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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 20. 3. 2019 | Městská rada

usnesením č. 132/2019 usnesením č. 154/2019
vzala na vědomí
usnesením č. 133/2019 usnesením č. 155/2019

usnesením č. 134/2019

usnesením č. 135/2019
usnesením č. 156/2019

usnesením č. 136/2019

usnesením č. 137/2019
usnesením č. 157/2019

usnesením č. 138/2019

usnesením č. 139/2019
usnesením č. 158/2019

usnesením č. 140/2019

usnesením č. 159/2019
usnesením č. 141/2019

usnesením č. 142/2019

usnesením č. 160/2019
usnesením č. 143/2019

usnesením č. 144/2019

usnesením č. 145/2019

usnesením č. 146 /2019

usnesením č. 147/2019

usnesením č. 161/2019
usnesením č. 148/2019

usnesením č. 149/2019

usnesením č. 150/2019

usnesením č. 162/2019

usnesením č. 151/2019 

usnesením č. 163/2019

usnesením č. 152/2019 

usnesením č. 164/2019

usnesením č. 165/2019

usnesením č. 153/2019

usnesením č. 166/2019

 schválila program zasedání.  schválila návrh smlouvy o zajištění správy nemovitosti 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 6. 3. 2019. mezi Městem Čáslav a Ing. T. L., dle důvodové zprávy.

 schválila účetní závěrku Domova důchodců Čáslav  schválila záměr města Čáslav na pronájem pozemku 
2sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. p.č. 2462/2 o výměře 41 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 

 schválila výsledek hospodaření Domova důchodců 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle před- Hora, za cenu 20 000 Kč/rok, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu 
ložené žádosti bez výhrad. neurčitou, pro společnost Hardrock Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 

 schválila účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav se- 00 Praha 1.
stavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.  schválila v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 schválila výsledek hospodaření Městské nemocnice rozsahu formou otevřené výzvy „Udržovací práce - oprava hradební zdi za 
Čáslav dle předložené žádosti bez výhrad. Grandem“ jako dodavatele firmu  DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín, IČ: 

 schválila účetní závěrku Městského muzea a knihovny 62966511 a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy.
Čáslav sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.  schválila v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 schválila výsledek hospodaření Městského muzea a rozsahu formou uzavřené výzvy „Udržovací práce - výměna oken v čp. 197 nám. 
knihovny Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Jana Žižky z Trocnova Čáslav - II. etapa“ jako dodavatele firmu  LAMAS WOOD 
dle předložené žádosti bez výhrad. s.r.o., Kloboučnická 1424/3, Praha 4, IČ: 02995654 a navrhuje uzavření 

 schválila účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, okres smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy.
Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.  schválila M. B., Kolín, IČ 46370862 jako dodavatele 

 schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, technického zajištění i mobiliáře na kulturních akcích v roce 2019 a navrhuje 
okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do uzavření smluv, dle důvodové zprávy.
fondů dle předložené žádosti bez výhrad. , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Pod 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, nám. J. Nádražím v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a 
Žižky z  Trocnova 182, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. úplnou uzavírkou železničního přejezdu na místní komunikace mezi ul. Za Tratí 
2018. a ul. Vrchovská z důvodu opravy tohoto železničního přejezdu za podmínek 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle 
nám. J. Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného přiložené situace.
výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 
2Masarykova 357, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. …../2019 schvaluje: a) prodat část pozemku p.č. 248/2 o výměře 15 m  a část 

22018. pozemku p.č. 248/6 o výměře 6 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 
 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

Masarykova 357, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku LV č. 10001, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - 
hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za cenu ve výši 6 888 Kč + DPH + náklady na 

2 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová realizaci prodeje; b) odkoupit pozemek p.č. 248/4 o výměře 70 m  a pozemek 
21756, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. p.č. 2832 o výměře 59 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
Sadová 1756, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku LV č. 11536, od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 za cenu dle znaleckého posudku 42 310 Kč + 

 schválila účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. DPH + náklady na realizaci prodeje.
Dusíka Čáslav, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

 schválila výsledek hospodaření Základní umělecké usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením                
školy J. L. Dusíka Čáslav, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do č. …../2019 schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1776/20 o výměře 

2fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 73 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
 schválila účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav, Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spojené s nabytím 
 schválila výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže pozemku bude hradit město Čáslav.

Čáslav, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle  schválila záměr prodat  pozemek p.č.303/2 o výměře 
2předložené žádosti, bez výhrad. 52 m  za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje a 

21) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého část pozemku p.č. 306/1 o výměře cca 219 m  za cenu dle znaleckého posudku 
rozsahu „Čáslav – oprava vnitrobloku Jiřího z Poděbrad“ uchazeče TES spol.        + náklady na realizaci prodeje, oba v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
s r.o.; IČ: 47539330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku          Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybra- LV č. 10001, manželům S.
ným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v na-  vyslovila souhlas se stavbou „Čáslav-Lochy, obec - 
bídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. obnova knn, dem. nn“ na pozemcích ve vlastnictví města Čáslav: p.č. 2430, p.č. 

1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 2431, p.č. 2412, p.č. 2420/1 v k.ú. Čáslav.
rozsahu „Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ Bojovníků za svobodu“ firmu  vyslovila souhlas se stavbou „Čáslav, lokalita U 
VODOTOP, s. r. o.; IČ: 25257561, Rabštejnská Lhota 114, Chrudim, která podala koupaliště - novostavba vodovodního řadu“ na pozemcích ve vlastnictví města 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 2) schválila uzavření příslušné smlouvy     Čáslav: p.č. 1642/1, p.č. 1642/10, p.č. 1645, p.č. 1639, p.č. 1604/3, st.p.č. 398    
s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy v k.ú. Čáslav.
obsaženými v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální  schválila pronájem části pozemku p.č. 1757/2 o 

2úpravy textu. výměře 14 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u 
 schválila návrh smlouvy o nájmu nebytového prostoru Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za 

2v č.p. 196, Čáslav, mezi Městem Čáslav a společnosti AVE CZ odpadové účelem parkování osobního automobilu za cenu 9 Kč/m /rok + DPH 21%, 
hospodářství s.r.o., dle důvodové zprávy. Schválením tohoto usnesení se každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou, pro pana L. M. 
zároveň ruší usnesení Rady města Čáslavi č. 50/2019, ze dne 23. 1. 2019.  vyslovila souhlas, dle směrnice Města Čáslavi,              
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č.7/2015, o postupu při pořizování zboží, služeb a prací mimo režim zákona   u s n  esení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s provedením modernizace výtahu   … . . /2019 schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek 
v budově Městské nemocnice v Čáslavi, kterou provede vybraná firma, za cenu města pro rok 2019 na podporu obnovy kulturních památek v  rámci Programu 
uvedenou v nabídce, dle důvodové zprávy. regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 

 schválila nominaci další členky do Komise pro podle předloženého návrhu. 
regeneraci kulturních památek - Ing. arch. Ivetu Merunkovou.  schválila záměr a) prodat nebytovou jednotku č.p. 

