna rodina musí někde zaparkovat tři bytového domu na Pražské ulici. nat o poměrně lehkou moderní stavbu, jakou mů-
auta. Samozřejmě v tom jednodušším případě na Další z důležitých projektů, k němuž je již v sou- žeme dnes již vidět v mnoha jiných městech nejen    
vlastním pozemku. Obyvatelé bytů na sídlišti nebo i časné době zpracována potřebná dokumentace a v České republice, ale i ve světě. Jednání s firmou, 
jinde ve městě však řeší mnohem složitější situaci, jeho realizace tak bude moci začít v dohledné době, která má s výstavbou těchto objektů již mnohé zku-
kdy jsou většinou odkázáni na využívání městem vy- je rekonstrukce a rozšíření počtu parkovacích míst v šenosti, byla zahájena přibližně před dvěma měsíci. 
tvořených parkovacích míst. Vedení města a všichni areálu městské nemocnice. Uvědomujeme si, že Počítáme s tím, že jakmile bychom měli konkrétní 
odpovědní pracovníci radnice tak stojí před v pod- právě lidé, kteří sem přijíždějí za ošetřením, se roz- vizualizaci, představíme celý projekt veřejnosti. 
statě nekončícím problémem, kde najít prostor na hodně nechtějí a nemohou zabývat hledáním mís- Město se samozřejmě pokusí zajistit alespoň část 
nová a další parkoviště. ta, kde by zanechali svůj vůz. Proto je úprava zpev- potřebných finančních prostředků formou dotace. 

Hovořme ale o situaci, která je nám nejbližší, te- něných ploch a samozřejmě i parkovišť v areálu to- Pokud by se to ale nepodařilo, jsem přesvědčen, že 
dy konkrétně o parkování přímo v Čáslavi. Mnozí   h o to zdravotnického zařízení nedílnou součástí město takovou akci zajistí vlastními silami. Projekt 
z nás si jistě stále ještě pamatují situaci u nádraží postupné proměny nemocnice i jejího okolí. Je ale je připravován pro realizaci již v roce 2019, nejpoz-
Českých drah a v ulicích v jeho okolí před rozšířením třeba pochopit, že finanční prostředky nejsou neo- ději 2020. 
zdejšího parkoviště. V době jeho budování (což roz- mezené a město jako zřizovatel nemocnice usiluje o Mohlo by se zdát, že se témata dění ve městě 
hodně nebyla jednoduchá práce hlavně z hlediska zajištění co nejlepší lékařské péče. Znamená to neustále opakují. Svým způsobem samozřejmě ano 
přípravných prací a zajištění daného pozemku) se tedy, že dostupné prostředky jsou nejprve investo- - lidé chtějí žít v klidu a pokud možno co nejpohodl-
zdálo, že nových přibližně sto parkovacích míst při- vány do vybavení nemocnice a zajištění jejího cho- něji. Věřím, že i nová parkovací místa přispějí k dal-
nese této lokalitě znatelnou úlevu. Je samozřejmé, du. Nicméně ani na takové souvislosti, jako je právě šímu zlepšení podmínek pro život v našem městě.  
že část automobilů přestala zatěžovat blízké ulice, dostatek a odpovídající dostupnost parkovacích   
ale netrvalo dlouho a denně je zaplněna jak poměr- míst, nezapomínáme. 
ně nová parkovací plocha, tak opět i ulice v pěším Město ale není schopno pojmout další a další 
dosahu nádraží. Parkují zde jak místní obyvatelé, rozsáhlá klasická parkoviště, protože bychom sa-
tak i mnozí další, kteří využívají automobil k cestě na mozřejmě časem museli využít i některé dosavadní 
nádraží, odkud pokračují dále vlakem například za zelené plochy, což asi nikdo z nás nechce. Bylo proto 
prací. Podobně složitá situace je ale také poblíž síd- rozhodnuto, že například výstavbu v současné době 

připravovaných nových bytových domů v areálu 
Prokopa Holého bude doprovázet také vybudování 
podzemního parkoviště, které tak nebude vyžado-
vat zabrání další plochy, již bude možné využít na-
příklad pro parkovou úpravu okolí domů. Nezname-
ná to ale, že město nevybuduje žádná běžná par-
kovací místa. I taková zde přibudou, avšak ne v tak 
velkém počtu. Většina budoucích obyvatel nových 
bytů bude moci využívat výhody krytého parkovací-
ho stání.  

Jedním z palčivých problémů je také již uváděné 
parkování poblíž nádraží. Také tento moment prů-

SLOVO STAROSTY 
ODSTAVNÝCH PLOCH PRO AUTOMOBILY NENÍ NIKDY DOST

Červencová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 11. 7. 
od 16 do 17 hodin.

a srpnová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 1. 8. 
od 16 do 17 hodin.

STAROSTOVNA

STAROSTOVNA

stránka 6 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018  



 stránka 7 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018   

Jednu z budov zdejší mateřské školy, jejíž služby 
jsou poskytovány na pěti pracovištích, bude v ne-
bližších měsících zdobit nová střecha. Práce budou 
probíhat tři měsíce. 

Již v červnu odstartovaly práce na rekonstrukci 
střechy na jedné z poboček čáslavské mateřské ško-
ly, konkrétně v ulici Masarykova. Nevyhovující tech-
nický stav si vyžádal kompletní opravu. O komentář 
k této investici jsme požádali vedoucí oddělení in-
vestic MěÚ Bc. Markétu Petrovou: „Rekonstrukce 
střechy budovy školky v ulici Masarykova byla zapo-
čata v červnu a před zahájením školního roku budou 
práce kompletně hotovy. Vzhledem k tomu, že se 
celá střecha nacházela ve špatném technickém sta-
vu, dojde prakticky k její celkové výměně včetně 
zateplení půdy a obměny střešní konstrukce, která 
bude kopírovat stávající tvar a bude pokryta novými 
střešními taškami.”

Náklady spojené s touto akcí se vyšplhají k část-
ce 1 800 000 korun bez DPH a provádí ji firma Stře-
chy Rajm, s. r. o.                                                           JN

ČÁSLAVSKÉ MOSTY ČEKAJÍ OPRAVY
Hned pět čáslavských mostů a lávek projde rekon-
strukcí. V tomto roce dojde k zajištění jejich bezpeč-
ného provozu a přípravám pro nadcházející rozsáh-
lejší opravy, které by měly být hotovy do roku 2021. 

těchto případných škod a rizik: „Z bezpečnostních 
důvodů, ještě před začátkem zimních měsíců, kdy 
bývají mosty pod největším tlakem kvůli vlivu poča-
sí, podnikneme opatření, která zajistí bezpečnost 

Po pravidelné prohlídce mostů, které jsou ze obyvatel i jejich majetku. Jeho konkrétní podobu v 
zákona povinné a probíhají každý rok, bylo vedení tuto chvíli plánujeme stejně jako rozsáhlejší rekon-
města upozorněno, že některé mosty budou v nej- strukční zásahy, které se uskuteční v rozmezí dvou 
bližších letech vyžadovat rekonstrukci. Podrobnější až třech následujících let, a to nejen v případě mos-
informace nám k tématu poskytla vedoucí oddělení tu v Tyršově ulici.” 
investic MěÚ Bc. Markéta Petrová: „Plánované opra- Rekonstrukčním zásahům se nevyhne také pře-
vy se týkají pěti mostů. Žádný z nich není v havarij- chod přes říčku Brslenka v ulici Nazaret, který bude 
ním stavu, ale po zkontrolování všech náležitostí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu betonových pod-
které jsou nezbytné pro jejich bezpečné využívání, pěr držících konstrukci lávky, prozatím uzavřen.       
tedy vše od projektové dokumentace po skutečný S opravami je počítáno také na lávce v Těsnohlídko-
stav mostů, nám bylo doporučeno, abychom ještě vě ulici, v lesoparku Vodranty nebo na mostě v ulici 
letos začali alespoň s přípravou rozsáhlejších opra- Chotusická.                                                                 
v.” 

Oprava, která se prav-
děpodobně nejvýrazněji 
dotkne obyvatel města, se 
bude týkat mostu v Tyršo-
vě ulici, který vede přes 
frekventovanou silnici v 
ulici Chrudimská. Z mostu 
by se kvůli nevyhovujícímu 
technickému stavu mohly 
začít odlupovat části beto-
nu, které by ohrožovaly jak 
automobily, tak chodce 
pohybující se pod ním. Bc. 
Markéta Petrová přiblížila, 
jaké kroky oddělení inves-
tic podnikne pro zamezení 

JN

Žadatele o vydání řidičského průkazu, čeká od 1. 
července několik změn, které šetří čas, peněženku 
však nikoliv.

Výhodou při vyřizování žádosti o vydání či 
výměnu řidičského průkazu je, že žadatel může zajít 
na úřad v kterékoliv obci s rozšířenou působností    
v České republice, bez ohledu na jeho místo 
trvalého pobytu. Na úřadech s rozšířenou 
působností nově vzniká také možnost vyřizovat 
záležitosti týkající se průkazů profesní způsobilosti 
a paměťových karet řidičů do tachografů. 

Díky změnám také odpadá povinnost přinést    
s sebou na úřad vlastní pasovou fotografii ve fyzické 
papírové podobě. Pořízení a doručení fotografie 
žadatel nemusí řešit vůbec, protože pracovník 
příslušného oboru fotografii dotyčného vyhledá     
v registru veřejné správy a použije fotografii 
například z občanského průkazu nebo zhotoví nový 
snímek přímo na přepážce, jako je tomu dnes 
například při vyřizování cestovního pasu. Výjimkou 
však je vydávání mezinárodních řidičských průkazů. 
V těchto případech si žadatel musí přinést vlastní 
fotografii předepsaných rozměrů, tak jak tomu bylo 
dříve. 

Dosud žadatelé o vydání řidičského průkazu 
zaplatili 50 korun. Od července je poplatek navýšen 
na 200 korun. Výměna řidičského průkazu s končící 
platností zůstává zdarma. 

Záležitosti ohledně řidičských průkazů v Čáslavi 
vyřizuje odbor dopravy městského úřadu v  v ulici 
Generála Eliáše 6.  

                                                               JN

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Vydání řidičského průkazu - 200  Kč 
Týká se vydání prvního řidičského průkazu, 

rozšíření řidičských oprávnění, 
zápisu nebo obnovy profesní způsobilosti 
nebo  změny údajů na řidičském průkazu   

jako je např. jméno, zápis harmonizujícího kódu  
nebo titulu.

Výměna řidičského průkazu 
z důvodu uplynutí 

jeho platnosti (beze změny) 
zůstává nadále bezplatná.

Vydání řidičského průkazu 
v kratší lhůtě  - 700 Kč

 Vydání mezinárodního 
řidičského průkazu -  50 Kč

Vydání paměťové karty podniku, 
vydání paměťové karty dílny 

a vydání paměťové karty řidiče – 700 Kč

(Od 1.7.2018 nebude změna bydliště 
důvodem k výměně řidičského průkazu.)   

POPLATKY ZA ŘIDIČSKÉ 
PRŮKAZY OD 1.7.2018

NOVÁ STŘECHA NA BUDOVĚ 
MŠ MASARYKOVA

Místní klub důchodců byl čtvrt roku uzavřen. Důvo-
dem k narušení jeho činnosti bylo odvlhčení zdiva. 
Přestože se členové klubu scházeli v krásných pro-
storách Dusíkova divadla, jistě každý uvítal návrat 
zpět do zabydlených místností v ulici Přemysla 
Otakara II.

Klub byl kvůli pracím na zdech místností uza-
vřen 19. 3. Vzhledem k vlhkosti stěn bylo přistoupe-
no k jejich hydroizolaci pomocí systému pro vysou-
šení zdiva zvaného elektroosmóza. Zdi tedy byly 
otlučeny, následně došlo k instalaci systému, omít-
nutí zdí sanační omítkou a vymalování. Pracovní 
činnosti probíhaly v režii chrudimské společnosti 
DRYMAT.CZ, s.r.o., která bude po dobu následujících 
tří let provádět kontroly vlhkosti s protokolem zdar-
ma.  

Členové klubu se po dobu uzavření místností 
scházeli na Nové scéně Dusíkova divadla. Od  20. 6. 
probíhá program opět klasicky v ulici Přemysla 
Otakara II s vchodem ze směru z Poštovní ulice ve 

PROGRAM KLUBU DŮCHODCŮ POKRAČUJE 
OPĚT V ULICI PŘEMYSLA OTAKARA II.

Čáslavský klub důchodců mnohokrát děkuje 
Dusíkovu divadlu za poskytnutí prostor 

na Nové scéně, kde mohl probíhat program 
klubu po dobu rekonstrukce.

Poděkování patří také SOU Čáslav 
za umožnění setkání členů v jídelně 

z důvodů nepříznivého počasí dne 13.6.2018. 
Děkujeme zejména paní učitelce 

Aleně Havlové a jejím žákům, kteří pro nás 
zajistili občerstvení. 



V úterý 19. června byla slavnostně ukončena pos-
lední etapa rekonstrukce hotelu Grand na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova. Nyní již může být celý objekt 
provozován jako plnohodnotné hotelové zařízení     
s ubytovací kapacitou, restaurací i společenským 
sálem. Takové prostory v našem městě doposud ci-
telně chyběly, jak dokládají i slova mnohých míst-
ních podnikatelů nebo zástupců zdejšího vojenské-
ho letiště. Na slavnost dostali pozvánku nejen čle-
nové městského zastupitelstva, ale také představi-
telé dodavatelských firem, které se na celé rekon-
strukci podílely. V úvodu setkání vystoupil se svým 
projevem starosta města, inženýr Jaromír Strnad. 

ale bohužel se to nepodařilo. Projekt proto na chvíli 
usnul a poté jej do následně realizované podoby 
aktualizoval pan inženýr Semerád. Musím poděko-
vat zaměstnancům radnice - paní inženýrce Chren-
kové, která byla u toho, když se hotel kupoval, paní 
Markétě Petrové a paní inženýrce Šárce Kaválkové, 
které se po celou dobu staraly o všechny tři etapy 
rekonstrukce. Samozřejmě nesmíme zapomenout 
na dodavatelské firmy. Všechny tři etapy realizovala 
čáslavská stavební firma Realitní a stavební, dále se 
jedná o firmy HOKA, Elpro i Design Chotěboř. 

Jak vidíte, tato stavba byla poměrně náročná. Já 
mám vždy velkou radost, když se podaří něco, co se 

„Vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, nerodilo lehce, a to je i tento případ. Nedávno jsme 
abych vás přivítal na slavnostním dokončení re- otevírali nový zimní stadion a já jsem tehdy řekl, že 
konstrukce hotelu Grand. Rád bych vám při této pří- čas ukáže, jestli to byla správná investice. Nyní bych 
ležitosti představil svoje spoluřečníky - pana veli- si přál, aby se i tady prokázalo za tak krátkou dobu, 
tele letiště plukovníka Ing. Petra Tománka, zástupce jako tomu bylo u zmiňovaného zimního stadionu, 
dodavatelů pana Jaroslava Vaňátka za společnost že ta investice byla také správná. Přeji hotelu a jeho 

provozovateli hodně úspěchů.“
Po vystoupení starosty města nás-

ledoval krátký proslov pana Jaroslava 
Vaňátka, jednatele společnosti Realitní 
a stavební, s.r.o.

„Domnívám se, že bylo vše řečeno, 
všechna ´díky´ byla vyslovena... Rád 

je ubytovat. Mohu proto provozovatelům hotelu bych ale zdůraznil, že jsem rád, že se díky 
slíbit, že bude hotel a restaurace Grand vždy na prv-vedení města podařilo zrealizovat urči-
ním místě. Jako Čáslavák mohu říci, že jsem pyšný tou vizi. Čáslav je město, které má vize, 
na to, co zde máme a že se rozhodně nemáme za co realizuje je a jsou to vize, které město ve-
stydět,“ konstatoval. dou správným směrem, a to za pomoci 

Posledním, kdo se při tomto slavnostním set-míst-ních lidí. Chtěl bych poděkovat 
kání ujal slova, byl zástupce provozovatele hotelu řemeslníkům, kteří zde dnes nejsou, ale 
Grand, společnosti Catering Chotěboř, pan Martin na rekonstrukci se podíleli svým řemes-
Slanina, který mimo jiné řekl: „Za sebe mohu říci, že lem, umem a prací. Z fotografií je vidět,  
Čáslav pro mě v minulosti byla spíše jen městem, Realitní a stavební, za firmu Design Chotěboř pana v jakém stavu byl hotel v minulosti. Bylo třeba práce 
kterým jsme projížděli cestou na Vysočinu, měs-inženýra Jana Stehna a zástupce provozovatele ho- mnoha lidí - od těch nejhrubších prací, až po pos-
tem, o němž jsme toho mnoho nevěděli. Musím ale telu, firmy Catering Chotěboř pana Martina Sla- lední řemeslo - než se vše podařilo, a to i v termí-
říci, že za osm měsíců, kdy zde podnikáme, jsem mi-ninu. Vítám mezi námi zastupitele a radní našeho nech, které byly často poměrně krátké.“ 
le překvapen. Jsou zde úžasní lidé, kteří chodí k nám města a jsem velmi rád, že mezi nás přišli také zá- Za společnost Design Chotěboř, která se posta-
do restaurace, rád si s nimi vždy promluvím. Je cítit, stupci podnikatelské veřejnosti či bývalý starosta rala o konečnou podobu interiérů, hovořil její ob-
že toto místo má určitou duši, prošly tudy generace města pan Pavel Procházka. chodní ředitel, inženýr Jan Stehno. Ten poděkoval 
lidí... Pro mě to jsou velmi hluboké zážitky, za které Dnes tedy slavnostně zakončujeme třetí etapu za možnost podílet se na takovémto díle a vyjádřil 
jsem vděčný. Uvědomujeme si sílu tohoto místa a rekonstrukce hotelu Grand. Této části oprav před- svoje přání, aby místní lidé i hosté hotelu ocenili po-
budeme se snažit, abychom ji udržovali i nadále,“ cházela v roce 2015 první etapa, která se týkala spo- dobu, kterou právě uvedená společnost interiéru 
zamyslel se pan Martin Slanina, který se společně     lečenského sálu a stála v té době přibližně dvacet hotelu vtiskla. „V dnešní době bohužel často vidí-
s dalšími pracovníky společnosti bude snažit, aby se čtyři milionů korun, z čehož plných devatenáct mili- me, že investoři v závěrečné fázi, tedy v konečné po-
čáslavský hotel Grand zapsal do srdcí jeho hostů. onů činila dotace z regionálního operačního progra- době interiérů co nejvíce šetří a výsledkem je po-

Po proslovech již následovala prohlídka nových mu. Poté jsme v roce 2016 pokračovali rekonstrukcí tom jakýsi neurčitý kompromis, což je škoda. Přístu-
hotelových pokojů i dalších prostor hotelu. V od-restaurace a hrubou stavbou ubytovací části. Tuto pu investora v tomto případě si velmi vážím a jsem 
poledních hodinách byl hotel otevřen k prohlídce etapu v hodnotě asi 28 milionů a 600 tisíc korun přesvědčen, že se tato investice jistě zúročí. Myslím 
pro každého ze zájemců.                                           platilo město ze svého rozpočtu a dnes zavíráme si, že takové zařízení           

poslední etapu oprav hotelu Grand, která se týkala k městu patří, že se tak 
ubytovací části, přičemž celkové náklady zde činily zvaně uživí a navíc se jed-
18 600 000 korun. Také tyto práce byly hrazeny         ná o jednoznačně dobrou 
z rozpočtu města. Vzniklo zde šestnáct pokojů o cel- vizitku celého města.“ vy-
kové kapacitě 38 lůžek. zdvihl inženýr Jan Stehno.