 schválila zástupkyni do Sdružení historických sídel 1305/101, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 4480/368520 na 
Čech, Moravy a Slezska - Mgr. Pavlu Obořilovou. společných částech bytového domu č.p. 1305-1308 a na pozemcích st. 1820/1, 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení 1820/2, 1820/5 a 1820/6 v katastrálním území Čáslav, v ulici Žitenická, Čáslav, 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ….. /2019 zapsané na LV 12301, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2907/07/19 
schvaluje podání žádosti o dotaci v programu 107290 - „Zachování a obnova ze dne 12. 3.2019 ve výši 103 000 Kč + náklady na realizaci prodeje;  b) prodat 
historických hodnot I“, na zabezpečení péče o válečné hroby vypsaném MO ČR nebytovou jednotku č.p. 1305/102, včetně příslušenství a spoluvlastnického 
pro rok 2019 na opravu pomníku padlým pěšího pluku č. 21 na p.p.č. 186 v k.ú. podílu 5500/368520 na společných částech bytového domu č.p. 1305 - 1308 a 
Čáslav s plánovanou realizací v roce 2020 a investiční záměr k realizaci akce. na pozemcích st. 1820/1, 1820/2, 1820/5 a 1820/6 v katastrálním území 
Schválením tohoto usnesení se zároveň ruší usnesení Rady města Čáslavi  Č á s l a v,   v ulici Žitenická, Čáslav, zapsané na LV 12301, za cenu stanovenou 
č. 100/2019, ze dne 23. 2. 2019. znaleckým posudkem č. 2907/07/19 ze dne 12. 3. 2019 ve výši 63 000 Kč + 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto náklady na realizaci prodeje.
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2018, následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
podle předloženého hodnocení. schvaluje neposkytnout mimořádnou dotaci z rozpočtu města Čáslavi na 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto sportovní činnost fotbalovému klubu - FK Čáslav, a.s., IČ: 464 05 356.

usnesením č. 167/2019
usnesením č. 172/2019

usnesením č. 168/2019

usnesením č. 169/2019

usnesením č. 170/2019
usnesením č. 173/2019 

usnesením č. 171/2019

usnesením č. 174/2019
usnesením č. 175/2019

usnesením č. 185/2019

usnesením č. 176/2019
usnesením č. 186/2019

usnesením č. 177/2019

usnesením č. 187/2019 
usnesením č. 178/2019

usnesením č. 179/2019

usnesením č. 180/2019
usnesením č. 188/2019

usnesením č. 181/2019 

usnesením č. 189/2019 

usnesením č. 190/2019
usnesením č. 182/2019

usnesením č. 183/2019 

usnesením č. 191/2019

usnesením č. 184//2019

 schválila program zasedání. stavby s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci 
 schválila bezplatný pronájem „placeného“ parkoviště „Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I“. 

na náměstí Jana Žižky z Trocnova, dne 26. 6. 2019 v době od 9:00 do 12:00 ho-  schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o 
din, z důvodu konání 10. ročníku „Dne otevřených dveří“ Obvodního oddělení dílo č. 13/2019 mezi Městem Čáslav, Vodohospodářskou společností Vrchlice - 
Policie ČR v Čáslavi, pro Obvodní oddělení Policie ČR v Čáslavi, dle důvodové Maleč a.s., IČ 463 56 967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora a  firmou 
zprávy. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 21 Zbraslavice na akci „Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I“. 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ...../2019 schvaluje  schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o 
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova dílo č. 13/2019 mezi Městem Čáslav, společností Výstavba sítí Kolín a.s., IČ 261 
182, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 15 972, se sídlem Polepy 235, 280 02 Kolín a firmou Konstrukce a dopravní stav-

 schválila vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci by s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čás-
Programu kultura a spolková činnost za rok 2018, ve znění dle důvodové lav - oprava komunikace ul. Lípová I“. 
zprávy. 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za-

 schválila vyhodnocení poskytnutých individuálních kázku malého rozsahu „Čáslav - oprava mostů v Čáslavi“ formou otevřené výz-
dotací za rok 2018 /mimo oblast SPORT/, ve znění dle důvodové zprávy. vy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací po-

 schválila výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutí žadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dotací z rozpočtu města Čáslavi za rok 2018 na sportovní činnost ve znění dle č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné 
důvodové zprávy). zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

 schválila zapůjčení sportovního areálu Vodranty v Čás- nabídky.
lavi, sportovního spolku OK Lokomotiva Pardubice, pro účely pořádání Mist-  schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní ve-
rovství ČR v orientačním běhu, které se bude konat dne 18. 5. 2019. řejnou zakázku s názvem „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejné-

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou ho osvětlení města Čáslavi“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude 
zakázku malého rozsahu Zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP na proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ.
stavbě „Výstavba vícepodlažních bytových domů v areálu bývalých kasáren 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za-
Prokopa Holého v Čáslavi“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje kázku malého rozsahu „Čáslav - oprava vnitrobloku Žitenická“ formou otev-
postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. řené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k po- zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby v rámci zadání této 
dání nabídky firmy: - IRIS Bohemia, s. r. o.; IČ: 24799777, Politických vězňů 64, veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k po-
Kolín III, - PP RENTAX, s. r. o.; IČ: 15059049, Husovo náměstí 63, Ledeč nad dání nabídky.
Sázavou, -REINVEST, s. r. o.; IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, Praha 4.  schválila záměr na pronájem části pozemku st.p.č. 

2 schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 165/3 o výměře 26 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 
veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vícepodlažních bytových domů B3 a B4    10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ s tím, že výběr zhotovitele Hora, za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily a pronájmu dvou 

2veřejné zakázky bude proveden formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ. parkovacích míst za cenu 9 Kč/m  + DPH, každoročně navýšenou o inflaci a to na 
1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- dobu neurčitou pro společnost Olife Energy Net, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, 

kázku malého rozsahu „Čáslav - oprava chodníků lokality Budín“ formou otev- Praha 2 - Nové Město, 120 00, dle důvodové zprávy. Schválením tohoto usne-
řené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a sení se zároveň ruší původní usnesení Rady města Čáslavi č. 426/2018, ze dne 
prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 22. 10. 2018. 
zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby v rámci zadání této  vyslovila souhlas s ukončením nájemních smluv mezi 

2veřejné zakázky byly firmy, uvedené v důvodové zprávě, obeslány výzvou k po- paní I. T., která má pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 290 m , paní 
2dání nabídky. Schválením tohoto usnesení se zároveň ruší původní usnesení L. N., která má pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 137 m , paní L. V., 

2Rady města Čáslavi č. 367/2018, ze dne 27. 8. 2018. která má pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 295 m , paní D. S., která 
2 schválila uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o má pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 295 m , paní L. N.u, která má 

2dílo č. 13/2019 mezi Městem Čáslav, společností TLAPNET s.r.o., IČ 271 74 824, pronajatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 137 m , paní  E. T., která má pro-
2se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 a firmou Konstrukce a dopravní najatou část pozemku p.č. 660/9 o výměře 150 m  a panem O. Ž., který má 
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pronajatou část pozemku p.č. 666/4 o výměře 129 m  ke dni 31.10.2019, z dů-  schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravot-
vodu přípravy pozemků p.č. 660/9 a st.p.č. 666/4, oba v k.ú. Čáslav, k prodeji. nictví v roce 2019 vybraným organizacím a sdružením: Rytmus Benešov, o.p.s. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne- a Povídej, z.s. v navržené výši, dle důvodové zprávy;
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019  schválila poskytnutí individuálních dotací organiza-
schvaluje prodej bytové jednotky v ul. Potoční, č.p. 1693/3 v Čáslavi spolu s cím: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, Svaz postižených civilizač-
podílem ve výši 6770/22870 na Nemovité věci zapsané na Katastrálním úřadě ními chorobami Čáslav a Život Plus, z.s., v navržené výši, dle důvodové zprávy;
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 13598, pro  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
obec a katastrální území Čáslav za cenu ve výši 50% ceny stanovené znaleckým sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 
posudkem a „sdělením k jednotkové obvyklé ceně bytů v bytových domech - schvaluje poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní organizacím a sdruže-
ul. Potoční v Čáslavi“, tj. 677 000 Kč + náklady na realizaci prodeje, paní D. H. ním: Helpicon, z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora, v na-

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit vržené výši, dle důvodové zprávy.
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č.  schválila podání žádosti o vydání opatření obecné 
…../2019 schvaluje prodej nebytové jednotky č.p. 1615/101 včetně příslu- povahy podle ustanovení § 33 písm. d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci             
šenství a spoluvlastnického podílu 5980/396106 na společných částech byto- v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy;
vého domu č.p. 1614-1618 a na pozemcích st. 3817, 3819, 3821, 3822, 3823,  pověřila místostarostu města Čáslavi, pana Martina 
3824 a 3825 v katastrálním území Čáslav, v ul. Pražská v Čáslavi, za nejvyšší Horského, podáním a podpisem žádosti o vydání opatření obecné povahy, jímž 
nabídnutou cenu ve výši 425 000 Kč + náklady na realizaci prodeje, paní Š. K. se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

 vyslovila souhlas s podnájmem nebytového prostoru  schválila neposkytnout finanční dar spolku Babybox 
místností č. 211, č. 212, č. 213, č. 214, a č. 215 ve 2. NP a nebytového prostoru pro odložené děti - STATIM, z.s., který by byl použit na zřízení nového babyboxu 
místností č. 107 a č. 108 v 1. NP, na zimním stadionu v Čáslavi, ul. Na Bělišti, č.p. v Benešově. 
2028, panu M. V., IČ: 748 03 735, na dobu 1 roku, dle důvodové zprávy.  schválila čerpání finančních prostředků z fondu odměn 

 schválila firmu M. H., Nová Ves I., Kolín, IČ: 715 98 448, a z rezervního fondu Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle 
jako dodavatele Opravy sádrokartonových stropů, výmalby stropů i stěn ve důvodové zprávy.
středisku Masarykova MŠ Čáslav a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle důvo-  jmenovala členem správní rady spol. ANIMA Čáslav, 
dové zprávy. o.p.s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, IČ: 27226751, MUDr. Michaelu 

 schválila návrh smlouvy o nájmu Sportovního areálu Mandákovou a členy dozorčí rady pana Martina Horského a paní Ladislavu 
Vodranty v Čáslavi, včetně příslušenství, mezi městem Čáslav a Čáslavskou Konečnou.
servisní, s.r.o., dle důvodové zprávy.  doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulicích tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ….. /2019          
Chrpová, Malinová, Růžová a Jasmínová v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s pro- a) schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností mezi společností Tesco 
dloužením přechodné úpravy provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314 a společností ZHMC, spol. s r.o., IČ: 496 23 826 a   
ul. Chrpová a částí místních komunikací v ul. Malinová, Růžová a Jasmínová   b )   s ta novuje, že Město Čáslav neuplatní své předkupní právo k pozemku parc. 
v Čáslavi z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek za podmínek uvedených č. st. 3441 v katastrálním území Čáslav, okres Kutná Hora. 
v důvodové zprávě a 2) souhlasí s objízdnou trasou dle důvodové zprávy.  doporučila  Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. …../2019 schvaluje 
Dusíkova v Čáslavi 1) schválila umístění lešení na veřejném prostranství - chod- záměr vyhlášení výtvarné soutěže o sochařský portrét pana Miloše Formana.
níku na místní komunikaci v ul. Dusíkova v Čáslavi, pro žadatele Město Čáslav      schválila pokračování projektu „TV Čáslav - aktuality“ a 
z důvodu opravy hradební zdi, a to v období 15. 5. 2019 - 31. 10. 2019 a 2) vy- uložila starostovi města předložit informativní zprávu o projektu Zastu-
slovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou chodníku na pitelstvu města Čáslavi na dubnovém zasedání.
místní komunikaci v ul. Dusíkova v Čáslavi z důvodu umístění tohoto lešení - , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
taktéž v období 15. 5. 2019 - 31. 10. 2019 dle přiložené situace za podmínek Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č. p. 59 
uvedených v důvodové zprávě. a 60 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatele pana J. N. pro 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Kli- Cukrárnu BONET v období 18. 4. 2019 - 31. 10. 2019 za podmínek stanovených 
menta Čermáka v Čáslavi schválila umístění lešení na veřejném prostranství u v důvodové zprávě.
č.p. 123/22 - místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro žadatele , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
pana Ing. V. M., v období 18. 4. 2019 - 18. 5. 2019 za podmínek stanovených   J a  n a Žižky z Trocnova v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č. p. 
v důvodové zprávě. 166/44 na nám. Jan Žižky z Trocnova v Čáslavi pro žadatele pana L. Š. pro Café 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace, v ulici Bar „U Kašny“ v období 18. 4. 2019 - 1. 10. 2019 za podmínek stanovených v dů-
Na Skále v Čáslavi 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou vodové zprávě.
uzavírkou části místní komunikace v ul. Na Skále v Čáslavi z důvodu výstavby , jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky pro dům č.p. 1310 za podmínek Klimenta Čermáka v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č.p. 108/5    
uvedených v důvodové zprávě a 2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatelku paní M. T. pro Mlíčňák Čáslav  v 
situace. období 18. 4. 2019 - 31. 10. 2019 za podmínek stanovených v důvodové zprávě.

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace ve vni-
trobloku v ul. Žitenická a v ul. Družstevní, vyslovila souhlas s přechodnou úpra-
vou provozu a úplnou uzavírkou částí místních komunikací ve vnitrobloku v ul. 
Žitenická a v ul. Družstevní z důvodu provádění prací na zastřešení bytového 
domu za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
zemku p.č. 2129/1 v k.ú. Čáslav, zapsaného na LV 10069 u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, mezi Českým rybář-
ským svazem, z.s., místní organizace Čáslav, Na Bělišti 448/24, 286 01 Čáslav, 
jako budoucím povinným a městem Čáslav jako budoucím oprávněným. Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně v rámci akce: „Odvodnění komunikace v ulici Je-
telová s vypouštěním do Hlubockého potoka“.

 schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku CT pří-
stroje pro Městskou nemocnici v Čáslavi, zadávanou v otevřeném řízení v nad-
limitním režimu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dle důvodové zprávy. 

 schválila záměr Městské nemocnice v Čáslavi uspořá-
dat veřejnou sbírku na pořízení CT přístroje, dle důvodové zprávy.

2 usnesením č. 205/2019

usnesením č. 192/2019
usnesením č. 206/2019

usnesením č. 207/2019

usnesením č. 193/2019
usnesením č. 208/2019

usnesením č. 209/2019

usnesením č. 194/2019 usnesením č. 210/2019

usnesením č. 211/2019
usnesením č. 195/2019

usnesením č. 212/2019

usnesením č. 196/2019

usnesením č. 213/2019
usnesením č. 197/2019

usnesením č. 214/2019
usnesením č. 198/2019  

usnesením č. 215/2019

usnesením č. 216/2019

usnesením č. 199/2019

usnesením č. 217/2019

usnesením č. 200/2019

usnesením č. 218/2019

usnesením č. 201/2019

usnesením č. 202/2019

usnesením č. 203/2019

usnesením č. 204/2019

,

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti
státního svátku

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

Vzpomínka se bude konat v úterý

Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Čáslavi.

Srdečně zveme k účasti na tomto slavnostním aktu.