Chtěl bych využít této vzácné příležitosti a rád Slovo dostal také veli-
bych mnoha lidem poděkoval. V první řadě patří tel 21. základny taktické-
můj dík zastupitelům, kteří  roce 2005 zvedli ruku ho letectva, plukovník Ing. 
pro to, abychom celý tento hotel odkoupili. Tehdejší Petr Tománek, který zdů-
situace nebyla vůbec jednoduchá, protože město raznil, že představitelé le-
se dostalo k tomuto majetku odkupem pohledávek tiště velmi vítají rozšíření 
a šlo o poměrně složitou záležitost. Myslím si, že ubytovacích kapacit v Čás-
někteří dnešní zastupitelé by tu odvahu nenašli. Dě- lavi. „Každý rok hostíme 
kuji také projektantům - v roce 2006 začal s projekč- několik mezinárodních 
ními pracemi pan inženýr Nácovský. Tehdy jsme cvičení - například nyní 
doufali, že získáme dotaci na rekonstrukci restaura- jsou zde američtí vojáci - a 
ce a hotelu z regionálního operačního programu, vždy řešíme problém, kde 

zn

HOTEL GRAND JIŽ NABÍZÍ I UBYTOVÁNÍ
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POKRAČUJE PŘÍPRAVA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTŮ 
Jedním z hlavních požadavků obyvatel každého 
města je zajištění kvalitního bydlení. V současné do-
bě pak většina zvláště mladších rodin preferuje kou-
pi bytu do soukromého vlastnictví před bydlením 
nájemním. To vše vzalo vedení města v úvahu již 
před lety, tedy v době, kdy vznikal prvotní projekt 
výstavby bytových domů v rozsáhlém areálu býva-
lých kasáren Prokopa Holého. Bytové domy, posta-
vené v rámci první části realizace daného projektu, 
jsou již svými majiteli či nájemci využívány. Nyní do-
šlo k rozhodnutí vybudovat byty další a v současné 
době jsou připravovány veškeré podklady pro zahá-
jení stavby. V jaké fázi jsou tyto práce? 

Kolik (a jakých) bytů má vzniknout?

V současné době je 
již k dispozici nová do-
kumentace, zpraco-
vaná - vzhledem k vel-
kému počtu zájemců - 
pro výstavbu čtyř byto-
vých domů současně.  
V každém z nich by mě-
lo svoje nové domovy 
najít sedmnáct rodin. 
Celkem se tedy jedná o 
šedesát osm bytových 
jednotek.

Jak bylo uvedeno již v březnovém vydání Čás-  Oproti první etapě 
lavských novin, v souvislosti s rozhodnutím o pokra- výstavby se nyní počítá 
čování výstavby ve zmiňovaném - dříve vojenském - s tím, že majitelé bytů  
areálu vyvstala také nutnost určité revize tehdej- v přízemí budou mít k dispozici také malou zahrád- tečně rozsáhlý a původní projekt počítal i s další výs-
šího projektu. Bylo třeba vzít v úvahu například po- ku, obyvatelé bytů v posledních (pátých) nadzem- tavbou, kterou by bylo možné zahájit v podstatě 
krok ve stavebnictví a další momenty. Velkou výho- ních podlažích zase budou moci využívat poměrně ihned po dokončení nyní připravované etapy. Pros-
dou přípravy budoucí výstavby je možnost opřít se o prostornou terasu. Ani ostatní ale nepřijdou zkrát- tor i vyhotovená dokumentace umožňují výstavbu 
zkušenosti obyvatel již stávajících domů. Právě ti ka, vždyť každý z nově navržených bytů bude mít až dvou set bytových jednotek,“ prozradil starosta 
mohou nejlépe hovořit o kladech i případných pro- svůj balkon. města, inženýr Jaromír Strnad, který dále konstato-
blémech, které se v domech vyskytují. Při aktuali- Kromě počtu občanů, kteří projevili o nové byty val, že by měla být samotná výstavba zahájena          
zaci projektové dokumentace tak samozřejmě bylo zájem, svým způsobem překvapila i skladba nejčas- v příštím kalendářním roce. 
přihlédnuto i k tomuto momentu. těji požadovaných bytů. Jednalo se o 2 + kk až 4 + kk, „Před prvními faktickými pracemi bude vyhlá-

což - jak již bylo uvedeno - bylo následně zohledně- šen záměr města na prodej budoucích bytů do sou-
Původní představa počítala s výstavbou dalších no také při práci na aktualizaci potřebné přípravné kromého vlastnictví zájemců. Poté, kdy bude kon-

dvou bytových domů s více než třiceti byty. Protože dokumentace. Každý z domů by tedy měl mít cel- krétní prodej schválen zastupitelstvem města, bude 
však pouhé odhady zájmu o byty tak zvaně od „ze- kem sedm bytů o dispozici 2+kk, stejný počet bytů moci být s kupci sepsána smlouva o smlouvě bu-
leného stolu“ rozhodně nestačí, byla na počátku to- 3+kk a tři byty řešené jako 4+kk. doucí. Ty budou pro město jistotou skutečného záj-
hoto roku na internetových stránka města zveřej- Nedílnou součástí výstavby nových bytů je také mu a rozhodnutí budoucích obyvatel lokality byt 
něna anketa, v níž mohli zájemci projevit zájem o zajištění odpovídajícího počtu parkovacích míst. skutečně koupit a nedojde tak k nemilému překva-
jednotlivé typy, tedy velikosti, bytů k odkupu do Stejně tomu bude i v tomto případě, kde ale navíc pení, kdy by například došlo k výstavbě bytů, o něž 
soukromého vlastnictví. Velikost poptávky pak nebudou zřizována pouze běžná venkovní parko- by nakonec nebyl zájem,“ řekl inženýr Strnad a do-
všechny velice překvapila. Zájem o byt projevilo na viště, ale celkem padesát čtyři automobilů najde plnil, že v průběhu podzimních měsíců by mělo pro-
sto sedmdesát lidí, resp. rodin. Tito jsou i nadále   m  ís to také ve dvou podzemních garážích. běhnout výběrové řízení na dodavatele stavby. Cí-
v kontaktu s odpovědnými pracovníky městského „Zájem, který lidé projevili v rámci prvotního lem je získat požadovanou kvalitu výstavby za co 
úřadu a mají možnost získávat další průběžné infor- průzkumu, nás utvrdil v přesvědčení, že je správná nejnižší cenu, která se potom odrazí v koncové pro-
mace. doba na výstavbu dalších bytových domů. Počítáme dejní ceně bytů. 

Zmiňovaná anketa nepřinesla jen základní i s tím, že někteří zájemci od úmyslu koupě časem „Projekt bude podrobně představen zastupite-
zprávu o počtu případných zájemců, ale také další ustoupí, i přesto si můžeme být jisti, že o nové byty lům města na jejich zářijovém zasedání a o několik 
velmi důležité údaje, kterými jsou nejčastěji po- bude zájem dostatečný. Chtěl bych zdůraznit, že  d n  í p ozději (patrně 19. 9.) také veřejnosti,“ zakončil 
žadované velikosti bytů. Tato data byla následně v případě, kdy by tato výstavba poptávku nebyla starosta města.                                          
brána v úvahu při aktualizaci plánů. schopná uspokojit, areál Prokopa Holého je dosta-                                                                                zn
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

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

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

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

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

činí 21. 840

25.400

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

AGRESIVNÍ ŽENA NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

VLOUPÁNÍ DO AUTOMOBILU

 Před půl dvanáctou v noci přišlo na 
služebnu městské policie oznámení, že se na vlakovém nádraží nachází žena, 
která v čekárně tluče do skla pokladny. Když se strážníci dostavili na místo, na-
cházela se zde agresivní žena s ústy od krve a dva její kamarádi. Všichni s největ-
ší pravděpodobní pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

Žena své hrubé chování směřovala především k pokladní. Když se hlídka 
snažila o zklidnění situace a legitimaci osob, dotyčná svoji agresivitu obrátila na 
strážníky. Po upozornění, aby od svého jednání upustila a odešla z nádraží nebo 
proti ní budou použity donucovací prostředky, se její hrubé chování stupňovalo 
ještě více. Proto byla vyvedena ven z čekárny. Venku kvůli svému stavu neudr-
žela rovnováhu  a upadla na zem, kde ji již uklidňovali přítomní kamarádi.

Policejní hlídka MP Čáslav poté v čekárně vyslechla oznamovatelku, která 
sdělila, že dotyčná přijela vlakem ze směru od Prahy a po vystoupení z vlaku 
ihned vběhla před pokladnu, kde začala nepříčetně křičet až si rozkousala rty a 
pěstmi mlátila do bezpečnostního skla pokladny, které popraskalo. Tato situace 
údajně vznikla kvůli zapomenutému mobilnímu telefonu ve vlaku. 

Když se zdálo, že je již celý incident u konce, žena opět vtrhla do čekárny       
s úmyslem napadnout strážníky. Na cestě k nim však zakopla a opět spadla na 
zem. Ihned vstala a vydala se proti strážníkům. K výhružkám a křiku přidala také 
plivance směřující k hlídce. Ženě musela být nasazena pouta a přivolána sanita, 
která dotyčnou převezla k ošetření ran způsobených svým vlastním nepříčet-
ným chováním.

 Služebna městské policie přijala ve 23:44 telefo-
nické oznámení od muže, který tvrdil, že z balkónu svého bytu vidí osobu, která 
obchází zaparkovaná auta a zkouší, zda se mu do některého z nich nepodaří do-
stat. Do jednoho se mu prý už podařilo nastoupit. Hlídka se vydala na inkrimi-
nované místo, kde se však nikdo podezřelý nenacházel. Až poblíž obchodního 
domu Penny market šel muž, kterého hlídka oslovila a zeptala se odkud jde. Do-
tyčný uvedl, že jde od nemocnice na ubytovnu Bílý kůň. Od svého lékaře má prý 
kvůli zdravotnímu stavu doporučeno chodit na časté procházky a proto se pro-
chází i takto pozdě v noci. V místech, kde mělo dojít k činnosti popsané oznamo-
vatelem, se prý vůbec nevyskytoval.

Strážníci se poté vydali na pěší kontrolu do ulice Havlenova, kde spatřili 
osobní motorové vozidlo, které mělo nedovřené dveře na levé straně vozu        

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, 
zejména kabelky, kufříky, mobilní telefony, doklady od vozidla, peníze, tablety a 
jiné. Jakákoli z těchto věcí může pachatele nalákat. Mnohdy je škoda na rozbi-
tých sklech vozu výrazně vyšší, než samotné věci odcizené z vozidla. Starosti s 
vyřizováním nových dokladů a blokací platebních karet rovněž nejsou zane-
dbatelné!

Pachatelé kromě celých vozidel zcizují také věci z vozidel. Zaměřují se na 
buď věci odnímatelné, což jsou pneumatiky, autoantény, zpětná zrcátka, střeš-
ní nosiče, náhradní díly uložené v zavazadlovém prostoru, případně odčerpá-
vají pohonné hmoty z nádrží aut. Pachatelovu pozornost může upoutat instalo-
vané autorádio, navigace, viditelně uložené věci ve vozidle. Jakoby různé oble-
čení, tašky, kabelky, peněženky, videokamery, kufry, jízdní kola volala: Vezmi si 
mě!!!! 
Doporučujeme:
· ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou 

tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích),
· nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu 

odcházíte na malou chvíli),
· při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost,
· sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla,
· nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla,
· věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání 

zakoupeného zboží,
· nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj 

neuspěje),
· zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež,
· využívejte hlídaná parkoviště,
· neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím,
· zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla,
· při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního 

okénka,
· zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli),
· doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky,
· nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

AUTO NENÍ TREZOR
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

s rozsvíceným stropním světlem a rozházenými věcmi uvnitř. Vzhledem k dů-
vodnému podezření, že zde došlo k vloupání do vozidla byla přivolána hlídka 
Obvodního oddělení PČR Čáslav.

 Čtvrtého června městští 
strážníci vyrazili ke kruhovému objezdu v lokalitě U Třech svatých, kde se nachá-
zelo malé dítě bez dozoru. Holčičky ve věku okolo tří let se ujala žena, která si 
všimla, jak chodí sama po městě jen v triku, pleně a sandálech. Vzhledem k to-
mu, že místní strážníci znají čáslavské oblasti i jejich občany, napadlo je, že dítě 
bude z domu v ulici Pražská. 

Již v přízemí domu se nacházel starší muž, který uvedl, že je dědečkem děv-
čete. Muž dále uvedl, že byl doma s holčičkou a její matkou, která ovšem odešla 
neznámo kam a muže o tom neinformovala. Muž usnul a dítě uteklo ven. Děvče 
bylo předáno dědečkovi.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o situaci, kdy mohlo přijít k úrazu nezletilé 
dítě, byl případem obeznámen příslušný odbor. 

 si při své pravidelné kontrolní činnosti 
všimla osobního motorového vozidla, které jelo ulicí Jeníkovská výrazně poma-
lu a nejistě.  Vozidlo zastavilo u čerpací stanice Benzina. Řidič byl vyzván k pro-
kázání totožnosti a předložení řidičského oprávnění. 

Poté bylo přistoupeno k dechové zkoušce k potvrzení nebo vyloučení požití 
alkoholu před jízdou. Muž před testem uvedl, že před jízdou pil. Naměřená hod-
noty byla 1,94 promile. Celý incident si k dořešení převzalo Obvodní oddělení 
PČR Čáslav. 

TŘÍLETÉ DÍTĚ CHODILO PO ČÁSLAVI BEZ DOZORU

ŘIDIČ POD VLIVEM ALKOHOLU Hlídka



Komise pro nakládání s odpady vznikla na základě mimořádného jednání 
zastupitelstva konaného dne 6. 4. 2017. Jejím úkolem je systematicky 
monitorovat provoz skládky a obecně nakládání s odpady ve městě 
Čáslavi, popřípadě v jeho bezprostředním okolí. Dále bude plnit funkci 
zprostředkovatele informací mezi provozovatelem skládky, občany města 
Čáslavi a přilehlých obcí, a to prostřednictvím webu města, sociálních sítí i 
Čáslavských novin. 

odpadycaslav@gmail.com

Komise je tříčlenná a její členy nenavrhovali zástupci města Čáslav ani 
společnosti AVE. Komise vznikla nezávisle vlastní iniciativou pouze na zá-
kladě informace, že má taková komise vzniknout. Členy komise jsou Bc. 
Lukáš Klinkáček, Mgr. Gabriela Benešová a Mgr David Tichý. Předsedou 
komise je Bc. Lukáš Klinkáček, který bude hlavně komunikovat s 
veřejností, městem a společností AVE na základě podnětů ostatních členů 
komise a svých vlastních zjištění. Mgr. Gabriela Benešová je v komisi jako 
odborník a bude posuzovat a kontrolovat výsledky měření, kontrol a bude 
dokumentovat jaký druh odpadů se na skládku dováží a zda je takový 
odpad v souladu s povolením a provozním řádem skládky. Mgr. David 
Tichý by se měl ujmout kontroly plnění závazků, které jsou smluvně dány 
mezi společností AVE, městem Čáslav a okolními obcemi.

Činností komise budou pravidelné návštěvy skládky spojené s kontro-
lou hodnot jako je množství dováženého odpadu, stav podzemních vod    
v okolí skládky, kontrola dodržování revizí a kontrol nutně spojených s pro-
vozem skládky a jejího zajištění tak, aby měla minimální dopad na okolí. 
Dále pak vyřizování konkrétních dotazů z řad občanů města a přilehlých 
obcí, a to buď osobně nebo formou elektronické komunikace a přes so-
ciální sítě nebo prostřednictvím prostoru na jednáních zastupitelstva 
města. Dotazy, pokud to jejich povaha bude vyžadovat, budou vždy kon-
zultovány se zástupci skládky nebo města, nebo bude-li to potřeba budou 
postoupeny odborníkům na danou problematiku. Komise bude úzce spo-
lupracovat i s Odborem životního prostředí Městského úřadu Čáslav. Pro 
komunikaci je zřízen e-mail . O výsledcích kont-
rol bude komise informovat i prostřednictvím Čáslavských novin případně 
dalších regionálních deníků a informačních serverů. 

Bc. Lukáš Klinkáček
Předseda komise

KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
V ČÁSLAVI A JEJÍM OKOLÍ.