      Martin Horský                                     JUDr. Vlastislav Málek
   místostarosta města                                        starosta města

Dne vítězství

7. května 2019 ve 13.00 hodin
v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi , Mahenova ul.
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6. duben je dnem úklidu země. Je to hezké a vážím si 
lidí, kteří dají najevo svůj přístup k životnímu prost-
ředí, k přírodě a svému okolí takovým způsobem, že 
se dobrovolně zapojí do prací spojených s úklidem 
svých měst, parků a veřejného prostoru. Zamýšlím 
se při této příležitosti, jak dosáhnout toho, aby se     
z tohoto přístupu vytěžilo co nejvíce i pro naše měs-
to.

odstavec) a nabídneme-li turistům dobré stravovací ba akci dostatečně zpropagovat a věřím, že při této 
a ubytovací služby a program, pro který stojí do příležitosti může do Čáslavi přijet mnoho lidí nejen   
města zavítat, pak nejsme bez šance. Byli jsme ne- z bezprostředního okolí.
dávno s místostarostou Martinem Horským a Jiři- Samozřejmě i toto stojí peníze. Ve zmíněné 
nou Koženou, vedoucí odboru školství a kultury v Li- Litomyšli se na mnoha akcích podílejí sponzoři, 
tomyšli, která má stejné množství obyvatel jako podnikatelé, obchodníci. Ti se zapojují proto, že vní-
Čáslav. Jistě, nemáme v Čáslavi zámek, který je pa- mají i svůj profit z akcí, které ve městě navštíví mno-
mátkou UNESCA. Litomyšl ale žije obrovským ho lidí a nakupují v něm a vidí, kdo je partnerem 

Dlouhodobě zaznívají připomínky k úklidu, čis- množstvím akcí, které pořádá nejen radnice, ale těchto akcí. Jsou to spojené nádoby. Letošní rok bu-
totě města, teď ke stavu zeleně a výsadbě stromů. různé korporace. Vřele doporučuji zavítat do Lito- de Čáslavské kulturní léto financováno z městského 
Snad každý z nás, kdo poprvé přijel třeba do Rakous- myšle například na zahájení lázeňské sezóny o pos- rozpočtu. Věříme, že je to krok správným směrem a 
ka, tak ho na první pohled zaujala čistota, květinová ledním víkendu v dubnu. Že nejsou v Litomyšli láz- čekáme na zpětnou vazbu, podněty a zapojení na-
výzdoba domů i veřejných prostorů a položil si otáz- ně? No a co? Litomyšl se prohlásila za lázně ducha, šich občanů a firem na další období.
ku, proč to nejde stejně u nás. A teď nemyslím jen   n  a zahájení lázeňské sezóny přijede do města až 30 Jsme v kontaktu s renomovaným městským ar-
v  Čáslavi, týká se to většiny měst. 000 lidí a město tím neskutečně žije. To, že by nešlo chitektem a těšíme se na jeho nezávislý pohled na 

Pojďme se společně zamyslet nad jednotlivými v Čáslavi? Bedřich Smetana žil v Litomyšli asi sedm naše město a náměty, které nám představí na jed-
stránkami této problematiky. let a Smetanova Litomyšl je již dlouhodobě akcí re- nání rady města. Jak zmínil místostarosta města      

Čistota - Po zimě se vždy provádí zásadní strojo- publikového významu. Rádi se hlásíme k inspiraci v březnovém měsíčníku TV Čáslav aktuality, připra-
vé čištění ulic. Úklid chodníků zajišťujeme vlastními dobrými příklady. vujeme též zřízení postu pracovníka, který se bude 
silami a to prostřednictvím sezónních pracovníků, Řada měst má svá partnerská města, Čáslav věnovat na plný úvazek dotacím. Zde cítíme značné 
které získáváme od Úřadu práce - jedná se o pracov- žádná partnerství neudržuje. Myslím, že je to škoda. rezervy.
níky na veřejně prospěšné práce, na které získává- Každé takové partnerství rozšiřuje obzory, přináší V titulku jsem vyslovil úvahu, zda může být Čás-
me dotaci. Nutno přiznat, že s klesající nezaměstna- nová přátelství, podněty, rozšiřuje povědomí i o na- lav městem rakouského či švýcarského typu. Jsem 
ností rostou i potíže se zajištěním dostatečného šem městě a to se zpětně může promítnout i do roz- přesvědčen, že může. Začněme tím, že spojíme síly, 
počtu těchto zaměstnanců a řada z nich má omeze- šíření turistického ruchu. aby Čáslav byla městem čistým, uklizeným, útul-
né schopnosti a možnosti výkonu práce. Stojíme Jedna z akcí, kterou Čáslav mohla zaujmout, ným, vstřícným k návštěvníkům. Městem švýcar-
před rozhodnutím, zda se na takový způsob zajiště- proběhla 12. dubna, kdy se od 18 hodin konal v kině ského typu s bohatým rozpočtem se nestaneme ze 
ní pořádku dá dlouhodobě spoléhat, zda existuje Miloše Formana vzpomínkový večer na Miloše dne na den. Jednou z možností je vícekrát zmiňova-
nabídka zajištění úklidových prací firmami na Formana při příležitosti prvního výročí od jeho né úsilí o získání odpovídajícího množství financí za 
smlouvu nebo zda nebudeme muset i z dalších dů- úmrtí. Byl promítnut jeho film Konkurs, oslavili jsme ukládané odpady na místní skládku odpadů a pře-
vodů vážně uvažovat o zřízení vlastních Technických významné životní jubileum bývalé manželky Miloše hodnocením nákladů na svoz komunálního odpa-
služeb, které městu chybí. Každá varianta má svá Formana Věry  Křesadlové a vyhlásili záměr sou- du. 11. dubna se dostavil na jednání na radnici 
úskalí a žádná z nich není levná. těže na umělecký portrét na rodný dům Miloše For- jednatel společnosti AVE CZ odpadové hospodář-

Co může náklady snížit je - nemít takovou potře- mana. Chystáme další akce, které by mohly vytvořit ství s.r.o. pan Mgr. Mužík. Podstatná je pro nás 
bu úklidu, nemít toho tolik na uklízení. Když se vrá- tradici Formanovy Čáslavi. snaha o vyměření poplatků za ukládaný odpad 
tíme k tomu Rakousku, tak tam mají mimo jiné tak Mnozí obchodníci si léta stěžovali na vylidňová- původcům odpadu. 
čisto, že lidé neodhazují papíry na ulicích, nedopal- ní středu města. Ano, trend OC se nevyhnul ani Čás-
ky cigaret nekončí na chodnících či ulicích, o psích lavi a historické centrum žije zejména v období trhů. 
exkrementech ani nemluvě. To ale máme ve svých Proto pro letošní rok chystáme akci Čáslavské kul-
rukách. Nebuďme lhostejní k chování takových lidí, turní léto, kdy hodláme centrum města oživit ve 
kteří nerespektují zásadní zásady pořádku. Chápu, třech měsících celotýdenními akcemi. Určitě je tře-
že snadnější je na sociálních sítích si postěžovat, že 
to město neuklízí, že je na různých místech nepořá-
dek a že městská policie nekoná. Nemůže být na 
všech místech najednou a záleží na každém z nás, 
zda budeme takové nešvary a chování lidí, kteří jsou 
nepořádní, přehlížet. Samozřejmě je co zlepšovat i 
od samosprávy. Odpadkové koše jsou nevyhovující, 
jsou malé, úzké a když tam někdo vloží krabici od 
pizzy, zmenší natolik prostor pro další odpadky, že 
tyto končí mimo koše. Na obměně košů, jejich 
množství a rozmístění pracujeme. Co možná narazí 
na odpor, je moje přesvědčení, že by mohlo pomoci, 
kdyby si i vlastníci domů či obchodů všimli poletují-
cích papírů či igelitů a před svými nemovitostmi je 
sebrali, uklidili, třebaže je tam pohodil někdo jiný. 
Zkusme to společně, Čáslav je město nás všech. 
Třeba vymyslíme společně způsob, jak budeme        
k udržení pořádku nás všechny motivovat.

Turistický ruch - to je téma, které mnozí zmiňují, 
a tak si položme otázku, zda a čím mu můžeme při-
spět, čím do Čáslavi nalákáme návštěvníky. Nebu-
deme moci nabízet takové památky, jako jsou v blíz-
ké Kutné Hoře, ale naše město potenciál jistě má. Je 
hezké, když bude upravené, čisté (viz předchozí 

Krásné jarní dny v rozkvetlé Čáslavi Vám přeje

Vlastislav Málek, 
starosta města Čáslavi

ČÁSLAV - MĚSTO RAKOUSKÉHO NEBO ŠVÝCARSKÉHO TYPU?
ZAMYŠLENÍ STAROSTY MĚSTA

150. MIMINKO ROKU 2019 V ČÁSLAVSKÉ PORODNICI
Ve středu 17. dubna se v čáslavské porodnici narodilo 
150. miminko tohoto roku. Na svět zde maminka Mi-
chaela Janatová přivedla necelé dvě hodiny po půl-
noci dcerku Marianu Báčovou. S tatínkem Karlem Bá-
čou na malou Marianku doma ve Vilémovicích u Čer-
vených Janovic již čeká také pětiletý bráška Karel.

V tomto roce se podařilo v čáslavské nemocnici 
dosáhnout hranice sto padesáti porodů poměrně 
brzy. Jaké vysvětlení pro to má primář tohoto odděle-
ní, MUDr. Peter Rafaj? 

„Zvýšená porodnost odráží normální demogra-
fický vývoj v ČR, který nemůžeme nijak ovlivnit. Může 
za ní stát ale i zvýšená informovanost rodiček o po-
skytovaných službách v naší porodnici přes internet a 
tištěná média. Zejména si dáváme záležet na vstříc-
nějším přístupu k rodičkám. Více akceptujeme po-
žadavky rodiček v porodních plánech a zavedli jsme 
možnost rodit ve vaně,“ konstatoval primář porodnic-
kého oddělení zdejší nemocnice.  

Malé Mariance i celé její rodině přejeme jen to 
nejlepší.                                                                         zn
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Vzhledem k výši finančních nákladů na pořízení pro rok 2019 tak, aby byly ve finále podpořeny 
nového CT, které nezanedbatelným způsobem všechny komisí doporučené projekty.
ovlivní letošní rozpočet města, se rada města Rada města připravila pro jednání zastupitel-
nakonec rozhodla vypsat na spolufinancování jeho stva návrh financování projektu „Čáslavského 
nákupu veřejnou sbírku. Na transparentní účet tak kulturního léta“, jehož cílem je oživit střed města 
bude mít možnost přispět každý, komu není zacho- tím, že ve třech měsících by probíhal po dobu vždy 
vání kvality a rozsahu městskou nemocnicí poskyto- jednoho týdne bohatý kulturní program sestavený  
vané péče lhostejné. z divadelních představení, koncertů a filmových 

Oficiálně vypsáno bylo i veřejnosti již dříve projekcí, který by přilákal do centra města nejen 
avizované výběrové řízení na pozici ředitele Měst- obyvatele našeho města, ale též občany našeho 
ské nemocnice Čáslav. V souvislosti s tímto krokem, regionu i turisty z širokého okolí. Podrobné infor-
byly radou města v předstihu projednávány nejen mace chystáme zveřejnit poté, co by tomuto 

Příchod jara do Čáslavi s sebou, kromě slunečného vstupní požadavky na potenciální kandidáty, ale i záměru dalo zelenou zastupitelstvo města.
počasí, přinesl také zahájení řady plánovaných způsob nejvhodnějšího způsobu inzerce a sestavení 
stavebních akcí, především pokračování rekon- příslušné výběrové komise, do které budou vzhle-
strukcí kanalizačních řadů a plynovodů, komunikací dem k významu obsazované pozice, kromě nomino-
a chodníků v dalším bloku ulic ve čtvrtích Čeplov, vaných zástupců vedení města a odborné veřejnos-
Nové město a Budín. Uvedené aktivity si mimo jiné ti, včetně odcházejícího ředitele MUDr. Martina 
vyžádaly, aby Rada města v průběhu minulého Nováka, přizváni také zástupci opozice.
měsíce schválila poměrně velký počet dopravních 
omezení. Ta mohou být pro občany samozřejmě 
nepříjemná, už v minulosti se ale opakovaně 
potvrdilo, že na sebe vzájemně navázané rekon-
strukce inženýrských sítí a komunikací jsou ve finále 
nejschůdnější a nejrychlejší cestou obnovy in-
frastruktury města.

Započata byla i avizovaná obnova veřejné 
zeleně v hlavních lokalitách města a to podle 
projektu, který je podpořen dotací. Všichni se Dne 10. dubna 2019 se uskutečnilo další z jed-
těšíme, až na první etapu kácení naváže etapa nání se společností AVE CZ odpadové hospodářství 
výsadby stromů a keřů. s.r.o. Tentokrát se kromě ředitele Ing. Doležala 

V otázce nové bytové výstavby vícepodlažních zúčastnil jednání též jednatel společnosti Mgr. Ro-
bytových domů v areálu bývalých kasáren Prokopa man Mužík. Obě strany si objasnily svá stanoviska. 
Holého v Čáslavi bylo zahájeno zadávací řízení na Ze strany AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za-
stavební práce a zajištění technického dozoru a Do městem vyhlášeného dotačního programu zněl návrh, jak navýšit příjem poplatků za ukládání 
koordinátora BOZP a finalizována byla příprava k vy- na podporu kultury a spolkové činnosti se i v odpadů, který by měl vycházet z částečné změny 
pracování výzvy k podání nabídky na poskytnutí in- letošním roce sešel poměrně velký počet žádostí na struktury ukládaných odpadů. Jednali jsme též o 
vestičního úvěru městu Čáslav k zajištění bytové variabilní kulturní a vzdělávací akce a řada projektů možné slevě na nákladech města spojených s od-
výstavby. na rozšíření nabídky volnočasových aktivit, práci s padovým hospodářstvím a výši sponzoringu pro 

mládeží a seniory. Podobně jako v předchozích město.  O jednání bude informována rada města a 
letech požadavky žadatelů přibližně dvojnásobně zastupitelstvo.  Stále nepanuje shoda ve věci vybí-
převýšily celkovou rozpočtovanou částku, což rání poplatků za ukládání nebezpečného odpadu na 
svědčí o tom, že tato oblast byla do určité míry ze skládku. Nicméně kvitujeme oboustrannou snahu 
strany města podhodnocena. Na doporučení jednat.
Komise pro kulturu a cestovní ruch proto Rada 
města navrhne v rámci rozpočtového opatření 
dodatečné navýšení uvedeného dotačního titulu 

I na přelomu března a dubna se většina řešené 
agendy z oblasti zdravotnictví točila okolo dvou 
hlavních témat. Tím prvním bylo zajištění udržení 
provozu stávajícího, bohužel již dosluhujícího 
zařízení CT, u kterého se musely operativně řešit 
další výpadky a to formou dočasného pronájmu 
náhradních komponent. Aby se tyto náklady na 
repasování co nejvíce minimalizovaly, pokračovalo, 
jak vedení nemocnice, tak i vedení města v úkonech 
pro urychlené vypsání výběrového řízení na nákup, 
instalaci a servis nového přístroje. V gesci vedení 
nemocnice bylo přitom logicky ponecháno nasta-
vení požadovaných technologických a odborných 
parametrů zařízení.