Loni naše firma odevzdala k recyklaci 41 178 
kilogramů vysloužilého elektrozařízení. Naše 
firma již několik let zodpovědně odevzdává 
elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní 
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostře-
dí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií nezis-
kové společnosti ASEKOL, která pro nás 
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektro-
zařízení.

poří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke 
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo 
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno při 30 
cyklech myčky nádobí. Když si uvědomíme, že 
například osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna 
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří 

Z Certifikátu Environmentálního vyúč- zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně 
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
firma odevzdala v loňském roce 41 178 ki- V současné chvíli mají Češi prostřednic-
logramů starého elektra. Tím jsme uspořili tvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dis-
417 MWh elektřiny, 18 408 litrů ropy, 2 051 pozici více než 16 000 sběrných míst. To je 
m3 vody a 21 tun primárních surovin. Navíc pětkrát více než například v ekologicky vy-
jsme snížili emise skleníkových plynů o 94 tun spělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o středně velké obci. Zároveň ulice a separační 
427 tun“. stání jsou doplněny o červené kontejnery na 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že drobné elektro. 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej- Každý kdo má zájem třídit vysloužilé 
menších, má nezanedbatelný pozitivní do- elektro si může najít nejbližší sběrné místo na 
pad na životní prostředí. Zpětný odběr a re- w w w . s b e r n e - d v o r y . c z  n e b o  n a                
cyklace např. stovky mobilních telefonů us- www.cervenekontejnery.cz.                           TZ

RECYKLACE VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
BYLA OCENĚNA SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
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Piloti i další příslušníci čáslavské vojenské letec-
ké základny mají za sebou další ročník meziná-
rodního cvičení NATO Tiger Meet 2018, pořáda-
ného tentokrát v polské Poznani. Za Vzdušné 
síly Armády ČR se cvičení účastnilo 30 vojáků, 
primárně pilotů a techniků 211. taktické letky   
s letouny JAS-39 Gripen.

nování těchto misí z reálných situací, kdy je 
například úkolem stíhačů nejprve vybudovat 
vzdušnou nadvládu. Následně posádky vrtulní-
ků v dané oblasti provedou výsadek jednotek 
speciálních sil nebo vyzvednou zájmovou oso-
bu. Zabránit se jim v tom samozřejmě snaží ne-
přátelský tým.

Do letošního cvičení se zapojilo celkem 22 Čáslavská 211. taktická letka se stala v roce 
elitních „tygřích“ letek členských a partner- 1991 čestným členem tygří asociace, plnohod-
ských států NATO se 70 letouny a 10 vrtulníky.    notným členem se stala v roce 2010. V témže 
V rámci komplexních misí působil také alianční roce vyhrála tzv. Silver Tiger Trophy, která je 
letoun včasného varování a řízení AWACS.         tradičně udělována nejlepší jednotce na cvičení. 
V průběhu dvou týdnů čeští stíhači absolvovali V roce 2013 se čáslavská tygří letka umístila na 
celkem 47 letů, ve vzduchu strávili více než 54 druhém místě v soutěži o nejlepší kamufláž, 

cvik vzdušných soubojů 2 vs. 2, 1 vs. 2 nebo 1 vs. 1 hodin. stejně tak tomu bylo v roce 2017.                                                     
mezi různými typy letadel.“V dopoledních hodinách se létaly mise podle                                                                   

Součástí cvičení jsou také různé doprovodné komplexního scénáře za koordinace všech cvičících 
programy jako např. sou-(tzv. Composite Air Operations - COMAO), v odpo-
těž o nejlepší kamufláž le-ledních hodinách následovaly mise zaměřené na 
tounu. Třetí místo letos manévrový vzdušný boj a na úkoly přímé letecké 
obsadil český vlajkový le-podpory.
toun JAS-39 Gripen s mo-„Cvičení jsme se účastnili se čtyřmi letouny. Pi-
tivem věnovaným historii loti mají možnost ověřit a rozšířit si své zkušenosti    
100 let československého v plánování a provádění taktických operací, kdy plní 
letectví. Autorem motivu úkoly v rámci komplexních misí taktického a vrtul-
je jeden z pilotů 211. níkového letectva připravených až pro šedesát le-
letky, náklady na realizaci tadel i se zapojením pozemních prostředků proti-
uhradil výrobce letounů vzdušné obrany,“ vysvětluje velitel českého uskupe-
společnost Saab.ní podplukovník Radoslav Matula a dodává: „Ve 

V rámci misí podle spolupráci s dalšími jednotkami se procvičují letec-
komplexního scénáře se ké obranné i ofenzivní operace, mise na podporu 
účastníci střídají v plá-pozemních jednotek i mise menšího rozsahu na vý-

TZ 21. ZTL
foto: archiv 21. ZTL

TIGER MEET 2018 JE JIŽ MINULOSTÍ. NAŠIM PŘINESLO „BRONZ“

V pátek 1. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České re-
publiky mandáty misí na další roky. Ve druhé polovině příštího roku tak opětov-
ně bude nasazeno až pět letounů JAS-39 Gripen (v minulosti nasazeny vždy 4 
stroje, pátý sloužil jako záložní) a personál do 95 osob převážně z řad 21. zák-
ladny taktického letectva Čáslav k ochraně vzdušného prostoru Pobaltských 
států - Litvy, Lotyšska a Estonska.

Bude se jednat o třetí nasazení českého uskupení s letouny JAS-39 Gripen  
v Pobaltí, čeští stíhači zde v minulosti působili také v letech 2009 a 2012. Záze-
mí českému uskupení poskytla litevská základna Šiauliai. V letech 2014, 2015 a 
2016 pak čeští stíhači s letouny Gripen chránili vzdušný prostor nad Islandem,  
v rámci nasazení využívali leteckou základnu Keflavík.

Za 14 let provozu letounu JAS-39 Gripen Vzdušnými silami Armády ČR se 
tak bude jednat již o šesté nasazení strojů k ochraně vzdušného prostoru 
aliančního státu. Během působení v zahraničí je samozřejmě souběžně zabez-
pečována také ochrana vzdušného prostoru České republiky z mateřské zák-
ladny v Čáslavi.

Nepřetržitá ochrana doma i v zahraničí
Ochrana vzdušného prostoru je prováděna v rámci aliančního Inte-

grovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany (NATO Integrated Air 
and Missile Defence System - NATINAMDS). Piloti jsou 24 denně, 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce připraveni vzlétnout s dvojicí letounů JAS-39 Gripen do 15 minut 
od vyhlášení signálu. Pokyn ke vzletu dává nadřízený stupeň velení Společného 
mnohonárodnostního operačního střediska vzdušných sil NATO (CAOC - Com-
bined Air Operations Centre) v německém Uedemu. V loňském roce bylo nad 
ČR provedeno celkem 11 ostrých zásahů proti letounům, které se chovaly ne-
standardně, ve většině případů se nehlásily spádové řídící oblasti.     TZ 21. ZTL

Novinky, týkající se chodu čáslavské vojenské letecké základny, je možné 
sledovat také na webových stránkách www.afbcaslav.cz. Zde jsou zveřejňo-
vána mimo jiné také ohlášení cvičných letů, které vzhledem k blízkosti letiště 
samozřejmě zaznamenáváme i v našem městě a v okolních obcích.                                                                       

ČÁSLAVSKÉ STÍHAČE ČEKÁ ŠESTÉ 
NASAZENÍ V ZAHRANIČÍ
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Žáci ZŠ Masarykovy podnikli v letošním školním roce 
čtyři výlety do pražských divadel. Během roku se 
mohli těšit na představení různých žánrů.

caut. V březnu zavítala Masaryčka s Klubem mla-
dého diváka na Václavské náměstí. V divadle Studio 
DVA žáci zhlédli muzikál Šíleně smutná princezna, 

 Nejprve je čekalo Divadlo Spejbla a Hurvínka, který se v mnohém lišil od své filmové předlohy a 
kde si užili trochu netradiční muzikál Spejbl versus příjemně tak všechny překvapil. 
Drákula. Hra byla uchopena v hororovějším stylu, Krásnou tečkou na závěr bylo poslední předsta-
čemuž odpovídaly i postavy - objevil se zde upíro- vení letošního školního roku Mnoho povyku pro nic. 
bijec Hurvínek, Žeryk pes baskervilský či podnikavá Klasický příběh od Williama Shakespeara byl v Di-
nymfoMánička. Představení mělo velký úspěch a vadle v Dlouhé zpracovaný velmi zábavnou formou, 
žáci se mohli těšit na příští, které mělo být pojato ve a tak bylo toto putování za kulturou zakončeno         
slavnostnějším duchu. Dalším cílem bylo totiž Ná- s úsměvem na rtech. Žáci se již nyní těší, kam se po-
rodní divadlo. Žáci se oblékli do společenských šatů dívají s Klubem mladého diváka v příštím školním ro-
a vychutnali si nejen neobyčejnou atmosféru toho- ce.
to krásného místa, ale i představení Mannon Les-                                                Mgr. Jana Javůrková

KLUB MLADÉHO DIVÁKA NA ZŠ MASARYKOVĚ

Rodinné centrum Kopretina pořádalo během toho-
to školního roku mnoho aktivit a zájmových činností 
pro rodiny s dětmi.

Jedná se například o Svatomartinský průvod, 
vazba adventních věnců, několik setkání s paní cuk-
rářkou (výroba dortíků, koláčků, perníčků), setkání s 
mnoha odborníky (zdravá výživa, psycholog, lékaři), 
spolupráce s Dusíkovým divadlem, dětský karneval, 
vystoupení dětí z dramatického kroužku v Klubu dů-
chodců, Dětský den na Kostelním náměstí. RC 
navštívilo mnoho dětí, rodičů, prarodičů, kterým 
patří velký dík za podporu. Bez vzájemné spoluprá-
ce a pomoci, by nebylo možné vytvořit tolik akcí a 
setkání.

V období prázdnin budou probíhat Týdny 
prázdninových aktivit. Provoz volné herny bude 
omezen. Bližší informace v RC.  

Od září budou opět probíhat kurzy AJ pro 
dospělé – začátečníci, středně pokročilí, pokročilí. 

V odpoledních hodinách budou probíhat tyto 
kroužky pro děti od 4 do 6 let angličtina (pondělí od 
15 hod.), dramaťáček (středa od 15 hod.) a pro děti 
od 7 let dramatický kroužek (úterý od 15 hod.). Je 
dobré se předběžně přihlásit již v průběhu prázd-
nin. I nadále budou probíhat převody dětí na 
kroužky, hlídání dětí v RC a doučování. Všechny další 
aktuální informace o nabídce akcí a služeb Rodinné-
ho centra Kopretina se dozvíte přímo v centru na 
adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 
327 323 327, 733 741 171; www.kh.charita.cz. 

Krásné a pohodové prázdniny. Těšíme se na vás!
                 

Oblastní Charita Kutná Hora (středisko Rodinné 
centrum Kopretina Čáslav a středisko A+D Kutná 
Hora) získala podporu na projekt od Fondu Skupiny 
KB, který byl již tradičně zaměřen na podporu 
kvality života seniorů, zejména na komplexní 
podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigene-
račního soužití. 190 974 Kč poputuje do Oblastní 
Charity Kutná Hora - střediska RC Kopretina a A+D. 
Hlavním cílem projektu Babičko, nauč mě je umož-
nit setkávání seniorů a dětí, při kterém dojde k 
podpoře kvalitnějšího života seniorů. Projekt 
podpoří seberealizaci seniorů, pocit užitečnosti a 
zapojení do života ve spolupráci s dětmi, které 
naopak díky projektu získají nové zkušenosti, 
prostor k poznávání nových lidí a úctu ke stáří. Na 
podpoře se podílí Modrá Pyramida. Velký dík!

Bc. Terezie Tichá, DiS. 

                 Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

BABIČKO, NAUČ MĚ...

Centrum Domek nabízí od 1. 9. 2018 šest volných 
míst v Předškolním klubu. Cílovou skupinou jsou 
děti ve věku od 3 do 6 ti let, které nenavštěvují 
standardní MŠ z důvodů ekonomických nebo 
sociálních. Návštěvy v klubu jsou zdarma. Naším 
cílem je připravit děti na docházku do běžné 
mateřské školy tak, aby jim nástup do kolektivního 
zařízení činil co nejmenší obtíže. 

S dětmi pracujeme individuálně, podle jejich 
potřeb a dosažených znalostí a dovedností. 
Otevírací doba předškolního klubu: 

pondělí - čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hodin. 
Bližší informace na telefonním čísle: 731 598 983 
nebo 731 604 775 .

INFORMACE Z DOMKU 

Letní příprava teprve na čáslavské judisty čeká, již 
před jejím zahájením byli ve velmi dobré formě. Ája 
Prausová předváděla vrcholnou formu. 

V kategorii mladších žákyň (U13) do 48 kg zvítězila 
Anna Zrucká. Čáslav byla po 3. kole na průběžné 3. 
příčce Polabské ligy. První červnovou sobotu vyrazi-

Na Poháru ČR družstev kategorie U15 získala se li svěřenci čáslavského oddílu na Mezinárodní vel-
svým týmem zlatou medaili. Stalo se v poslední do- kou cenu do Nového Bydžova. V tomto závodě se 
bě pravidlem, že Prausová startuje i za starší věko- dokázal prosadit v kategorii U11 55+ kg Jakub Váňa 
vou kategorii U18, se kterou právě na Poháru ČR zís- a ve stejné věkové kategorii do 34 kg Felipe Huber. 
kala navíc bronz. Od 18. do 22. května vyrazil kraj- Oba borci vybojovali zlato. Ve stejný den se konala 
ský výběr do rakouského Strasswalchenu, kde se dorostenecká liga, kterou hostil na domácí půdě 
konal mezinárodní turnaj. Krajský výběr chlapců se čáslavský oddíl. Kluci porazili Ostravu, Brno, Hra-
v konkurenci sedmi týmů porval o konečné parádní nice a Hradec Králové. Nedařilo se jim proti Olo-
3. místo. Národní tým českých děvčat se na turnaji mouci, které podlehli 3:5. Po součtech všech bodů 
svezl na zlaté vlně. Po turnaji se výběr zdokonaloval obsadili čáslavští chlapci 1. místo a mohou se tak 
na výkonostních trénincích. Ani mladší čáslavští těšit na podzim na finálovou skupinu! Ája Prausová 
svěřenci kategorií U9, 11, 13 a 15 nezaháleli. Třetí týž den odcestovala s výběrem ČR kategorie U15 na 
květnovou sobotu vyrazili na 3. kolo Polabské ligy, mezinárodní turnaj do maďarského Györ, kde se jí 
které hostil Kolín. Tohoto závodu se účastnilo cel- podařilo získat krásnou stříbrnou medaili! Prausová 
kem 235 závodníků, z toho 23 čáslavských svěřenců. ve svém úsilí nepolevila a tak mohla o týden později 
Výsledky: Mláďata U9 - chlapci: 1. místo Erik Círek slavit zlato na Českém poháru v Chomutově, kate-
(do 24,7 kg), 1. místo Martin Odvárka (do 26,4 kg). gorie U15, 18!
Kategorie U11 chlapci: 1. místo Felipe Huber, 3. mís- V červnu čekalo svěřence čáslavského juda plno 
to Odvárka Jan (v konkurenci 15 závodníků do 34 akcí. V sobotu 16. června se vydaly kategorie U9, 
kg!). do 55 kg byl Jakub Váňa na 2. místě. V kategorii 11, 13 a 15 do Berouna a od 17. do 20. června vy-
mláďata dívky U11 do 40 kg urvala Johana Pilcová 3. razili čáslavští judisté se svými trenéry v čele s Mar-
příčku v kategorii do 40 kg. V mladších žácích (U13) tinem Horským, rodiči a přáteli, na splutí řeky 
skončil Oliver Huber v kategorii do 34 kg, v konku- Vltavy. Následující víkend je čekala tradiční akce na 
renci 11 závodníků, na bronzové příčce. Hruška Jan závěr školního roku - Akce jako prase. Poslední čer-
skončil v kategorii do 42 kg na 3. místě. V kategorii vnový den vyrazili děti s trenéry na judistický tábor 
do 46 kg vybojoval Rudolf Špačinský zlatou medaili do Zbýšova. 
a v kategorii nad 60 kg urval Milan Dlouhý stříbro.                 KD

MLADÍ JUDISTÉ JSOU V DOBRÉ FORMĚ

 stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018   



Naši studenti byli vybráni jako reprezentanti České 
republiky na základě úspěšného řešení projektu 
„bílých míst“ na území Afriky. Pro humanitární or-
ganizaci Lékaři bez hranic vyhledali izolovaná, ale 
přesto obydlená místa, kde je nutná pomoc zejmé-
na v oblasti zdravotnictví.

TOMÁŠ

BEATA

Jak tuto zkušenost hod-
notí samotní studenti?

SOFIE

LENKA

DO SON TUNG

ny ve čtyřčlenných týmech - každý člen z jiné země. 
Domluvit se a vyluštit rébus neznámých textů byl 
leckdy větší problém než samotná znalost z oblasti 
historie, politiky a kultury. Letos jsme bohužel ne-
získali medaili, ale získali jsme dobrý pocit ze 
spoluúčasti na mezinárodní akci, kde jsme se 

24 členná skupina, složená ze zástupců septimy, určitě „neztratili“! Díky děvčatům z pedagogické 
2.a a 2.b SOŠPg, se dne 23. května 2018 vydala na školy jsme dospěli až do semifinále mezi                 
cestu, jejímž cílem byl Evropský parlament ve Stras- 4   nejlepší!
bourgu - hlavní výhra v celorepublikové soutěži. Po K pobytu v metropoli Alsaska patřil i hezký a 
téměř letištní bezpečnostní kontrole jsme byli uví- zajímavý okruh po historických památkách 
táni přidělenou asistentkou a obdrželi osobní vizit- následujícího dne. Upoutaly nás krásné hrázděné 
ky se zařazením do 6 debatních kroužků po 4 zá- stavby, poloostrov uprostřed města, který dýchal zopakoval. Byl to jedinečný zážitek poznat lidi ze za-
stupcích. (Na zadané bloky jednání jsme se připra- historií bývalých obyvatel - koželužníků , tzn. Malá hraničí, diskutovat s nimi, nebo si s nimi jen přátels-
vovali - nejenom slovní zásobou. Vymýšleli jsme i Francie,  úžasná katedrála Notre Dame. ky popovídat. Jsem rád, že jsem mohl využít své 
slogany pro danou oblast diskusí...) V každém Všudypřítomné vodní kanály protínaly svými mosty znalosti angličtiny a navštívit Evropský parlament. 
kroužku bylo přes 50 lidí z různých zemí EU. úzké kamenité uličky a plácky a pyšnily se podél Jediná výtka, výlet by mohl být delší.