Informace k dění okolo skládky

Kulturní léto

Městská nemocnice Čáslav

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., 
tiskový mluvčí města

ZRÁVY Z RADY MĚSTA

Více informací na www.meucaslav.cz (úřední deska).
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Přihlášky lze podat do 15. 5. 2019

Rada města Čáslavi vyhlašuje 

na obsazení pozice
výběrové řízení

ŘEDITEL / ŘEDITELKA
MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV
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V jednom ze středisek čáslavské mateřské školy       
- konkrétně v ulici Masarykova - dojde v letních mě-
sících k opravám vnitřních prostor.

Práce v prvním nadzemním podlaží budou za-
měřeny na opravy sádrokartonových stěn a stropů. 
Dále dojde k výmalbě a na schodišti k výměně luxfe-
rů za bezpečnostní nerozbitné okno. Město za opra-
vu zaplatí necelých 440 000 Kč bez DPH z vlastního 
rozpočtu.  

Práce budou zahájeny v polovině července a 
skončí v srpnu. Chod školky nebude narušen. 

                                JN

Část hradební zdi za budovou hotelu Grand, vyžadu-
je opravu, která proběhne v nejbližších měsících. 
Hradební zeď se nachází v ulici Dusíkova, přesněji    
v části, která se nachází nad Dusíkovým divadlem. 
Zeď odděluje příjezdovou cestu k zadním vchodům 
do Grandu a areál středního odborného učiliště ne-
bo sídlo Čáslavské servisní, s.r.o. Oprava se bude 
týkat části zdi, která je ve vlastnictví města, tedy úse-
ku, kde se nachází dvůr hotelu Grand.

vzhledem k historickému rázu staveb důležité dbát 
na správné technologické postupy, bohaté zkuše-
nosti. Práce budou prováděny pod dohledem pa-
mátkářů jak z městského úřadu, tak z Národního 
památkového ústavu. 

Bc. Jiřina Kožená závěrem zmínila, že práce bu-
dou probíhat od 15. 5. do 31. 10. a přinesou jistá 
omezení pro pěší a řidiče. Po celou dobu rekon-
strukce bude v tomto úseku uzavřen chodník a zákaz 

„Tyto hradby se dle odborného posudku rozpa- parkování. Například dětem, které dochází do kera-
dají zevnitř. Oprava, která bude probíhat na základě mické dílny nebo lidem, kteří v prostorách za Gran-
statického posouzení a návrhu opravy hradební zdi, dem bydlí, bude průchod a průjezd umožněn se zvý-
se týká části, která má 63 m² zastavěné plochy a 215 šenou opatrností.
m³ obestavěného prostoru. Ná-
klady na provedení akce činí 1 858 
000 Kč bez DPH. Město využije 
částku 785 000 Kč, kterou obdrží 
pro pokrytí části těchto nákladů    
z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón z minis-
terstva kultury, ” řekla k tématu 
vedoucí odboru školství, kultury a 
památkové péče Bc. Jiřina Kožená.

Po oslovení devíti potenciál-
ních dodavatelů prací se přihlásily 
dvě firmy. Práce provede společ-
nost  Dalfos s.r.o., která má s po-
dobnými druhy oprav, kde je 

                                    JN

OPRAVA HRADEBNÍ ZDI ZA GRANDEM

PRÁCE V MŠ MASARYKOVADRUHÁ ETAPA VÝMĚNY OKEN NA BUDOVĚ RADNICE
V minulém roce došlo k výměně oken v části budo- směrem, kde se nachází sídlo městské policie nebo 
vy na adrese nám. Jana Žižky z Trocnova 197, jedná část odboru správy majetku města.
se o památkově chráněný objekt. Výměna oken 
stavby byla rozdělena na dvě etapy. V budově může-
me najít například městskou knihovnu nebo část 
městského úřadu. Výměna se v loňském roce týkala 
úseku, směřujícího k náměstí Jana Žižky z Trocnova 
a Kostelnímu náměstí. V letošním roce dojde v rám-
ci II. etapy k výměně oken mířících do dvora, tedy 

Více informací o II. etapě výměny oken na budo-
vě městského úřadu nám sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče Bc. Jiřina Kože-
ná: „Výběrové řízení pro zajištění dodavatele prací 
probíhalo formou výzvy k podání nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu. Byly osloveny čtyři 
firmy. Nabídku předložila pouze jedna firma. Výmě-

nu oken zajistí společnost LAMAS 
WOOD s.r.o., která pracovala již 
na I. etapě. Náklady na zhotovení 
těchto prací budou činit necelých 
726 000 bez DPH a město je bude 
hradit z vlastního rozpočtu.“ 

Okna, která vzhledem k cha-
rakteru budovy musí mít stejný 
vzhled jako dosud a nemohou být 
vyrobena z jiných typů materiálu, 
budou vyráběna během měsíce 
května a června. Samotná výmě-
na proběhne v červenci a srpnu. 
Chod městského úřadu nebude 
omezen.                                        JN
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VLAJEČKY SE ZNAKEM MĚSTA

Město Čáslav zadalo 
výrobu stolní vlaječky 

se znakem města 
u firmy ALERION s.r.o., 

vlaječku o rozměru 10 x 6,6 cm 
si lze zakoupit 

v Informačním centru Čáslav za 111 Kč.



Vážení Čáslaváci, dovolte mi krátké zamyšlení nad 
článkem z dubnových Čáslavských novin, který 
informuje o plánované výstavbě mateřské školy      
v areálu městské nemocnice. 

     

Za prvé informace o nutném přesunu tříd z je-
jich současného působiště v základní škole na ná-
městí je diskutabilní. O této situaci by bylo ještě 
možné jednat, ale chápu i potřebu základní školy, 
která navrácené prostory ráda využije. 

K záměru stavby nové budovy mateřské školy    
v areálu nemocnice mám hned několik výhrad. 
Umístění školky, kde mají děti trávit podstatnou 
část dne, ve stísněném prostoru mezi dvěma ne-
mocničními budovami, považuji za velmi nešťastné, 
a to jak z pohledu dětí, tak i z pohledu pacientů, 
kteří potřebují klid na léčbu. Prostor, kde vedení 
města uvažuje o stavbě školky, tedy za spojovacím 
krčkem mezi hlavní budovou a geriatrií, měl být 
proto původně také využit jako klidová odpočinko-
vá zóna právě pro pacienty geriatrie, ale i pro 
ostatní. Dále upozorňuji na skutečnost, že cesta, 
která probíhá v areálu nemocnice podél její hrani-
ce, je určena pro případný nutný průjezd hasičských 
vozidel. Ani to není nezanedbatelný detail, protože 
se ponecháním průjezdu zmenší již tak poměrně 
malé prostranství, které by bylo možné pro potřeby 
dětí využívat. 

Abych ale jen nekritizoval, navrhuji dvě výhod-
nější a vhodnější řešení. Prvním z nich je nástavba 
stávajícího střediska mateřské školy v Těsnohlídko-
vě ulici, která má k dispozici i svoji kuchyni a veškeré 
zázemí včetně již upravené zahrady, instalovaných 
hracích prvků a tak dále. Tím by došlo mimo jiné ta-
ké k úspoře značných finančních prostředků, které 
by bylo jinak nutné vynaložit. Tomu by samozřejmě 
muselo předcházet statické posouzení stávající 
stavby.

Druhou variantou je tedy výstavba nového stře-
diska tak zvaně na zelené louce v areálu Prokopa 
Holého. Tato možnost zohledňuje logickou po-
známku o rozšiřování sídliště v areálu Prokopa Ho-
lého a tedy i předpokládaného zvyšování počtu 
mladých rodin s dětmi a potřeby zajistit pro ně ma-
teřskou školu v co nejpohodlnějším dosahu. Místa 
je tady pořád ještě dost, stávající zastavovací studii 
je možné bez větších problémů přepracovat a děti 
by získaly prostor bez omezení okolními těsně přilé-
hajícími budovami a v prostředí, které je pro ma-
teřskou školu rozhodně vhodnější, než sousedství 
městské nemocnice a frekventovaného hlavního 
tahu městem s obchodní zónou téměř za případnou 
bránou školky. Do areálu Prokopa Holého by své dě-
ti mohli bez problémů vodit i pracovníci městské 
nemocnice, jde jen o několik málo desítek metrů.  
Za bezpečí a klid dětí několik kroků určitě rodičům 
stojí.

Při plánování nové výstavby ve městě jsme se 
vždy řídili logikou a snahou o takové řešení, které 
bude výhodné pro co nejširší okruh obyvatel města. 
Stavba mateřské školy v obležení nemocničními bu-
dovami takovým řešením rozhodně není. Doufám 
proto, že se  k tomuto důležitému tématu ještě po-
vede diskuse a tento návrh vedení města bude pře-
hodnocen ve prospěch dětí i pacientů městské ne-
mocnice.                                   Ing. Jaromír Strnad

NÁZOR ZASTUPITELE
Ing. Jaromíra Strnada

ŠKOLKA V NEMOCNICI? 

POZOR NA ZMĚNU V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ
Upozorňujeme řidiče, že v Tyršově ulici dojde ke odstavovali. Zabrání se tak zbytečným dopravním 
změně dopravního značení. Stejně jako další části komplikacím, které zaparkovaná vozidla - jako 
této ulice, bude i její úsek v místech od ústí Úzké překážky v silničním provozu - na tomto úseku 
uličky po křižovatku s ulicí Dusíkovou označen znač- představují. Dodržování uvedených pravidel bude 
kou „zákaz stání“. Žádáme motoristy, aby po samozřejmě kontrolováno jak Policií ČR, tak i 
zavedení tohoto zákazu zde svoje automobily ne- městskou policií.                                                        zn

PROVOZ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
JE PRO UPLYNULOU SEZÓNU U KONCE
Na neděli 28. dubna bylo stanoveno ukončení se- nutné vše důkladně připravit na nadcházející teplé 
zóny 2018/2019 v čáslavských městských lázních, období, které mnohé z nás láká právě k návštěvě 
které byly v provozu od podzimu minulého roku. Po koupaliště. To se v Čáslavi otevírá (samozřejmě v 
jejich uzavření přikročí zaměstnanci Čáslavské ser- případě příznivého počasí) již tradičně několik dnů 
visní společnosti k činnostem, které ty části objek- před zahájením letních prázdnin. O přesném termí-
tu, které nebudou po několik dalších měsíců využí- nu jeho zprovoznění budeme informovat v příštím, 
vány, „zakonzervují“ tak, aby nedošlo k poškození tedy červnovém, vydání Čáslavských novin. 
zařízení či strojového vybavení. Je také možné sledovat webové stránky  

Po dokončení výše uvedených prací se zaměst- www.sportcaslav.cz, případně oficiální web města 
nanci zmiňované společnosti již přesunou do areálu www.meucaslav.cz a FB města „Čáslav - město, 
letního koupaliště v lesoparku Vodranty, kde bude které máme rádi“.                                                       zn
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QR  kód pro stažení aplikace najdete také 
na automatech pro platbu parkovného.

APLIKACE PRO PLATBU PARKOVNÉHO 
V Čáslavi je nyní nově možné platit za parkovné 
prostřednictvím mobilní aplikace. 

Aplikaci si mohou zájemci jednoduše stáhnout 
do mobilního telefonu a po registraci (provádí se 
pouze při prvním přihlášení) jim systém umožní 
jednoduché placení stanoveného poplatku přímo   
z mobilu. Výhodou je možnost prodloužení doby 
parkování bez nutnosti dostavit se přímo k parkova-
címu automatu. Informace z aplikace se promítají    
v systému městské policie.

Aplikace je dostupná jak pro operační systém 
Android (v Google Play), tak i pro iOS (v App Store). 

V aplikaci lze zobrazit také historii parkování či 
nastavit zasílání měsíční fakturace parkovného na 
e-mail. 
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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) služeb-

ní 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 Územního odboru Kutná Hora na 
tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail 

činí             
24. 220

29 240

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.

irena.svobodova@p-
cr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

SRAŽENÍ CHODCE

PARTNERSKÁ HÁDKA 

 Koncem března přijala městská policie žádost od Obvodního 
oddělení PČR Čáslav o pomoc při řešení jednoho z případů. U obchodního do-
mu Lidl došlo ke sražení chodce motorovým vozidlem. Incident se podle výpo-
vědí zúčastněných a svědků, které potvrdil také záznam z kamerového systému, 
odehrál v okamžiku, kdy automobil projížděl parkovištěm a z pravé strany zpoza 
zaparkovaného vozidla mu do cesty vběhl třináctiletý chlapec. Vůz mladíka sra-
zil na zem. Ačkoliv chlapce odvezla rychlá záchranná služba k ošetření do ne-
mocnice, vyvázl bez zranění.  

Řidič byl po příjezdu hlídky vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce na pří-
tomnost alkoholu v dechu. Test byl negativní.

Koncem března zaznamenali městští strážníci okolo dru-
hé hodiny ranní oznámení o tom, že v jednom z bytových domů je slyšet nářek 
ženy. Hlídka dorazila na místo, kde si nejprve ověřila, že z bytu se skutečně ozý-
vá vzlykání ženy. Po opakovaném klepání na dveře a zvonění nikdo neotevíral a 
zákonné výzvy končily také bez odezvy. 

Na místo dorazili policisté z obvodního oddělení PČR a příslušníci hasičské-
ho sboru, kteří měli dveře od bytu otevřít. Hasiči uvedli, že tento typ dveří s bez-
pečnostním zámkem otevřít nedokáží. 

Ve chvíli, kdy byla policie rozhodnuta vyrazit dveře, se ozval mužský hlas, 
který začal vulgárně urážet obě hlídky s tím, že se nic neděje a nadále odmítal 

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt najdete také  BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  NA FACEBOOKU!

POKUS PODVODU NA SENIORCE 

DOPRAVNÍ AKCE NA KUTNOHORSKU 

Podvodník zavolal na pevnou linku seniorky, 
které sdělil legendu, že je její vnuk a potřebuje peníze.

Dne 10. dubna 2019 kutnohorští kriminalisté zahájili úkony v trestním říze-
ní pro podezření ze spáchání přečinu "Podvod" ve stadiu "Pokus", kterého se 
měl dopustit dosud neznámý pachatel. 