Po ranním občerstvení nás čekala jen práce - toku i výstavnými paláci a celními baštami. Snad i 
sestavit jakési memorandum zahrnující názory, kte- pro tuto stálou přítomnost Rýna a řeky Ill je Štrasburk je opravdu krásné město. Evropský 
ré posléze byly přijaty všeobecným hlasováním. symbolem navštíveného regionu čáp! parlament ho sice dělá známým, ale musím říct, že 
První seznámení s ostatními delegacemi proběhlo  Celkové hodnocení zájezdu je více než kladné. je krásný a kulturně bohatý i bez něj. Svou jedno-
v největším- v tzv. Modrém sále EP, v „ Hemicycle “. Všichni studenti prokázali dobré jazykové doved- denní návštěvu v parlamentu bych ohodnotil 7/10. 
Každá škola z 25 zemí (cca 500 účastníků + dopro- nosti. Bohužel (k mé velké lítosti franštinářky), v ko- Co se týče organizace a celkového denního rozvrhu, 
vod) zvolila svého řečníka, který ji představil. Sou- munikaci s ostatními účastníky mí žáci preferovali nemám co vytknout. Vše šlo přesně tak, jak bylo na-
časně běžela projekce  na velkých plátnech se syn- spíše anglický jazyk. Francouzštinu však využili při plánováno. Občerstvení se mi jevilo na vysoké úrov-
chronním zvukovým přenosem do sluchátek každé- kontaktu ve frankofonním prostředí Štrasburku.                                                                 ni. Byl jsem zklamán nedostatkem času na otázky a 
ho pseudo - europoslance“.  My jsme vybrali dvě     nepřítomností českých překladatelů. Jinak bych si 
mluvčí- Lenku MEZEIOVOU (proslov ve FRJ) a Beátu celou zkušenost rád zopakoval.
ŠUBÍNOVOU (ANJ). Následovalo upřesnění pracov-

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasbur-
ku pro mě byla rozhodně životním zážitkem. Měla 
jsem možnost stát se na jeden den poslankyní a vy-
zkoušet si, jaké to je řešit problémy týkající se celé 
Evropy. Největším přínosem pro mě však byla dis-

Dvoudenní výlet do kuze na dané téma se stejně starými studenty z růz-
Štrasburku hodnotím velmi ných zemí a vytváření nových přátelství. Jsem moc 
kladně. Možnost podívat se vděčná, že jsem tuto zkušenost mohla získat.
do Evropského parlamentu 
a zároveň navštívit krásné Strávit čas v Evropském parlamentu, zkusit si na 
historické centrum tohoto chvíli být v kůži poslance a diskutovat se studenty z 
města se pro mě stalo jiných zemí, byla pro mě čest. Organizace byla per-
zážitkem, na který nikdy fektní, ale představovala bych si větší národnostní 
nezapomenu. Zkusit si na rozptýlení. Myslím tím, že jsme většinu času trávili  
vlastní kůži debatovat o v české skupině, a tudíž jsme neměli takovou mož-
problémech dnešní Evropy nost seznámit se s ostatními. Výlet za poznáním 
a při tom využít znalosti města byl velmi příjemný. Moc ráda bych si tento 

ního harmonogramu a vystoupení stálých zaměst- cizích jazyků, bylo pro mě vítanou výzvou. Upřímně výlet zopakovala na delší čas. Děkuji paní profesor-
nanců této instituce. Do oběda se debatovalo a bez děkuji za tuto příležitost. ce Soškové, která celý projekt iniciovala a organizo-
odpolední siesty se začalo soutěžit. Znalostní otáz- vala. Také se ujala průvodcovství a díky ní jsme po-
ky ve 23 jazycích musely být co nejlépe zodpověze- Zájezd do Štrasburku byl úžasný. Rád bych si to znali nejkrásnější zákoutí Štrasburku.

Mgr. Daniela SOŠKOVÁ,  vyučující FRJ                                                                         
               Vedoucí projektu a organizátor celé akce

VÍTĚZSTVÍ NAŠÍ ŠKOLY V DALŠÍM ROČNÍKU EUROSCOLY

Ve dnech 25.5.2018. až 30.5.2018 se uskutečnil zahraniční odborný výcvik v SOŠ Pribeník - 
Slovenská republika. Odborného výcviku se zúčastnilo 6 žáků a žákyň pod vedením Mgr. L. 
Petránkové, Ph.D. a Mgr. Lenky Novákové.

První den žáci navštívili nedaleké město Královský Chlmec, v místním muzeu  děvčata 
obdivovala krásně šaty císařovny Sissi a další předměty, které tuto panovnici připomínaly. 
Po zhlédnutí výstavy jsme se seznámili s městečkem Královský Chlmec.  Naši žáci se podíleli 
na zabezpečení rautu u příležitosti jezdeckých závodů, které se konaly v neděli. V pondělí 
nám naši kolegové ze Slovenska ukázali krásy Košic, žáci navštívili botanickou zahradu         
s překrásnými živými motýly, kteří poletovali kolem našich hlav. Velkým zážitkem pro 
všechny byla návštěva Viniček, kde jsme se seznámili s výrobou tokajského vína. Kromě 
jiného jsme navštívili i krásně zrekonstruovaný zámek v Bielu a nově otevřený „Solný dům“. 
Na zahraničním odborném výcviku žáci blíže poznali slovenskou kuchyni, slovenský jazyk a 
slovenskou kulturu.              LP

ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÝ ODBORNÝ VÝCVIK ŽÁKŮ SOU ČÁSLAV 
NA SOŠ PRIBENÍK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI 2018
V sobotu 9. června se na Žižkově náměstí uskutečnil další 
ročník Čáslavských slavností. Jejich průběh a atmosféru, v níž 
se odrážely připomínky stého výročí vzniku Československa, 
nejlépe dokumentují pořízené fotografie...
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ZENIT OSLAVIL 25. VÝROČÍ
Dvacáté páté narozeniny - asi většina z nás ráda 
vzpomíná na tu dobu, na věk, který již nabízel 
všechny možnosti skutečného života dospělých, ale 
většinou ještě nebyl zatížen problémy, které se čas-
to váží k věku vyššímu. Někteří z nás se radovali         
z malých dětí nebo právě dokončeného studia, jiní 
si stále ještě užívali volnosti, možnosti poznávat no-
vé lidi, města i země světa... Většinu života jsme mě-
li stále ještě před sebou. Letos slaví svoje pětadva-
cetiny čáslavská společnost Zenit, která má ve měs-
tě svoje stabilní místo jak svojí historií, tak i součas-
ností. A stejně jako my lidé v tomto věku, i ona se již 
zbavila dětských nemocí, postavila se pevně na svo-
je nohy a právem vyhlíží do budoucnosti. Oslavy 
„narozenin“ firmy se vydařily a užili si je jak součas-
ní, tak i bývalí zaměstnanci. 

Mluvila jste o inovaci a vývoji nových výrobků...

O současnosti (a krátce také o historii) společ-
nosti Zenit jsme hovořili s její spolumajitelkou, paní 
Ing. Kamilou Řezníčkovou. 

Jestliže se ohlédneme do minulosti - byl součas-
ný provoz Zenitu součástí tehdejší „Kosmosky“. Ze-
nit v podobě společnosti s ručením omezeným byl 
fakticky založen v roce 1992 a v roce následujícím 
společnost Zenit privatizuje formou přímého pro-
deje část státního podniku Kosmos Čáslav, vyrábějí-
cí tekuté detergenty a mycí pasty na ruce. V té době 
vlastnili firmu celkem tři spolumajitelé. Později, až 
do minulého roku, zůstali majitelé dva, a to inženýr 
Milan Vik a inženýr Stanislav Hruška. Posledně jme-
novaný odprodal v roce 2017 svůj podíl paní Ing. Ka-
mile Řezníčkové, dceři druhého ze spolumajitelů, a 
ze Zenitu se tak stala rodinná firma. V jaké kondici 
tedy tato společnost oslavila čtvrtstoletí svého čás-
lavského podnikání? 

„Firma má v současné době svoje pevné místo 
na trhu, což ale neznamená, že není potřeba se stá-
le snažit o další rozvoj. Nyní máme v aktuálním sor-
timentu přibližně čtyři sta položek, přičemž hovo-
řím i o různě velkých baleních téhož výrobku,“ kons-
tatovala inženýrka Řezníčková, která v krátkosti na-
stínila vývoj výroby od okamžiku vzniku společnosti 
až dodnes. 

„

ně zdokonalovali a vyvíjeli nové. Například v roce en clean, která je na trhu od roku 2014. V sou-
1995 jsme uvedli na trh první ekologický čisticí časnosti je samozřejmě situace v poptávce po eko-
prostředek - tehdy to byla Lena natur. Z dnešního logických výrobcích úplně jiná než na počátku. Řadu 
pohledu to načasování hodnotíme jako předběhnu- lidí zajímají účinky čisticích prostředků nejen z po-
tí doby, protože český trh nebyl na takový výrobek hledu úklidu samotného, ale také vzhledem k jejich 
ještě připraven. Jednalo se o první ekologický čisticí vlivu právě na životní prostředí,“ zdůraznila paní 
prostředek na zdejším trhu, ale ekologie nebyla Řezníčková jeden z velmi důležitých momentů, na 

nějž klade dnes již rodinná firma velký důraz - tedy 
výrobu a následné použití jejích produktů bez nás-
ledků v podobě nepříznivého vlivu na životní prost-
ředí. 

„Bez novinek bychom se na trhu nemohli dlou-
ho udržet. Vše má svůj vývoj a stejně tak i požadavky 
zákazníků na čisticí prostředky. Záleží samozřejmě v 
první řadě na jejich kvalitě a využitelnosti, ale zvláš-
tě pro ženy jsou důležité i další ´drobnosti´, které 
podléhají dokonce i módním trendům. Například 
letošnímu roku vládne fialová barva. Tomu jsme při-

prozatím tématem, které by lidi výrazněji zajímalo. způsobili například jeden z řady mycích prostředků 
K novému výrobku tak lidé přistupovali jako  na  n á do b í L e na .  Kr om ě barevnosti zákazníky musí 
k jakémukoliv jinému, aniž by dokázali ocenit jeho upoutat také obal výrobku. I toto podléhá vývoji. 
šetrnost k životnímu prostředí. Přitom projít v té Snažíme se nabízet stále nové a modernější obaly, 
době veškerým testováním bylo velmi náročné.  k te r é  z ákazníkům usnadní používání našich prost-
V dnešní době je již i tento proces značně ředků, ale vždy s ohledem na životní prostředí.
jednodušší. I přes pomalejší rozjezd se ale nakonec Při vývoji nového výrobku je vždy nejdůležitější 

Při vzniku Zenitu jsme navázali na tehdejší tyto výrobky velmi dobře prosadily a dnes nabízíme prvotní nápad. Potom přijde na řadu kalkulace, kdy 
výrobu s tím, že jsme výrobky i technologie postup- celou ekologickou řadu, která nese název Real gre- je nezbytné spočítat, zda jsme schopni daný pro-

VÍTE, ŽE PŘI VELKÉM ÚKLIDU SPÁLÍTE TOLIK KALORIÍ, JAKO PŘI HODINĚ AEROBICU? 
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OBAL DÁVÁ VÝROBKU OSOBNOST - JAK ŠEL ČAS S ČÁSLAVSKOU SOLVINOU? 

dukt vyrobit za akceptovatelnou cenu. Pokud je vše ticích a mycích prostředků a v provozu mycích past. devadesáti. Provoz přitom primárně běží v jedné 
v pořádku, je možné začít pracovat v laboratoři, což Výroba čisticích a mycích prostředků probíhá ve směně, pokud je to nezbytné, pracuje se zde na dvě, 
může být záležitost i na půl roku. V momentě, kdy výškové budově. Zde dochází k dávkování jednot- ale výjimečně i na tři směny. Všem našim zaměst-
jsme s výsledkem spokojeni, začíná testování, při livých surovin a komponentů do míchacích kotlů, nancům - a to jak těm současným, tak i bývalým, 
němž výrobek například projde vystavením velmi kde dojde k jejich promíchání a homogenizaci. Po kteří se podíleli a podílejí na chodu a rozvoji firmy 
nízkým a naopak vysokým teplotám, přímému kontrole hotového polotovaru dochází k je-ho patří náš dík.“
slunci a tak dále. V Zenitu se vývojem nových výrob-  
ků v laboratoři přímo zabývá šest lidí.“ „Stále vyvíjíme nové výrobky, nyní dokonce ce-

lou novou řadu. V současnosti ještě neprozradím, o 
 co konkrétně půjde, každopádně by nové produkty 

„Budeme-li hovořit o nových formulích čisticích měly obohatit a posílit řadu Real. Jezdíme na vele-
prostředků, máme přímo v provozu Zenitu svoji trhy, přijímáme podněty, kterými jsme obklopeni a 
vlastní laboratoř, kde vyvíjíme nové výrobky. Hlavní snažíme se je dále zužitkovávat. Snažíme se, aby 
umění je samozřejmě ve schopnosti sladit všechny výsledky naší práce maximálně ulehčovaly našim 
suroviny tak, aby budoucí výrobek uspěl při násled- zákazníkům tu (pro většinu z nás) nepříjemnou, 
ném testování (a samozřejmě poté také v prodeji). avšak nezbytnou činnost - tedy úklid. Mnohé čisticí 
Je třeba umět vyvážit všechny dané suroviny tak, prostředky dnes již víceméně ´pracují samy´. Jsem 
aby výsledný výrobek například neměnil barvu či ráda, že již dnes můžeme říci, že je Zenit jedinou 
vůni a fungoval tak, jak má. Naši zaměstnanci se to- českou společností, která vlastní obecně známou a 
mu věnují v průběhu celého roku. uznávanou značku, o které je v české populaci velmi 

Nově se můžeme pochlubit například mycím vysoké povědomí. Lidé znají Real, Solvinu i další.
prostředkem na nádobí, který je navíc uzpůsoben Co bychom si do budoucna přáli? Zůstat stabilní 
také nejen k šetrnému mytí potravin, například        firmou, udržet si svoje místo na trhu a zajistit pra-
k omytí citrusové kůry, ale lze jej použít také jako covní místa zdejším lidem. Vždyť je Zenit jednou       

naplnění do spotřebitelských obalů na jedné ze mýdlo na mytí rukou. To je, jak věřím, novinka, kte- z největších společností, které v Čáslavi fungují. 
sedmi plnících linek. Po uložení výrobků do kartonů rou zvláště ženy velmi ocení. V oblasti designu oba- Chtěli bychom, aby tomu tak bylo i v dalších letech,“ 
a na palety jsou tyto přepraveny do řízeného lových materiálů a grafické prezentace výrobků zakončila paní Ing. Kamila Řezníčková.                    
skladu. spolupracujeme s kreativním studiem, s jehož prací 

Na provozu mycích past se vyrábí tradiční mycí jsme doposud velmi spokojeni. Jsme rádi, že se 
pasta Solvina již od roku 1955. I zde jsou jednotlivé shodneme v názorech, rozumíme si... Máme spo-
suroviny promíchány v míchacích kotlích a poté na-lečný cíl, kterým je snaha o to, aby se výrobek našim 
plněny na speciálním plnicím zařízení do kelímků. zákazníkům také líbil. Abychom jej neschovávali do 
Po zabalení se výrobky uskladní také v řízeném skla-skříněk, ale aby byl naopak ozdobou kuchyňské lin-
du, kde jsou výrobky připraveny k expedici.“ky. Jde o to, aby design podtrhoval jeho funkčnost.”

 „V Zenitu jsou výrobky vyráběny ve dvou provo-
„Počet našich zaměstnanců se pohybuje kolem zech, a to dle svého složení a použití – v provozu čis-

Jaká je Vaše představa budoucnosti Zenitu?

Kde k vývoji nových receptur a dalším změnám 
například v již zmiňovaném designu dochází?

Pro chod takové továrny jsou ale samozřejmě Můžete v krátkosti popsat současný provoz 
nezbytní zaměstnanci. Kolika lidem  z města a okolí Zenitu? 
dává Zenit práci?

text: zn, foto: archiv spol. Zenit

VÍTE, ŽE SE V ČÁSLAVSKÉM ZENITU DODNES VYROBILO 300 TISÍC TUN SOLVINY? 
 stránka 17 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018   



...Ovocné konservy, výro- ...Rybaření pronajato...
ba...

...Schůze protest. učitelst-
va...

...Odbory v zastupitelstvu 
rozšířeny...

...Uprchlík haličský bleskem zabit...

....Sbírka na „Národní dar“ pro menšiny...

...Památník, válečný pluk č. 21...

...Zajatci ruští utíkali tajně do Ruska...
...Škola zahradnická a obchodní, příprava... ...Divadelní hry...

...Vycházka „Včely“ na Sion...

...Okresní výbor koupil od Skřivánka dům proti 
museu...

...Dar obce na Lidovou universitu..

...„Národní daň“ hojně odváděna...

...Příspěvky čs. menšinám...

 
 Nově utvořený rybářský 
Firma Emil Pick a spol. roz- klub měl v čele Frant. Skočdo-

šiřovala své závody zařízením pole a V. V. Jeníčka. Klub najal 
továrny na výrobu ovocných rybaření v podměstském rybní-
konserv. ku na dobu 6 let za ročních         

1 050 K s podmínkou dodati pro 
městskou aprovisaci 60% lovu 

 za minimální ceny. Členové 
Dne 14. července t.r. byla klubu platili příspěvek 1 K mě-

zde manifestační schůze uči- síčně. Sportovním členům byla 
telstva z okresu čáslavského. vyhrazena zvlášť místa pro chy-
Učitelstvo protestovalo proti tání ryb na udici. 
všemu tomu bezpráví a hroz-
ným hmotným poměrům. 

K mnohým mimoškolním  
obtížným pracím bylo povo- Obecní zastupitelstvo roz-
láno, ale hmotného zaopatře- šířilo své jednotlivé odbory o 
ní se mu nedostávalo. Bídné ty jednu třetinu počtu a obě po-
poměry byly vylíčeny v odhlasované rezoluci. litické strany v Čáslavi, Státoprávní demokratická a 

Česká sociální mohly navrhnouti stejný počet členů 
 do těchto odborů. Tím se dostalo zastoupení             

Při bouřce 14. července zasáhl blesk na silnici ke v obecním zastupitelstvu i vrstvám, které dříve 
 Krchlebům před okresní školkou haličského uprch- neměly volebního práva do samosprávy.    

Dne 7. července t.r. svolána schůze starostů, líka Chalma Sobela s jeho synem, kteří v bouři a 
funkcionářů všech spolků a občanstva, na níž JUDr. lijavci kráčeli přituleni k vozu tudy jedoucímu. Oba  
Jan Zimmer skvělou řečí vylíčil důležitost „Národní byli sraženi, syn zabit a otec odhozen do škarpy pře- Čáslavský pěší pluk č. 21 připravoval vydání vá-
daně“ pro české menšiny na zněmčeném území plněné vodou. Okamžitou pomocí tudy jedoucího lečného památníku. Městská rada zakoupila 10 vý-
naší vlasti. Hned byla vykonána sbírka jako začátek, Karla Výborného, nájemce dvora z Hraběšína, byl tisků lidového vydání a 2 výtisky skvostného vydání.
která vynesla 2 429 K 24 hal. otec od zadušení ve vodě zachráněn. 

 
 Ve dnech 12. - 17. července Někteří ruští váleční zajatci opustili zde práci a 

 Kulturní snahy v našem městě pokračovaly. pořádala zdejší Ochotnická jednota cyklus 6 pohos- vraceli se tajně pěšky do Ruska. Poněvadž se jim       
Dne 14. 7. bylo jednáno o založení zahradnické tinských her s hostem K. Želenským. v tom pomáhalo asi i radilo, vyhlásily státní úřady 
školy se všemi odbory, zelinářství, ovocnářství a tresty pokutou a vězením těm, kdo k útěku zajat-
květinářství. V zahájené informační schůzi o věci re-  cům pomáhali. 
feroval profesor Dr. Fr. Trnka. Současně se pracovalo Dne 21. července pořádána vycházka „Včely 
i pro utvoření obchodní školy, ale Kutná Hora rych- čáslavské“ na hrad Sion s tendencí „čerpati sílu, vy-
lejším postupem a úplnějším projektem školy pře- trvalost, houževnatost i poučení z historie vepsané  
dešla Čáslav a svou obchodní školu získala. v mnohý kámen našeho okolí.“ Okresní výbor se usnesl ve schůzi dne 26. čer-

vence kupiti dům v Husově třídě od architekta Jo-
sefa Skřivánka za 130 000 K s podmínkou převzetí 
domu až od 1. ledna 1919 a bez právovárečnického 
práva. 

 
Obec věnovala na zřízení lidové university          

v Praze 1 000 K. 

 
Na národní podniky byla zorganizována vše-

obecná „Národní daň“ z nemovitého majetku (ku 
př. z výměry pozemků) a sbírka dobrovolných pe-
něžních darů. V čáslavském okresu počala národní 
daň v měsíci červenci utěšeně pokračovati. Mnohé 
obce odvedly mnohem více, než jim bylo dle výmě-
ry pozemků předepsáno a jednotlivci i spolky také 
hojně přispívali. Spořitelna věnovala 2 000 K, Zálož-
na také 2 000 K. 

 
Městská rada a okresní výbor vyzvaly občan-

stvo, aby přispívalo českým menšinám.

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

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

ČERVENEC

Ing. Emil Pick
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...Divadlo...

...Bezmasné dny tři...
...Peněz papírových mnoho příčinou drahoty...

...Domy koupeny...

...Dluhy na velkostatcích... 

...Obchod s dobytkem podloudně bude potres-
tán...

...Srážka vlaků... ...Ceny před válkou a nyní... 

...Schůze úřednictva pro zlepšení poměrů...

...Oslava narozenin cís. Karla...

...Dr. Jan Zimmer promluvil o 50. výročí čes. 
deklarace pro samostatnost... ...Žebrání na dráze...

...Vývoz mouky podvodně se prováděl...

...Zahradnická škola, přípravné komité...

...Cena úřední na zeleninu...

burce. Na štěstí nebylo v Čáslavi mnoho takových rada, Max Weiner, obchodník, Karel Zakl, městský 
mamonářských prodavačů a rolnictvo samo si přálo zahradník, JUDr. Jan Zimmer, starosta města a ok-

 takové veřejně oznamovati. Ministerským provolá- resu, Hanuš Zrzavý, řídící učitel ve výslužbě a majitel 
Dne 3. a 4. srpna vystoupili zde opět pohostin- ním byly nařízeny přísné tresty pro neoprávněné školek stromoví v Čáslavi. K založení školy a náleži-

sky členové činohry Národního divadla v Praze za prodávání i kupování obilí a zemědělských produk- tého statku k ní bylo třeba opatřiti kapitál a tu ape-
vedení J. Steinara. tů a zřídilo zvláštní službu na zachycení zcizených lováno na dobročinnost příznivců, aby věnovali pe-

zásob. něžní dary, poskytovali nezúročitelných půjček, za-
 kládali stipendia a t.d. 

V měsíci srpnu bylo již v platnosti další nařízení 
úřadu pro výživu o třech bezmasných dnech: pon-  Hlavní nyní příčinou drahoty všech potřeb a  
dělí, středa a pátek. V ty dny se nesmělo maso pro- realit byl nejen nedostatek zboží, ale i ohromný V minulém roce a ještě více v tomto roce bylo 
dávati a požívati. Na hostince i domácnosti ustano- vzrůst oběhu papírových peněz, měsíčně až o jednu uzavřeno mnoho koupí domů v Čáslavi a také naku-
ven přísný dohled. U veliké většiny obyvatelstva ne- miliardu. Jednotlivci nahromadili kapitál, mohli i povány domy až v Praze. 
bylo dohledu ani nařízení vůbec potřeba, protože draho kupovati a také hleděli peníze investovati v 
na maso neměli, nebo je nedostali a zbohatlíci už různých realitách třeba za vysokou cenu. Naprostý 
uměli zákazu se nějak vyhnouti. Přísný dohled ne- nedostatek potravin nutil kupovati za každou cenu Nápadné bylo, že velkostatkáři své statky vyso-
platil a snad se ani nekonal. co se vyskytlo. Za trochu mouky žádáno místo pe- ko zadlužili, kdežto malostatkáři dříve zadluženi, 

něz raději zlatnické zboží, látky nebo i části oděvu. dluhy upláceli. Ludvík Novák koupil od Jana Tezla 
Poněvadž v městském trhu byly vyhlášeny smírné dům čís. 89 za 2 400 K, Jan Špindler z Golčova 
ceny, bylo prodáváno hned na silnici před městem Jeníkova od J. Pavlišové dům č. 175 za 11 800 K, 

Okresní hejtmanství znovu oznámilo, že bude za vysoké ceny. Josef Svěcený, říd. uč. od Jindřiha Holzera č. 415 za 
trestně stíhati podloudný obchod s dobytkem, ze- 17 600 K, Hugo Chour od Jos. Hlavatého čís. 454 za 
jména s telaty, jichž se nedostávalo. Proto přece 15 000 K, M. Čadilová od Ant. Malého čís. 470 za 14 
(jak se potom vypravovalo) koupilo se tajně ve vsi 000K, M. Trnková od pivovaru Kutnohorského čísl 
tele, v noci převezlo a hodilo okénkem do sklepa v 160 za 37 000 K, Václav Holub koupil hostinec „U 
určitém místě, a odtud pak prodáváno buď v hos- Čížků“ za 45 000Kč, Viktor Švarz od Jos. Puzza domy 
tinci pro strávníky nebo známým, dobře platícím čís. 98 a 99 za 45 K. Brzy následovaly další koupě 
osobám. domů...

Dne 12. srpna t.r. srazily se nákladní vlaky, při- Pracovní sbor soukromého a samosprávného 
jíždějící na zdejší nádraží. Vlak od Golčova Jeníkova úřednictva v Čáslavi vypracoval přehlednou tabulku 
vrazil na výhybce do zadních vozů vlaků od Kutné o rozdílu cen životních potřeb před válkou a v měsíci 
Hory a 15 vozů více méně rozbil. Strojvůdce a topiči srpnu 1918 takto: 
seskočili z lokomotivy, několik zřízenců utrpělo váž-
ná zranění. 

 
V měsíci srpnu uspořádalo samosprávné a sou-

kromé úřednictvo v Čáslavi manifestační schůzi pro 
zlepšení životních poměrů a zvýšení služebného. 

 
Dne 17. srpna oslaveny v Čáslavi narozeniny cí-

saře a krále Karla I. obvyklým důstojným způsobem. 

  
Při zahájení schůze městské rady dne 19. srpna Skoro v každém osobním vlaku jezdili žebráci (i 

t.r. vzpomněl starosta JUDr. Jan Zimmer padesátého nepraví) a dotěrně od osoby k osobě dary vymáhali. 
výročí památné deklarace ze dne 22. srpna 1868, Potulní muzikanti projížděli stále jistou částí dráhy a 
kterou čeští poslanci zahájili boj za státní samostat- obtěžovali cestující žebrotou za trapnou hudbu a i 
nost zemí koruny české. Vřelými slovy vyjádřil pře- nemravné písně. Projevenou nelibost dovedli ihned 
svědčení, že vytrvalá a svorná vůle celého národa zaraziti někteří výstřední pasažéři „okázalým“ da-
přivede věc k plnému vítězství. Členové městské ra- rem koruny, což jistě nebylo ze soucitu k žebravým, 
dy povstavše vyslechli se zanícením tento projev, ale ze zlomyslnosti vůči ostatním. Tak se dělo po 
který byl v protokolu zaznamenán. dlouhou dobu a zákazy neúčinkovaly pro nevěříc-

nost příslušných některých orgánů. Žebrala a mrav-
 ně trpěla i mládež. 

Dne 23. srpna t.r. žádala deputace konsumentů 
u okresního hejtmanství, aby dvorní rada Karel Vo-
jáček svým vlivem působil proti úplnému vybíjení  Myšlenku a zájem pro uskutečnění zahradnické 
dobytka v městě i okresu, dále aby byla zmírněna školy v Čáslavi již ve školním roce 1919 - 20 propa-
rekvisice velikého množství obilí, luštěnin a bram- govalo v měsíci srpnu t.r. přípravné komité, v němž  
borů, jak bylo městu a okresu předepsáno, a koneč- byli: MUDr. Leopold Bloch, Karel Daněk, starosta      V srpnu t.r. byly tyto vyhlášené úřední ceny 
ně, aby bylo zamezeno pokoutní vyvážení mouky do z Vinař, Josef Havelka, starosta z Potěh, Václav Ha- zeleniny: zelí 40 K, kapusta 55 K, mrkev červená 50 
vzdálených míst. Stalo se ku př., že jistý agent z Li- velka, nájemce velkostatku Ronov, Eduard Michna, K, žlutá nebo bílá 35 K, tuřín a vodnice 30 K, červená 
berce nakoupil tu za přemrštěné ceny více pytlů velkoobchodník ovocem, František Müller, ředitel řepa 40 K, suchá cibule 160 K, česnek 235 K za 1 
mouky, naložil je do vagónů a přikryl mrkví, aby se velkostatku žlebského, Ferdinand Stoupa, továrník, metr. cent. Veškerá zelenina se odváděla určenému 
zdálo, že posílá pouze mrkev. Podvod byl zpozoro- Dr. František Trnka, profesor gymnázia, Čeněk Van- komisionáři.     Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918
ván a mouka na telegrafický vzkaz zabavena v Nym- čura, starosta Dolních Bučic, Karel Vojáček, dvorní ...pokračování v příštím vydání ČN...

SRPEN

před válkou(K) 1918(K) 
mouka 0,36 (kg) 1,66 (kg)
chléb 0,24 (kg) 1,16 (kg)
hov. maso 1,28 (kg) 12 (kg)
vepřové 1,10 (kg) 50 (kg)
telecí 1,20 (kg) 14 (kg)
máslo 1,80 (kg) 60 (kg)
sádlo 1,80 (kg) 70 (kg)
cukr 0,78 (kg) 1,52 (kg)
mýdlo 0,66 (kg) 48 (kg)
rýže 0,40 (kg) 40 (kg)
hrách 0,28 (kg) 10 (kg)
lůj 0,68 (kg) 40 (kg)
mléko 0,20 (l) l2 (l)
vejce 0,06 (ks) 1,2 (ks)
uhlí 3,30 (q) 20 (q)

3 3dříví 2,8 (m ) 30 (m )
brambory 8 (q)  90 (q)
muž. oblek 50 1200
žen. oblek 70 1500
boty 12 400
ponožky 0,60 25
klobouk 10 50
košile 4 100
límec 0,48 5
Průměrně zdraženy potřeby o 2 500%
Husy byly placeny v červenci až po 80 koru-
nách. 
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nedikt, se stal kapelníkem v milánské La Scale a poz-
ději výraznou osobností hudebního života ve slo-
vinské Lublani. Jan Josef Dusík věnoval hudební pé-
či i svému nejmladšímu bratru Václavu Jiřímu, který 
pak působil jako varhaník baziliky na Sv. Kopečku u 
Olomouce.

O kantorském a varhanickém působení Jana Jo-
sefa Dusíka v Čáslavi máme řadu dochovaných 
zpráv. Velké množství informací můžeme nalézt       
v útlé knížce čáslavského archiváře a gymnaziálního 
profesora dr. Františka Škrdleho s příznačným titu-
lem Jan Josef Dusík - čáslavský kantor a varhaník, 
kde díky záznamům z městských archivů (jedná se 
převážně o úřední rozhodnutí nebo korespondenci 

Dusíkův otec Jan byl kolářem, matka Alžběta mezi Dusíkem a městskou radou) popisuje některé   
dcerou kantora. Poté, co ovdověla, svěřila přípravu z Dusíkových životních epizod, souvisejících často s 
na budoucí povolání svého tehdy desetiletého syna neblahou finanční situací kantora (např. Dusíkova 
Jana Josefa svému švagrovi, mlázovickému kantoro- žádost z roku 1761 o poskytnutí „odměny ´od cvi-
vi Janu Vlachovi. Mladý Jan se ve svých 16 letech čení chudých dětí´, [...] které byly osvobozeny ra-
stal pomocným učitelem v Lánově u Vrchlabí, o dva dou od placení sobotálesu“).
roky později získal místo pomocného učitele a var- Cenným pramenem je zmínka o Janu Josefu Du-
haníka v Chlumci nad Cidlinou. Jako dvacetiletý pak síkovi ve známém Hudebním cestopise 18. věku 
roku 1758 přichází do Čáslavi, kde získává místo anglického hudební historika Charlese Burneyho, 
kantora na místní dvoutřídní městské škole a varha- který v něm popisuje své poznatky o hudební si-
níka kostela sv. Petra a Pavla a kostela sv. Alžběty. tuaci v evropských zemích, které procestoval. Svou ale i vlastních dětí.“

Povolání kantora na malých městských a ves- návštěvu Čáslavi v září roku 1772 líčí v knize takto: Roku 1786 zasáhly josefínské reformy i čáslavs-
nických jedno- nebo dvoutřídních školách obnášelo "Procestoval jsem celé Království české od jihu ký kostel. Bylo rozhodnuto zrušit zdejší literátský 
výuku tzv. trivia (čtení, psaní, počítání), zpěvu, popř. až k severu; a poněvadž jsem pečlivě sledoval, jak se kůr a všechen jeho majetek (nástroje a zpěvníky) 
základů hospodaření nebo řemeslných dovedností. prostý člověk učí hudbě, shledal jsem posléze, že prodat v dražbě. Oba kantoři tak koupí zachránili 
Dalším úkolem kantora byla péče o chrámovou nejenom v každém větším městě, ale také ve všech mj. varhanní pozitiv, housle a violy.
hudbu. Kromě výuky kancionálových Postupem času Dusíkovy životní ná-
písní a varhanního doprovodu běžného klady převyšovaly jeho příjem, proto ro-
bohoslužebného provozu (mše, křty, ku 1793 zažádal o místo tzv. kvartýr-
svatby, pohřby) uváděl během slavnost- meistra, čemuž rada města vyhověla a 
ních bohoslužeb skladby českých barok- své rozhodnutí zdůvodnila „uznáním 
ních a raně klasicistních mistrů nebo skla- dobře osvědčených zásluh o město“ (viz 
deb svých. Fr. Škrdle). 

Z hlediska socioekonomického statu- Velká inflace, která přišla na přelomu 
su patřil kantor mezi chudší vrstvy obyva- 18. a 19. století, a nízké příjmy byly příči-
telstva. Příjem mu zajišťoval tzv. sobotá- nou narůstajících dluhů manželů Dusíko-
les, což byl týdenní plat učitele, vypláce- vých. Roku 1805 svůj dům na čáslavském 
ný (v sobotu) od rodičů za výuku každého náměstí byli nuceni prodat, nicméně 
žáka, dále za tzv. opakovací hodiny žáků a zůstali v něm nadále jako nájemníci. Ro-
za soukromou výuku hry na hudební ku 1807 umírá Dusíkova manželka 
nástroje. Veronika. Jedenáct let po ní, 24. června 

Několik měsíců po svém příchodu do Čáslavi Jan 1818, pravděpodobně v domě, na jehož místě v vesničkách, kde je jen triviální škola, učí se chlapci i 
Josef Dusík založil rodinu. V květnu 1759 se oženil s současné době stojí evangelický kostel, i její manžel děvčata hudbě. 
dcerou čáslavského měšťana Veronikou Stieveto- Jan Josef.V Německém Brodě, Jeníkově, Čáslavi, Českém 
vou, vynikající harfenistkou. V domě, kde mladí Co se týče Dusíkovy kompoziční činnosti, jeho Brodě i jinde jsem takové školy navštívil; a zvláště     
manželé žili (dnešní dům č. 171 na čáslavském ná- skladby se prakticky nezachovaly. Literatura belet-v Čáslavi, vzdálené jednu poštovní stanici od Kolína, 
městí v sousedství budovy ZŠ ), Dusík umístil tzv. ristického charakteru se zmiňuje o pastorálních jsem ji poznal zblízka. 
školní světnici, kde sám vyučoval. Z manželství mších, litaniích, duchovních písních, varhanních Varhaník a kantor Johann Dusick a první hous-
vzešlo mezi lety 1760 až 1774 osm dětí, z nichž pou- skladbách, ale i řadě skladeb určených pro výuku lista farního kostela Martin Kruch, kteří jsou záro-
ze sedm se dožilo dospělosti. žáků. Existenci všech těchto skladeb nicméně lze s veň učiteli, uspokojili mé očekávání. Přišel jsem do 

Pokud se ukázalo, že se u některého z dětí pro- vysokou pravděpodobností předpokládat, neboť školy, která byla plná dětí, chlapců i děvčat od šesti 
jevuje výrazný hudební talent, bylo snahou ven- kompoziční činnost kantorů určená pro školní nebo do deseti nebo jedenácti let; děti četly, psaly, hrály 
kovských kantorů umožnit mu vzdělání u skladatelů chrámový provoz byla zcela běžnou záležitostí. na housle, hoboje, fagoty a na jiné nástroje. Varha-
a varhaníků ve velkých městech, případně mimo Jedinou skladbou, jíž můžeme prokazatelně při-ník měl v pokojíku ve svém domě čtyři clavichordy a 
Čechy, neboť hudební vývoj určovala hudba pro- řadit Dusíkovu autorství, je pašijová píseň Již jsem na každém cvičil malý chlapec; jeho devítiletý syn 
vozovaná a komponovaná v Lipsku, Mannheimu, dost pracoval (text Šebestián Labe), která pronikla byl dobrý pianista. 
Vídni, Paříži, Londýně atd. (První konzervatoř v Če- do kancionálů a zpěvníků a zpívá se dodnes. Doprovodil mě potom do kostela a zahrál mi na 
chách byla založena až v roce 1811.) Stalo se tak i      dobře znějících, nepříliš velkých varhanách obdivu-
v případě Dusíkova prvorozeného syna Václava Ja- hodnou fantazii. [...] Improvizoval také fugu na pěk-
na, známého jako Jana Ladislava, pozdějšího klaví- né nové téma a mistrovsky ji provedl. Po mém sou-
risty evropského významu, který v době svého pů- du to byl jeden z nejlepších varhaníků, jaké jsem bě-
sobení v Londýně vzal pod patronaci svoji sestru Ka- hem celé své cesty slyšel. Stěžoval si, že ztratil tech-
teřinu Veroniku, rovněž vynikající klavíristku a har- niku, poněvadž nemůže dost cvičit, a dodal, že musí 
fenistku. Další z talentovaných potomků čáslavské-       vyučovat příliš mnoho začátečníků a nezbývá mu 
ho kantora František Josef, známý jako František Be- čas na studium; jeho domek že je plný nejen cizích, 

Na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší, ve středu 
pomyslného trojúhelníku mezi městy Jičín, Lázně 
Bělohrad a Hořice leží bývalé lázeňské městečko 
Mlázovice. Projdeme-li se po obvodu tamějšího ná-
městí, záhy zjistíme, že téměř na každém domě byla 
instalována tabulka nebo pamětní deska s informa-
cí, kdo z významných mlázovických obyvatel v mi-
nulosti v daném domě žil, k čemu dům dříve sloužil 
nebo s jakou historickou událostí je dům spojený. V 
dolním konci náměstí nelze minout dům č. 47, na 
němž je umístěna kamenná pamětní deska s nápi-
sem, který sděluje, že v tomto domě se 16. srpna ro-
ku 1738 narodil hudební skladatel, kantor a varha-
ník .

Letošní 280. výročí narození a 200. výročí úmrtí 
Jana Josefa Dusíka si můžeme připomenout tímto 
textem, ale i hudbou. V rámci vzpomínky na čáslavs-
kého kantora a varhaníka se na podzim tohoto roku 
v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla, tedy místě, 
kde Dusík celý život působil, uskuteční koncert žáků 
zdejší ZUŠ, na nějž jste srdečně zváni.      

Jan Josef Dusík

Petra Bělohlávková

VOJITÉ DUSÍKOVSKÉ VÝROČÍ D
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Petr Svoboda, zakladatel a bývalý ředitel Galerie 
výtvarných umění v Mostě a stálý kurátor každoroč-
ních výstav, organizovaných v Čáslavi místním spol-
kem Třiatřicet, převzal ve středu 30. května vý-
znamné ocenění ministerstva kultury, medaili Artis 
Bohemiae Amicis. Toto resortní vyznamenání ob-
držel při komorním ceremoniálu v pražském Nostic-
kém paláci z rukou náměstka Vlastislava Ourody, a 
to zejména za svoji dlouholetou nepřetržitou syste-
matickou kurátorskou, osvětovou a publikační čin-
nost, za vybudování a více než pětadvacetileté ří-
zení významné umělecké galerie a za šíření dobrého 
jména české kultury v zahraničí. 

než čtvrt století (v roce 2000 byla GVU Most, po-
dobně jako jiné státní galerie, převedena pod sprá-
vu kraje) zde uspořádal několik set mnohdy objev-
ných výstav, přičemž bez výjimky každou z nich 
osobně odpracoval - od výběru a oslovení autorů 
přes zpracování libreta, výběr exponátů, jejich svoz, 
koncepci a instalaci, až po kompletní zpracování ka-
talogu, včetně autorství průvodních odborných 
textů a grafickou úpravu výsledných publikací. Díky 
důsledně prosazované umělecké koncepci a syste-
matické publikační a osvětové aktivitě získala mos-
tecká galerie pod jeho vedením vysoké renomé ne-
jen mezi odbornou a laickou veřejností v České re-

Petr Svoboda se tím zařadil po bok významných publice, ale prostřednictvím intenzivní spolupráce 
osobností - například čáslavského rodáka Josefa se zahraničními a mezinárodními odbornými insti-
Svobody, Jiřího Bělohlávka, Ennia Morriconeho, Jo- tucemi a umělci evropského formátu i respekt a 
sefa Koudelky, Lubomíra Lipského či Sira Charlese uznání v Německu, Francii, Belgii či Finsku, odkud 
Mackerrase - které byly touto medailí oceněny  b ý v á  P et r Svoboda zván ke konzultacím a spolupráci 
v uplynulých letech. s renomovanými galeriemi. Během uplynulých de-

Petr Svoboda, absolvent Střední průmyslové setiletí také Petr Svoboda mnohokrát nezištně po-
školy keramické v Karlových Varech, se po jedenácti skytl odbornou pomoc jiným českým galeriím a vý-
letech práce v porcelánce ve Staré Roli stal v roce stavním síním. 
1985 odborným kurátorem v Galerii umění Karlovy V květnu 2017 se Petr Svoboda stal jednou          
Vary a v roce 1990 byl jmenován ředitelem Okresní z obětí bezprecedentní personální čistky, během 
galerie výtvarného umění v Mostě. V roce 1991 níž rada Ústeckého kraje odvolala bez jakéhokoli 
tuto galerii delimitoval a převedl pod ministerstvo relevantního zdůvodnění z funkce pět ředitelů 
kultury; současně pro ni vyhledal a administrativně tamních galerií a muzejí. Vedení kraje navíc vzápětí z Mostecka na Čáslavsko, aktuálně v Čáslavi připra-
i technicky zajistil nové, vysoce reprezentativní zahájilo za velmi podezřelých okolností kroky           vuje další výstavu, tentokrát obsáhlou výběrovou 
prostory v přestěhovaném děkanském chrámu k faktické likvidaci GVU Most formou jejího sloučení retrospektivu významné české fotografky Gabiny 
Nanebevzetí Panny Marie. V následujících letech s regionálním muzeem. Případ vyvolal silnou Fárové; její vernisáž by měla proběhnout v místním 
zde s obrovským osobním nasazením vybudoval negativní odezvu v kulturních a politických kruzích  Dusíkově divadle počátkem října. 
unikátní výstavní prostor spojující modernost  v Č e ch á ch  i  v z ah raničí a dosud není uzavřen. 
s geniem loci pozdně gotického kostela. Během více Petr Svoboda, který se nedávno přestěhoval       

Ing. David Novák, Třiatřicet, z.s.,
http://triatricet.webnode.cz, foto: M. Lepeška

MINISTR KULTURY VYZNAMENAL KURÁTORA ČÁSLAVSKÝCH VÝSTAV 
PETRA SVOBODU 

Zcela nový vůz značky Dacia Dokker nyní využijí za-
městnanci Alzheimercentra Filipov, o.p.s. Slav-
nostní předání prvního sociálního automobilu pro-
běhlo v úterý 29. května 2018 za účasti ředitelky za-
řízení Jany Střihavkové a zástupce poděbradské 
reklamní agentury Kompakt, která tento projekt 
zaštiťuje. Zařízení vůz využije zejména k zajištění 
provozu. Na financování vozu se podílelo na čty-
řicet sponzorů z regionu napříč obory od velkých fi-
rem až po ty menší.

O projektu Sociální automobil

O společnosti Kompakt s.r.o.

kovém pořadí již 724. automobil. „Ve většině so-
ciálních zařízení pečujících o seniory je vozový park 
ve špatném technickém stavu a vozidla neodpoví-
dají standardům. Tato zařízení mohou získat nové 
auto většinou jen prostřednictvím charity či spon-
zorství. To však nepřichází každý den, a tak jsme se 
rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, 
kteří to skutečně potřebují. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se na koupi sociálního vozu podíleli,“ 
uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti 

Do Alzheimercentra ve Filipově putovala v úte- Kompakt. 
rý 29. 5. 2018 osobní dodávka značky Dacia Dokker. 

tem byl doposud tento projekt postaven na vozech Jedná se o první sociální automobil pro zařízení ve Za spoluúčasti firem a společností se podě-
Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker.Filipově, které již 10 let pečuje o seniory s Alzhei- bradská reklamní agentura Kompakt snaží o vytvo-

 merovou chorobou. Radost z nové Dacie mají ze- ření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ús-
Reklamní agentura zahájila svou činnost v ob-jména zaměstnanci centra, ti vůz využijí k zajištění tavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na 

lasti reklamy a propagace v roce 1993. Jejími jedna-provozu zařízení, zásobování a budou v něm vozit výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravot-
teli jsou PaedDr. Miroslav Káninský a Pavel Bažant.klienty na výlety. „Máme z nového automobilu ob- ně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Projekt 

Hlavní činností agentury je tvorba informač-rovskou radost, vzhledem k umístění našeho zaří- stojí na systému tzv. „reklamy na kolech“ a spočívá 
ních plakátů, map, mapových průvodců a knižních zení nám vozidlo usnadní kontakt s městem Čáslaví v tom, že se mu obchodní zástupce jednou v roce 
publikací. Nejprestižnějším projektem společnosti a okolím. Těší nás, že firmám a podnikatelům v na- po dobu tří měsíců intenzivně věnuje. Získává fir-
je projekt „Sociální automobil“, který se snaží o vy-šem kraji nejsou senioři lhostejní, a že se rozhodli my, které jsou ochotné přispět na dobrou věc a 
tvoření a obnovení vozového parku v zařízeních, do tak prospěšného projektu zapojit. Ráda bych chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž po-
která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, poděkovala všem přispěvatelům i agentuře Kom- putuje do některého ze sociálních zařízení. Daná 
rehabilitaci a integraci hendikepovaných lidí. pakt, která tento smysluplný projekt zorganizova- organizace tak získá nejen dobrý pocit za svou 

Celorepubliková působnost společnosti je za-la“ uvedla při předání vozidla Dana Hynková, ředi- dobročinnost, ale i reklamu na vozidle, které je na 
jišťována prostřednictvím sítě obchodních zástup-telka Alzheimercentra Filipov, o.p.s. silnicích všem na očích.
ců, kterých je aktuálně osmdesát.Projekt Sociální automobil funguje po vzoru Od roku 1997, kdy byla zahájena realizace to-

Firma má celkem 21 stálých zaměstnanců a její evropských měst již 20 let, za tu dobu předal Kom- hoto projektu, se za pomoci firem a společností po 
roční obrat činí 80 milionů korun.pakt v rámci České republiky na sedm stovek vozi- celém území ČR podařilo předat již 700 sociálních 

Více informací na www.kompakt-cr.cz            del. Alzheimercentrum Filipov, o.p.s. získalo v cel- automobilů. Vzhledem k zahraničním zkušenos- TZ

PRVNÍ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL ZDARMA PRO ALZHEIMERCENTRUM FILIPOV
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Školní rok pomalu končí a je čas hodnotit a bilanco- Vilímek, Eliška Nezmaškalová, Elena Pelešková, František Malina, Martin Brebis, Oliver Hruban, 
vat, jaký byl. Co se týká sportovní oblasti byl na Magda Dlouhá, Kateřina Rusnáková, Filip Koudelka, Vojtěch Semerád a Matěj Šváb. Dívkám se podařilo 
„masaryčce“ mimořádně úspěšný, o čemž svědčí Vít Koryčánek, Tomáš Nesládek, Petr Holý, Kristýna zvítězit – Andrea Dočekalová, Tereza Stehnová, 
řada medailí našich žáků v okresních soutěžích a Vaňková, Žofie Sosnovcová, Kristýna Bělohlávková Kristýna Vaňková, Iva Babáková, Adéla Kopecká, 
olympiádách. Tento článek je vlastně poděkováním a Kristýna Rozsypálková. Lukáš Zdichynec získal Kateřina Kunášková a Lucie Vyskočilová.
všem, kteří se na reprezentaci školy v tomto školním stříbro v atletickém víceboji v Kutné Hoře. Zvláště v této době je potěšitelné, že zájem žáků 
roce podíleli. Naši mladší žáci se zúčastnili také Poháru o sportovní aktivity neklesá a právě sportovní 

Jarní medailová série začala již v březnu, kdy se rozhlasu v Kutné Hoře. Tým chlapců získal 3. místo – soutěže a olympiády výrazným způsobem tento 
konal okresní turnaj v košíkové. Tým chlapců ve Filip Varga, Petr Kotěra, David Beneš, Petr Hrubý,  zájem podchycují.                                                   
složení Tomáš Střílek, Adam Trnka, Matěj Hudec, 
Lukáš Březina, Roman Stehno, David Pokorný, Jakub 
Adamec, Marek Gonda a Stanislav Charwot vybojo-
val  stříbrné medaile a týmu dívek ve složení  Viola 
Dlouhá, Lenka Zelingerová, Kristýna Kadeřábková, 
Viktorie Bohatá, Žaneta Hurdová, Klára Kulhavá, 
Michaela Smejkalová, Eliška Loudová, Lucie 
Trnková, Adéla Vyskočilová, Lucie Kristínová a 
Barbora Wolterová se dokonce podařilo získat 
zlato.

V následujícím okresním turnaji v odbíjené byli 
chlapci opět stříbrní. Školu reprezentovali Matěj 
Hudec, Ondřej Titze, Tomáš Střílek, Roman Stehno, 
Jakub Adamec, Lukáš Březina, Marek Gonda a Petr 
Klemák. Také dívky dokázaly vybojovat medaili – 
bronzovou -  ve složení týmu Viola Dlouhá, Lenka 
Zelingerová, Kristýna Kadeřábková, Viktorie 
Bohatá, Nikola Kuklíková, Kristýna Svobodová, 
Andrea Titzeová a Lucie Trnková. 

Ani mladší žáci z 1. stupně nezůstali pozadu.     
V okresním finále Mc Donald´s Cupu  získali žáci 1.-
3. tříd bronz – Filip Mráz, Petr Mužátko, Ruth 
Cunningham, Martin Krejčí, Phan Minh Nhat, Adam 
Hybler, Matěj Meszároš, Pavel Rokos, Petr Vavřina a 
Robin Stiburek. Žáci 4. a 5. tříd byli stříbrní – Petr 
Holý, Filip Koudelka, Tomáš Nesládek, Vojtěch 
Paták, Martin Resl, Patrik Stehlík, Kryštof Zavadil, 
Martin Brebis, Vít Koryčánek, Tadeáš Strnad a 
Matěj Vilímek.

Následovaly okresní atletické soutěže – ve 
Štafetovém poháru bylo naše družstvo stříbrné – 
Adam Hybler, Petr Vavřina, Adam Havelka, Matěj 

MV

V úterý 22. května 2018, za příjemného teplého 
jarního počasí, uspořádalo Sdružení sportovních 
svazů České republiky, z.s. ve spolupráci se Základní 
školou Masarykova v Čáslavi premiérový školní zá-
vod v Target Sprintu. Target Sprint je poměrně mla-
dá sportovní disciplína, která v sobě kombinuje běh 
na střední vzdálenost (3 x 400 m) a střelbu na terč (2 
x 5 zasažených terčů). Dvě střelecké položky absol-
vují závodníci postupně po prvním a druhém běžec-
kém okruhu.

ny. David Beneš zvítězil s absolutně nejrychlejším dynamicky rozvíjet,“ hodnotí a plánuje Václav Jalo-
časem 5:51,2 s, Vojtěch Hamsa na druhém místě vecký, projektový ředitel Sdružení sportovních sva-
zaběhl čas 6:50,3 s a třetí Matěj Šváb si v cíli zapsal zů České republiky. 
čas 7:23,3 s. Všech 37 závodníků doběhlo do cíle a nikdo zá-

„Jsme rádi, že díky spolupráci se Sdružením vod nevzdal! To svědčí i o tom, že mladé čáslavské 
sportovních svazů České republiky můžeme být u školáky Target Sprint zaujal a že se jim závod v této 
zrodu této zajímavé sportovní disciplíny. Závodníci zajímavé sportovní disciplíně líbil. 
mě potěšili, bez výjimky houževnatě bojovali a mys-
lím, že nakonec vyhráli všichni,“ 
chválil svoje žáky Jaroslav 

Pro první školní závod byla vybrána Základní Vostrovský, ředitel 1. ZŠ Masa-
škola Masarykova v Čáslavi, konkrétně žáci 6. tříd. Ti rykova v Čáslavi.
v dubnu absolvovali střelecký trénink, aby se sezná- „S čáslavskou Základní ško-
mili s pravidly a naučili se zacházet se zbraněmi (pro lou v Masarykově ulici nespolu-
tyto účely i pro účely závodu byly použity laserové pracujeme náhodou, děti byly 
zbraně a školáci stříleli v poloze vleže). V úterý 22. skvělé a jen potvrdily, že spor-
května se pak na atletickém oválu ve Vodrantech tovní úroveň chlapců a dívek 
uskutečnil ostrý závod, do kterého nastoupilo 37 této školy se díky obětavé práci 
školáků (22 dívek a 15 chlapců). a sportovnímu zaujetí pedago-

Nejrychlejší dívkou byla Andrea Dočekalová, gů drží dlouhodobě na vysoké 
která závod zvládla za 6:12,3 s. Druhé místo obsadi- úrovni. Jsem přesvědčený, že 
la Adéla Kopecká s časem 6:41,7 s, pro třetí místo si Target Sprint je atraktivní a per-
s časem 7:05,4 s doběhla Tereza Stehnová. Také me- spektivní sportovní disciplína, 
zi chlapci byly k vidění velmi dobré sportovní výko- která se bude v České republice 

             
                                                                        JN, TZ

PREMIÉROVÝ ŠKOLNÍ ZÁVOD V TARGET SPRINTU SE VYDAŘIL

CYKLOTOUR „NA KOLE DĚTEM“ ZAVÍTALA DO ČÁSLAVI
V úterý 5. června se na své pouti Českou republikou 
zastavila veřejná cyklotour „Na kole dětem”,            
v jejímž čele do města přijel několikanásobný 
mistra světa v jízdě na vysokém kole, pan Josef 
Zimovčák. Celá akce si klade za cíl tímto způsobem 
získávat finanční prostředky, které pak dále pomá-
hají dětem, které prodělaly onkologickou léčbu, a 
to za pomoci nadačního fondu Josefa Zimovčáka. 

spělo také město Čáslav, které z rozhodnutí měst-
ské rady věnovalo fondu Josefa Zimovčáka deset 
tisíc korun. 

Peloton, čítající přibližně sedmdesát cyklistů, 
přivítal před budovou radnice místostarosta města, 
magistr Daniel Mikš. Krátkého proslovu se poté ujal 
i pan Josef Zimovčák, který vyzdvihl jak význam ak-
ce samotné, tak i dobrou vůli mnoha měst i jednot-

„Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčá- livců přispět na správnou věc a svým příspěvkem 
ka se cílenými aktivitami snaží rozšířit možnosti soli- napomoci nemocným dětem k návratu do běžného 
darity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory života.   
dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí čin-                                                                                
ností se především zamě-
řuje na sportovní aktivity a 
zajištění rekondičních po-
bytů, které usnadňují dě-
tem a jejich rodičům překo-
návat traumata způsobená 
těžkou nemocí. Úzce spolu-
pracuje s občanským sdru-
žením Haima Praha, Haima 
Ostrava, Šance Olomouc a 
nadačním fondem Krtek, 
které již řadu let pracují při 
dětských onkologických 
klinikách,“ uvádí se na in-
ternetových stránkách ak-
ce i fondu. 

Ke zdaru celé akce při-

zn

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ ČÁSLAV, MASARYKOVA UL.
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Minulý měsíc vešel v Čáslavi v platnost nový Řád ve-
řejného pohřebiště. Změny v dříve platné normě 
vycházejí z nedávno vydané novely zákona číslo 
256/2001 Sb., o pohřebnictví. (Celý dokument je 
uveřejněn na úřední desce na internetových strán-
kách města - www.meucaslav.cz.) Mezi momenty, 
kterých se nové dokumenty dotýkají, patří také 
pohřby, vypravované obcí. 

konstatovala paní Jarošová. Například v minulém 
roce se jednalo o sedm pohřbů. Zároveň je třeba 
poznamenat, že se tato povinnost města nevzta-
huje jenpřímo na zesnulé občany města, ale obecně 
na všechny, kteří na jeho území zemřou. Pokud se 
tedy stane, že zemře ve zdejší nemocnici občan s 
trvalým pobytem v jiném městě, k jehož tělu se však 

 nikdo z příbuzných do devadesáti šesti hodin nepři-
Stejně tak, jako má většina z nás poměrně jasné hlásí, připadá právě městu povinnost zajistit zmiňo-

představy o tom, jak by měl vypadat náš život, vaný sociální pohřeb, a to bez ohledu na majetkové 
abychom s ním mohli být spokojeni, zamýšlíme se poměry zesnulého. „Někteří lidé si ve stáří spoří na 
občas i nad poslední cestou, která - ať chceme nebo vlastní pohřeb, ale bohužel si neuvědomí, že na-
ne - čeká jednou každého z nás. Samozřejmě nám příklad při špatných vztazích v rodině nemusí být je-
nezbývá nic jiného, než se spolehnout na svoji rodi- jich úspory použity na zamýšlené účely,“ upozornila 
nu a důvěřovat v jejich péči i po našem odchodu ze Bc. Šárka Jarošová. Je tedy v takových případech ně-
světa. Bohužel ne každému je ale  důstojné rozlou- jaké spolehlivé východisko, které by problematické 
čení v kruhu rodiny dopřáno... situaci zabránilo? Kromě toho, že různé pojišťovny 

V případě, kdy se rodina zesnulého z jakéhoko- nabízejí produkty, vztahující se právě k poslednímu 
liv důvodu odmítne o tělo svého příbuzného či blíz- rozloučení, není mezi veřejností příliš známá ani 
kého postarat, přichází ke slovu tak zvaný sociální možnost tak zvané závětní objednávky, sjednané 
pohřeb, vypravovaný městem. Je však zřejmé, že se přímo v dané pohřební službě. Je tedy možné si 
v těchto případech jedná skutečně jen o zajištění vlastní poslední cestu v podstatě předplatit, což 
nezbytně nutných úkonů - tedy většinou kremace mnozí lidé nevědí.  
bez jakéhokoliv obřadu a následné uložení do spo- Jak bylo konstatováno, v případě tak zvaných 
lečného hrobu. Obecná informace hovoří o tom, že sociálních pohřbů je popel zesnulého uložen            
v posledních letech v rámci republiky počet těchto v hrobce, kterou spravuje město. Také na 
sociálních pohřbů narůstá. Zeptali jsme se proto pa- čáslavském hřbitově jedna taková je a právě v 
ní Bc. Šárky Jarošové, pracovnice odboru sociálních současné době prochází opravou. Na její nové 
věcí a zdravotnictví zdejšího městského úřadu, jaké podobě se bude podílet i člověk, který se estetické 
jsou v této oblasti zkušenosti právě v Čáslavi. stránce města věnuje již dlouhá léta a jeho práce je 

„V Čáslavi jsme v posledních letech nárůst poč- vidět na mnoha místech Čáslavi - výtvarník a 
tu pohřbů vypravovaných obcí nezaznamenali,“ mozaikář pan František Tesař.                                   zn

Kolumbárium na čáslavském hřbitově dostane 
novou podobu a bude rozšířena jeho kapacita. 
Město Čáslav přistoupilo k tomuto kroku mimo jiné 
na základě velké poptávky po urnových místech.

Pod taktovkou odboru správy majetku města 
bylo kolumbárium, jehož postavení je datováno na 
začátek minulého století, odborně otevřeno. Poté, 
pod dohledem správce hřbitova pana Hovorky byly 
urny popsány a po dobu rekonstrukce odborně 
uloženy mimo kolumbárium. 

Koncem května dostali uzavřením smlouvy 
zelenou také pracovníci společnosti Konstrukce a 
dopravní stavby s. r. o., kteří si staveniště převzali 
21. června. Kromě kompletní rekonstrukce dojde k 
přístavbě křídel kolumbária, čímž vzroste jeho 
kapacita o téměř 100 míst.

Práce na hřbitově budou ukončeny v říjnu. 
Návštěvníci hřbitova by po dobu rekonstrukce měli 
dbát zvýšené opatrnosti především při pohybu 
okolo opravovaného kolumbária.                                                                                                                          JN    

REKONSTRUKCE KOLUMBÁRIACHVÍLE, KTERÉ SE NELZE VYHNOUT...

Rozsáhlý revitalizační plán, do kterého je zahrnuto 
několik čáslavských lokalit, již s definitivní platností 
zná dodavatele prací. Nic tedy nebrání tomu, aby 
byly zahájeny práce v souladu s harmonogramem 
plánu pro podporu a péči o městskou zeleň, jehož 
zpracování bylo započato v roce 2015, kdy byl pro-
veden dendrologický průzkum poukazující na pro-
blematická místa. Myšlenka realizace projektu vze-
šla z úspěšné proměny zeleně ve Zruči nad Sázavou.              

a dalším arboristickým opatřením. Další práce při- Revitalizace zeleně se podle zmiňovaného plá-
jdou na řadu příští rok. nu týká lesoparku a sportovního areálu Vodranty, 

Harmonogram prací bude pokračovat těmito náměstí Jana Žižky, náměstí Komenského, sídliště v 
činnostmi: V březnu příštího roku budou frézovány ulici Žitenická, hřbitovu a přilehlé třešňovky, dále 
pařezy a na konec prvního jarního měsíce je naplá- ulic Filipovská, Tyršova a Jeníkovská. Proměnou pro-
nována také výsadba vzrostlých stromů, která bude jde také park na Novém městě u zemědělské školy a 
probíhat až do konce května. V červnu a červenci park na Valech. 
pracovníci firmy připraví záhony a založí trávníky. Náklady pro realizaci prací budou činit zhruba 3, 
Založ e  n í trávníku bude prováděno také v září a říjnu. 5 miliónů korun včetně DPH. Přislíbená dotace je ve 

Výběrové řízení pro dodavatele prací proběhlo V srpnu a září ve vybraných městských částech bu- výši 60% a 40% z celkové částky bude hradit město 
již v červenci loňského roku. Kvůli komplikacím, kte- dou vysazeny nové keře a dojde k mulčování výsa- ze svého rozpočtu.
rým se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské sou- deb, které bude probíhat do poloviny října. Do listo- Odbor správy majetku nyní nemůže ve výše uve-
těže, byla jako regulérní dodavatel prací vybrána padu budou poté probíhat dokončovací práce. Kom- dených lokalitách po dobu realizace prací do zeleně 
společnost OK GARDEN s.r.o. až v květnu tohoto pletní zhotovení projektu je naplánováno na začá- zasahovat. Výjimku tvoří pouze případy, kdy by bylo 
roku. tek roku 2020. Tři roky poté bude společnost prová- ohroženo zdraví nebo majetek občanů a návštěvní-

Firma si 25. června přebrala všech dvanáct loka- dět rozvojové a udržovací práce. Harmonogram ků města.  
lit a začíná s bezpečnostními řezy, zdravotními řezy může být pozměněn například vlivem počasí. 

                                                           
                     JN

PRACOVNÍ ČINNOSTI V RÁMCI REVITALIZACE ZELENĚ 
JIŽ ODSTARTOVALY  

Dne 14. 7. 2018 tomu bude 13 let, 
kdy nás tragicky opustil náš milovaný syn

pan

Milan Polanský

Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel 
- žije v našich srdcích dál...

Nikdy nezapomenou rodiče, bratr s rodinou, 
dcera Michalka a manželka Šárka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

Dne 7. srpna by oslavil krásných 85 let
manžel, tatínek, dědeček,

pan

Bohuslav Veselý
Stále vzpomínají manželka Jiřina, 

dcera Jana s rodinou a syn Milan s rodinou
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V květnu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 40 dětí,           
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 9 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

Dne 5. 7. uplyne 10 let od úmrtí
paní

Gabriely Dlouhé,
rozené Jurčíkové 

Vzpomínají děti, otec 
a  sourozenci s rodinami. 

Dne 12. července 2018 
by se dožila 90 let

paní

Anna Tomíšková
z Čáslavi.

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 2. 7. 2018 by se dožil 
90 let 
pan

 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Helena a děti s rodinami. 

Josef  Rajm
z Čáslavi

10. srpna uplyne 15 let ode dne, 
kdy náhle odešel 

pan 

Josef Spozdil
z Čáslavi

S bolestí v srdci vzpomíná dcera Eva s rodinou.

V životě nastávají těžké chvíle, kdy se musíme rozloučit se
 svými nejdražšími. Ještě těžší je naučit se žít bez nich. 

2. července oslaví paní

Vše nej..., hodně zdraví 
a životního elánu

přejí dcera Jana s manželem,
všechna vnoučata a pravnoučata.

Maminko, mám Tě ráda.

Marie Hurtová
80. narozeniny.

28. července 2018 oslaví v kruhu rodiny

90. výročí svého narození
naše milá maminka, babička, 

prababička, teta a prateta
paní

Miloslava Urbánková

Roky tiše běží, jen vzpomínky se vrací a na tebe zapomenout nikdy nedají.

Stále vzpomínají
manžel a synové Jiří a Petr s rodinami

20. července uplyne 14 let ode dne,
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka a babička,
paní

Jarmila Tekverková

Dne 17. 6. uplynulo 30 let
od úmrtí 

pana

Stanislava Novotného

Vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 12. 7. uplyne již dlouhých 5 let
od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,

paní
 

Jany Dubské 
z Čáslavi. 

Za tichou vzpomínku děkují dcera Božka a Alena.

Dne 20. 5. se dožila krásných 89 let
paní

 

Dne 3. července oslaví 

80. narozeniny
pan 

Milan Trojan
z Čáslavi.

Hodně zdraví do dalších let přejí
Monika, Klárka, Filípek a Ivo

Věra Šindelářová 
z Čáslavi

Do dalších krásných let jí přejí hodně zdraví 
a štěstí děti s rodinou a pravnoučata. 

Maminko, babičko a prababičko, máme Tě všichni moc rádi. 

Do dalších let si všichni přejeme, 
aby si alespoň udržela i to málo zdraví 

a životních sil, 
kterými ve svém věku ještě disponuje. 

Za celé příbuzenstvo - synové s rodinami. 
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V případě zájmu nás kontaktujte:  · telefonicky na čísle 327 31 20 51

· e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz 
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:
Pracovník přímé obslužné péče - péče o seniory

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nástup možný ihned.



DIVADELNÍ SEZÓNA - PODZIM 2018
Čtvrtek 4. října v 19.00 Neděle 18. listopadu v 15.00

 / Studio DVA divadlo  / Divadlo Pohádka
Příběh manželů, které jste si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje. Činoherní výpravná pohádka. Abonentní představení pro rodiče s dětmi.
Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikant-
ně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze Středa 21. listopadu v 19.00
ctnost, jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje... Hrají: Jana Krausová, Karel Ro- / Divadlo Kalich Praha
den a Kristýna Nováková. Představení není součástí divadelního abonmá. Hru, která žánrově lehce připomene slavnou éru české filmové komedie, jíž Iva 

Janžurová zásadní měrou spoluutvářela, režíruje vyhledávaný a originální diva-
Středa 10. října v 18.00 / Nová scéna delník a výtvarník Šimon Caban. Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Sabina Re-

mundová, Marián Roden, Aleš Bilík/Přemysl Pálek. Abonentní představení pro 
Veselé vzpomínání na Miroslava Horníčka, který by se v letošním roce dožil 100 dospělého diváka.
let. Pořadem provází a na klavír hraje Richard Pogoda, saxofon Mirek Švihálek. 

Sobota 24. listopadu od 14.00
Čtvrtek 11. října v 19.00  / Nová scéna

 / koncert Srdečně Vás zveme na 6. ročník degustace vín z produkce vinařství, která nenaj-
Jakub Smolík, současná umělecko-interpretační osobnost, svými sladce ladě- dete v obchodních řetězcích. Koštování pořádáme ve spolupráci s Leteckou 
nými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. základnou v Čáslavi prostřednictvím Cimbálové muziky VUS Ondráš.

Neděle 21. října v 15.00 Středa 28. listopadu v 18.00 / Nová scéna
 / Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště

V dnešní době plné počítačových her a jejich až absurdních, neromantických Cestovatelská přednáška - Hana Kátrová, Jarmila Sejčková
hrdinů jsou dobrodružství Pipi trochu úsměvná. Na druhé straně bychom měli Vydejte se s námi do malé hornaté země na pobřeží Středozemního moře, 
mít trpělivost, ba povinnost ukazovat dětem hrdiny, jejichž zbraní je chytrost a která oplývá pestrou škálou památek od Féničanů, Řeků a Římanů až ke 
fantazie... Abonentní představení pro rodiče s dětmi. středověkým křižáckým hradům. 

Pondělí 22. října v 20.00 Čtvrtek 29. listopadu v 19.00

Partička - improvizační show tak jak ji všichni známe. Vstupenky pouze na Lenka Nová pochází z Brna, kde začínala v místních rockových kapelách. Půso-
Ticketstream. bila v kapele Laura a její tygři, spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem.

Petr Malásek v roce 1985 absolvoval pražskou konzervatoř a v roce 1990 Hu-
Středa 24. října v 19.00 dební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Kromě tvorby skladeb tzv. 

vážné hudby má na svém kontě téměř 200 hudebních složek k filmům, televiz-
Program GIPSY FIRE navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 2014 vy- ním inscenacím, seriálům i divadelním představením.
dalo hudební vydavatelství Supraphon. Je tak pokračováním GIPSY WAY - prv-
ního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou. Spojuje velké mistrovství  Úterý 4. prosince v 19.00
s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Nový projekt sází na nevšední tech- / Fanny agentura Dany Homolové
nickou vybavenost a osobitost Pavla Šporcla. Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mla-

dým...  Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin 
Čtvrtek 25. října v 19.00 Kraus. Abonentní představení pro dospělého diváka.

/ Divadlo v Rytířské Praha
Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem a Carole, kteří žijí Neděle 9. prosince v 17.00
v půvabném venkovském domě. Cesta je dlouhá a Pierre s Marií si krátí čas svou 
oblíbenou zábavou - pomlouváním... Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Mladá a úspěšná dechová hudba Věnovanka z Čáslavi vystoupí se známým 
Nela Boudová a Radek Holub. Abonentní představení pro dospělého diváka. výborným profesionálním zpěvákem Jiřím Škvárou. Můžete se těšit na písničky 

jak z Čech, tak z Moravy. Nebudou chybět ani tradiční vánoční koledy. 
Čtvrtek 1. listopadu v 19.00

Neděle 16. prosince v 15.00
Výjimečný koncert k výjimečnému životnímu jubileu paní Yvetty Simonové, / Liduščino divadlo Roztoky u Prahy
která v listopadu 2018 oslaví 90 let. Pořad je založený na krásných písních dvou Veselý vánoční příběh. Dva sněhuláci začnou chránit chaloupku před čertem, 
legend české populární hudby, dechovky i swingu. Posluchači uslyší nejen který tu chce zkazit vánoce. Překazí všechny čertovy nástrahy a čert odtáhne s 
dobrou muziku, ale i mnoho historek ze soukromého i profesního života. nepořízenou. Vánoce jsou tu a sněhuláci dostanou od hospodáře za odměnu 

krásné dárky… Abonentní představení pro rodiče s dětmi.
Neděle 4. listopadu v 15.00

 / Scéna Zlín Úterý 18. prosince v 19.00
Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Prin-  / Pantheon production
cezna je rozmazlená, rádce vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochon- Situační komedie Erica Assouse plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je 
drie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství... Hrají: Veronika 
za znak urozenosti a vznešenosti... Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk 

Nešleha. Abonentní představení pro dospělého diváka.
Neděle 11. listopadu v 19.00

 / Studio Bouře Středa 19. prosince v 19.00
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po / Orchestr Jaroslava Ježka 
své tetě zdědit balík peněz. Podmínkou je, že se do roka ožení. Ale jak se Orchestr Jaroslava Ježka Vás zve na jedinečný vánoční koncert, který připravil 
nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Hrají: ve spolupráci s pěveckým sborem SOŠPg v Čáslavi vedeným Mgr. Janou 
Jan Révai, Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina Janečková, Petr Pěknic /Karel Vrňákovou. V programu zazní skladby Jaroslava Ježka, světové muzikálové 
Zima. Představení není součástí divadelního abonmá. melodie a samozřejmě české i světové vánoční písničky a koledy. 

VZHŮRU DO DIVOČINY ZLATOVLÁSKA

VELETOČ 

VZPOMÍNKOVÉ HOVORY H 

KOŠTOVÁNÍ 2018
JAKUB SMOLÍK s kapelou

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA LIBANON – ZEMĚ CEDRŮ 

PARTIČKA LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK – VE DVOU TOUR 2018

PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY ENSEMBLE  v programu „GIPSY FIRE 2018 ''

TCHÝNĚ NA ZABITÍ 

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ 

VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY S JIŘÍM ŠKVÁROU

YVETTA SIMONOVÁ a JOSEF ZÍMA
DVA SNĚHULÁCI 

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ

SMÍM PROSIT?...
VÁNOČNÍ SEŠLOST
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ČERVENEC-SRPEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

od 9. 7. 2018 do 29. 7. 2018 - VÝSTAVA

výstava Lenka Kocierzová „ŽENY INDUSTRÁLU (ŽENY ČECH A MORAVY)“

od 14.5. do 14.9. 2018 - VÝSTAVA

BITVA U ČÁSLAVI 1618 - Výstava k 400. výročí bitvy u Čáslavi

od 6. 8. do 23. 9. 2018 - VÝSTAVA

výstava Milan Lepeška - „VALÉRY LESNÍ DUŠE“

NOVÁ EXPOZICE 
STŘEDOVĚKÉ MĚSTO

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 9.7. 2018 v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

muzeum (Husova 291) 

Otevřeno: út 9-11, 12-16, st - ne 9-11, 12-17 hodin

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 6.8. 2018 v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

s ozvučeným modelem Čáslavi v 16. století
Muzeum, Husova 291, ČÁSLAV
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Pokud byste chtěli zabloudit na čáslavské náměstí na sklonku středověku, ne-
musíte snít, ani stát se panem Broučkem, ani případně studovat hory odborné 
literatury. Stačí se zastavit v čáslavském muzeu nad novým modelem města 
Čáslavi, zhotoveným dle soudobé veduty od J. Willenberga, vytištěné už roku 
1602 v Praze a dle veduty od J. Hoefnagela z roku 1617, zhotovené ale dle starší 
předlohy publikované už v roce 1572 v Kolíně nad Rýnem. 

Model ukazuje dokonale opevněné město obklopené dvojitou hradbou s 
padacími mosty, vodním příkopem a valem s další hradbou, město plné zeleni-
nových zahrádek za domy a sadů a zahrad okolo. Město, které nelítostně zdeci-
moval obrovský požár v roce 1522 a zničil podstatnou část jeho dřevěné zástav-
by, takže se nově mezi zbývajícími dřevěnými domy objevují honosnější domy s 
již renesančními štíty. Vyvstává zde tak znovu např. dávno zmizelá podoba ta-
jemného tzv. Velkého domu, zachyceného pouze na rytině, o němž téměř nic 
nevíme, naopak pouze světelné body ukazují na v 16. století již dávno zaniklé 
objekty a místa, jako byl komplex někdejšího minoritského kláštera u hradeb, 
kostelík P. Marie na Hrádku nebo ve městech nezbytné chlebné a masné krámy 
na náměstí, smetené požárem. 

Všední život středověkého města naznačuje jeho symbolická zvuková for-
ma se zvuky probouzejícího se města s ranním štěbetáním ptáků, vřavou tržiš-
tě, dávného předchůdce supermarketů, až po večerní klekání a posléze noční 
obchůzku ponocného. Model je doplněn originálními předměty 13. - 17. století 
pocházejícími z  historického jádra města, které kdysi čáslavští měšťané každo-
denně používali zejména k přípravě jídel a stolování, osvětlení, ale i ke hře a 
zábavě, replikami středověkých oděvů a stavebnicemi  významných objektů.  
Udělejte si v horkém létě krátký výlet do vlastní minulosti - stačí navštívit (kro-
mě pondělí) právě otvíranou novou stálou expozici v budově muzea v Husově 
ulici.                                                                                                                                                                                                                 Jarmila Valentová     

LETNÍ VÝLET DO ČÁSLAVSKÉHO STŘEDOVĚKU

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJE PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROGRAM PRO NÁSLEDUJÍCÍ PODZIMNÍ SEZÓNU
NAJDETE NA STRANĚ 24.

Promítání filmu „Jumanji:Vítejte v džungli” v zahradě Diakonie 
bylo kvůli nepřízni počasí přesunuto z 13. 6. na 8. 8. 

29. 8. bude cca od 20:30 promítán film Dvě nevěsty a jedna svatba.

21. 7. Sraz vozu Porsche
14. 7. Čáslavská neckyáda

25. 8. Atletika:  4. kolo II. ligy 

          muž  a žen, skupina Cu
29. 8. Letní kino (Diakonie)

HUDEBNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 
O PRÁZDNINÁCH V ČÁSLAVI

o

o

4. 8. Čáslavský hudební festival
8. 8. Letní kino (Diakonie)
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KINO MILOŠE FORMANA ČERVENEC

1. JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 14.  15. ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

1. FAKJŮ PANE UČITELI 3
17. - 18. NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

3. - 4. JÁ, SIMON 19. - 20. DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

21. - 22. MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

5. - 6. PRVNÍ OČISTA

24. - 25. MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA

7. - 8. ANT-MAN WASP 3D

26. HOTEL ARTEMIS
10. - 11. MANŽEL NA ZKOUŠKU

12. - 13. MRAKODRAP 27. - 29. CHATA NA PRODEJ

14. - 15. HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
31. PLÁN ÚTĚKU 2

Kdo je Jim Knoflík? Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Kdo je lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. 
Lukáš? Lukáš je Jimův nejlepší kamarád a je strojvůdcem a vlastníkem Pod dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak 
lokomotivy Emy. A tihle tři se jednoho dne vydali do světa. Ovšem tahle cesta lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze 
se změnila ve velké dobrodružství. závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit 

alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.   
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Zeki Müller (Elyas M'Barek) byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a 
nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí. Na řadu Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu vyústí náhodné 
přichází další Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrnující i nelegální setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dobrodružství 
podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali za školou. Je vůbec nějaká jejich života, když musí čelit jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl 
naděje, že Zeki k maturitě protlačí celou 11. B? kdy v historii zaznamenán.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat 
Spier (Nick Robinson) začne po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem, záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími 
který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou jejich korespondence odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě 
dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení. Simona totiž začne vydírat jeho pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.
sociálně trochu podivný, ale jinak velmi sebejistý spolužák Martin (Logan Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Miller). Ten věří, že by mu Simon mohl domluvit rande s krásnou Abby 
(Alexandra Shipp). A pokud mu nepomůže… tak se jeho sexuální orientace 
stane věcí veřejnou. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé 

znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou 
všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků 

Přežít dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem ani policajti ani (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se rafinovaně 
záchranáři. To je cíl potenciálních obětí Očisty. Ti ostatní tuhle noc chtějí využít proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, 
k beztrestnému vybití agrese a vyřízení účtů. Dnes večer to bude poprvé. Co se ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na 
stane, nikdo neví, ale hezký pohled to asi nebude. Úspěšná hororová série od něž se předtím nedostalo.
mistrů hrůzy ze studia Blumhouse přichází po třech dílech se svou první Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
kapitolou. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění příběhu Dona 
Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, mělo obrovský úspěch. Ale 

Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je to bylo kdysi. Poté, co se Tobymu dostane do rukou stará kopie jeho 
novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech studentského filmu, vydává se na místo, kde před mnoha lety svůj opus 
filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých vytvořil. Zjišťuje, že jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice 
rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. strašlivý vliv. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč, mládež 130 Kč. Promítáme od 20 Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
hodin.

Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale jeho zdi 
Osvěžující komedie o rozmazleném, sobeckém a nechutně bohatém playboyi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný 
Leovi, který ponížil a nevyplatil Kate za úklid své výletní jachty. Playboy po párty gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Když se na urgentním příjmu objeví 
na své jachtě spadne přes palubu a ráno se probudí na pláži se ztrátou paměti. bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, bratři u sebe po 
Kate se rozhodne využít ztrátu paměti boháče a dá mu za vyučenou – vyzvedne nepovedené loupeži mají zdánlivě nezajímavý předmět. Ten však má hodnotu 
si ho z nemocnice jako svého manžela. 18 milionů dolarů.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její Zápletka se točí okolo staré chaty, kterou se rozhodnou její majitelé prodat. Ale 
majitelé najmou velezkušeného bezpečnostního experta Willa Sawyera ještě před tím tam chtějí uspořádat poslední rodinné setkání. Nikomu se na něj 
(Dwayne Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet a moc nechce. Maminka se sice jako organizátorka snaží, její muž ale nemá ani 
o technickou závadu se rozhodně nejedná. Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který trochu náladu na rodinnou slezinu. Děda je lehce mimo, dcera řeší vlastní život 
se specializoval na záchranu rukojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen a bohatého přítele z Německa a syn je možná až příliš ironický a sarkastický. A 
silná káva. babička se rozhodně nedrží zkrátka co se týče osobních dotazů. Tenhle večer 

zkrátka asi úplná pohoda nebude. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Ve filmu se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si 
má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neustále na útěku - živí se totiž testováním 
užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy 
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při se stal obětí zrady a musel sáhnout až na dno svých sil, aby unikl z nechvalně 
Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky známé prosklené Hrobky. Po tomto úspěchu mu prestiž ještě stoupla, získal 
lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, stane se z dovolené snů noční můra. množství nových zakázek a nyní čelí nové velké výzvě. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.   Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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MASÁŽE 
777 796 85

www.masazemartacaslav.cz

Nabízíme výměnu bytu 3+1
(4. patro bez výtahu, dva balkóny)

za byt 2+1 
(přízemí nebo výtah

- nejlépe v okolí nemocnice)
Dle vzájemné dohody

tel.: 723 904 336

Koupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58
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Gymnázium a SOŠPg Čáslav, hledá vyučující 
s aprobací matematiky, biologie, 

nástup 1. 9. 2018. 
Kontakt pro zájemce 774 84 82 93, 

reditel@gymcaslav.cz, www.gymcaslav.cz
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Program na červenec-srpen 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

V měsících červenec a srpen jsou turistické prázdniny. 
Všem přátelům turistiky přejeme krásné léto.  

AHOJ   v  září!

V sobotu 26. května v 10 hodin se na zimním stadionu v Čáslavi odehrál 
netradiční zápas v hokejbale. 

Ke klání nastoupili hokejisté HC Čáslav a All Star týmu tradičního turnaje 
Šíša Cup. Tento turnaj je každoročně pořádán na počest Petra "Šíši" Stýbla a na 
podporu jeho malé dcerky Nikolky. A právě nejlepší hráči tohoto turnaje vyzvali 
naše hokejisty. Místo bruslí tenisky, místo puku tenisák. Výsledek utkání není 
důležitý, hlavní je, že oba týmy přišla podpořit stovka diváků a panovala skvělá 
nálada. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného - přispěl jak klub, tak i hráči našeho 
klubu - byl věnován hlavním organizátorům Šíša Cupu a byl připsán na konto 
malé Nikolce.                                                                                                HC Čáslav

ŠÍŠA CUP

Čáslavské fotbalistky dosáhly skvělého výsledku, když dokázaly suverénním 
způsobem vyhrát druhou nejvyšší soutěž fotbalistek. Vítězství si zajistily již tři 
kola před koncem soutěže a v závěrečném součtu bodů měly na druhé 
Pardubice náskok dvanácti bodů.  Jenže málokdo by čekal, že je potká stejný 
osud jako tým mužů v roce 2009, kdy si rovněž zajistili postup do 1. ligy. 

„Zvítězili jsme zaslouženě, děvčata po celou sezónu podávala stabilní, 
výborné výkony. Jediná prohra za celou sezonu hovoří za vše. Splnili jsme cíl, 
který jsme si před sezónou dali a to, vyhrát soutěž. První ligu si zřejmě ale 
nezahrajeme. Svaz má podmínku, že týmy hrající nejvyšší soutěž žen musí mít 
nejméně tři mládežnické dívčí týmy, což bohužel tady není. V klubu máme dívčí 
týmy, ale to však nestačí,“ sdělil jeden z trenérské dvojice Ivo Ducheček. To však 
nic nemění na velkém úspěchu čáslavských fotbalistek. O vítězství ve druhé lize 
dlouho snily a sen si letos splnily. 

FK Čáslav uzavřela sezonu divize skupiny C 2017/2018 
zápasem s FK Kolín, který čáslavský tým vyhrál 1:4. 

Čáslavští fotbalisté uzavřeli letošní fotbalový rok na 7. pozici 

SKVĚLÝ ÚSPĚCH ČÁSLAVSKÝCH FOTBALISTEK - VYHRÁLY 2. LIGU

horní řada zleva:

dolní řada zleva:

 Tereza Grulichová, Michaela Bížová, Aneta Brothánková, 
Světlana Burešová, Klára Čápová, Sabina Ašenbrennerová, Nikola Mádlíková, 
Michaela Truhlářová, Štěpánka Frolíková 

 Jana Culková - vedoucí týmu, Michaela Krejcarová, Michaela Karafiátová, 
Jindřich Vaněček - trenér, Blanka Jelínková, Ivo Ducheček - trenér, Alena Buchtová, 
Eliška Kovaříková, Veronika Němcová

HLEDÁM POMOCNÍKA

E-mail: Tel:

1-2 dny v týdnu k výrobě betonových výrobků.

120-150 Kč/hod. 

 betonovevyrobky@email.cz,  607 582 463

Jsme stabilní společnost v Čáslavi, 
zabýváme se tlakovým litím hliníku. 
Hledáme do týmu kolegu na pozici: 

Pozice je vhodná i pro zámečníky a automechaniky. NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

20 000 KČ. 

(Podmínkou je nástup 

do 31. 8. 2018)
·vzdělání technického směru 
·výhodou - praxe na obdobné pozici (nicméně i )
·samostatnost a pečlivost – budete důležitým článkem pro kvalitní výrobky

·zázemí nadnárodní společnosti
·každoroční valorizace platu
·5 týdnů dovolené
·pro Vaše potomky - příspěvek na tábor
·jídelna s výběrem z 5 jídel (navíc automaty s chlazenými jídly 24h denně)
·placené vzdělávání
možnost kariérního posunu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

Co vám můžeme nabídnout:

absolventy rádi zaučíme

·

Podrobnosti Vám rádi sdělíme telefonicky na 723 390 753. 
Životopis posílejte emailem na monika.konecna@ljunghall.com 

Další volné pozice naleznete 

na: www.ljunghall.com/career

SEŘIZOVAČ STROJŮ

Na této pozici bude Vaším úkolem především 
seřizování licích strojů dle požadavků výroby 
a nasazování nástrojů a forem na lisy.