Ten dne 10. dubna 2019 po 13 hodině zavolal na pevnou linku seniorky, 
které sdělil legendu, že je její vnuk, že ve svém internetovém bankovnictví omy-
lem poslal peníze na jiný účet, a že je v současné době u advokáta a potřebuje 
od ní půjčit 450 000 Kč, pro které si za dvě hodiny přijede. Seniorka mu sdělila, 
že tolik peněz nemá, na což podvodník reagoval tím, že zavěsil. 
Tímto jednáním se pachatel pokusil způsobit osobě škodu ve výši nejméně    
450 000 Kč, k předání peněz nedošlo.

Policie České republiky apeluje na starší spoluobčany. Nebuďte důvěřiví, 
nevěřte sebetragičtějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých domů a by-
tů, nikomu nepůjčujte peníze, zamykejte. Podvodníci využívají různé záminky a 
lsti, neštítí se ničeho, využívají vaši důvěřivosti, působí na vaše city, aby se do-
stali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způ-
sobů, jak vás okrást.   

Policie se obrací také na nejbližší příbuzné seniorů, aby seniorům pomohli 
a pravidelně jim rizika možných podvodníků připomínali a opakovali jim zásady 
bezpečného chování. Příbuzní také mohou seniorům pomoci se zabezpečením 
bytu – vhodná je instalace panoramatických kukátek na dveřích, řetízků na dve-
řích, případně pořízení malých kamer, které jsou dnes cenově dostupné. Tyto 
kamery by mohly monitorovat pohyb v bytě nebo domě. Většina seniorů dnes 
také vlastní mobilní telefon a současné telefony jsou vybaveny fotoaparátem. 
Naučte proto seniora mobilní telefon ovládat. 

Pokud bude senior umět fotoaparát ovládat, doporučujeme, aby cizího 
člověka, který se chce do bytu pod nějakou záminkou dostat, vyfotil. Každá sto-
pa a důkaz mohou být pro policejní vyšetřování a následné zadržení pachatelů 
velmi důležité.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích. Při-
vítáme veškeré informace vedoucí k jejich ztotožnění na bezplatné lince 158, 
případně na telefonním čísle kutnohorských kriminalistů 974 875 319, nebo na 
kterémkoli obvodním oddělení.

Policisté se zaměřili na dodržování rych-
lostních limitů.

V úterý 2. dubna 2019 proběhla v dopoledních hodinách součinnostní do-
pravně bezpečnostní akce. Policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu 
společně s kutnohorskými policisty se zaměřili na dodržování rychlostních limi-
tů na vybraných místech v Kutné Hoře a okolí. 

Během třech hodin zjistili celkem 15 přestupků. Z toho bylo  9  přestupků 
vyřešeno na místě uložením blokové pokuty ve  výši 2 200 Kč.

Policisté apelují na řidiče, jezděte opatrně, buďte obezřetní, chráníte život 
nejen svůj. Podobné bezpečnostní akce budou probíhat i v následujícím obdo-
bí. 
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VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE Dne 8. dubna 2019 v době od 10:00 hodin do 13:20 
hodin dosud neznámý pachatel v Čáslavi, v ulici Klimenta Čermáka překonal 
uzavřené zajištěné dveře společných prostor v přízemí jednoho domu, po scho-
dišti vyšel do prvního patra, kde vytlačil uzavřené, uzamčené dvoukřídlé dveře 
do místní kanceláře. Vnikl dovnitř, vše prohledal a odcizil notebook. Celková 
způsobená škoda je kolem dvanácti tisíc korun. Policisté v této souvislosti žádají 
o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k do-
padení pachatele, nechť se obrátí na policejní oddělení v Čáslavi nebo na tele-
fon 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

otevřít dveře od bytu. Po zhruba půl hodině, kdy se policie snažila dostat do by-
tu, jeden z policistů vykopl dveře. V bytě se nacházel muž a žena, která uvedla, 
že se s partnerem pohádali a on jí dal facku. Na dotyčné nebyly viditelné znám-
ky zranění. Na místě se již nacházela také rychlá záchranná služba, žena ale ošet-
ření odmítla. 

Policejní hlídky prohledaly byt za účelem zjištění, zda se v bytě nenachází 
další osoba a po zklidnění situace odešly z bytu.    

       

Dle doplňujících informací účastníků celého incidentu je třeba dodat, že se 
uvedená kauza vyvinula z důvodu nesouhlasu vlastníka jednoho z bytů se změ-
nou provedení rekonstrukce, kdy místo domluveného položení dlažby byl bez 
upozornění naplánován zátěžový nátěr pro dva ze tří vchodů bytových domů, 
přičemž první z vchodů má již dva roky novou dlažbu.  

Dodatek k textu z ČN 04/2019 
Bránění v rekonstrukci chodby bytového domu. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



DOBRÝ DEN, JSEM COTY, VÁŠ LÉTAJÍCÍ UČITEL
Základní školy v čáslavském regionu mají od 
druhého pololetí tohoto školního roku příležitost 
využívat v hodinách anglického jazyka rodilého 
mluvčího. Jmenuje se William Dakota Conrad 
Eychaner, ale po dvou měsících u nás mu nikdo 
neřekne jinak, než Coty [čti Koudy]. Přilétl k nám      
z Kansas City ve státě Missouri (USA) doslova jako 
nějaký filmový dobrodruh - jen s jedním malým 
baťůžkem. Požádali jsme ho o krátký rozhovor na 
samém začátku jeho pobytu u nás. Pokud se mu 
tady totiž bude líbit, může s námi prožít celé tři roky 
a bude určitě zajímavé položit mu podobné otázky 
na konci jeho čáslavské životní zkušenosti.

Žiješ v ČR dva měsíce. Jaká byla tvá očekávání? 
Zjišťoval sis nějaké informace o této zemi? Dokážeš 
popsat, co pro tebe je nejpříjemnějším zjištěním?     
V čem vidíš největší rozdíly mezi životem v USA a u 
nás?

srovnání s dětmi v USA, máš nějaké dosavadní 
zkušenosti s prací s dětmi a mládeží?

Je něco, co tě v Česku štve?

Co tě vlastně vedlo k tak zásadnímu kroku – 
opustit rodnou zemi a vydat se přes oceán do úplně 
neznámého města, kde vlastně nikoho neznáš?

Co tví studenti? Jak tě přijali. A máš nějaké 

Život v České republice byl pro mě prozatím 
úžasnou zkušeností a dobrodružstvím. Tato země 
mi v mnoha ohledech připomíná Missouri, odkud 
jsem, co se týče přírody, podnebí a krásného 
výhledu na zalesněnou krajinu.

ovlivnit a formovat zbytek mého života.
Upřímně řečeno, má očekávání nebyla daleka 

Když jsem se sem přistěhoval, bohužel jsem 
pravdy, protože jsem vlastně vůbec nevěděl, co 

Měl jsem velké štěstí, že jsem se dostal do tříd   n eznal nikoho. Časem jsem ale poznal pár skvělých 
očekávat. Mimo informací, které jsem si našel o 

s tak rozmanitými a talentovanými skupinami lidí a rodin. Norbert Kobela a jeho žena Petra mi byli 
bohaté historii vaší země, a také o tom, jak hrdí jste 

studentů a s pestrým spektrem osobností. Téměř fantastickými přáteli a obrovsky mi pomohli 
na svůj průmysl, co se týče pivovarnictví nebo 

každý student, kterého jsem potkal, se zajímal, co začlenit se do zdejšího života. Naštěstí také 
výroby automobilů, a výtvarného umění. Všechna 

se ode mě může dozvědět, co se týče angličtiny, mě nedávno přijel můj bratr Brandon, který se rozhodl, 
místa, která jsem zde navštívil, byla historicky 

osobně nebo mé země, nebo jednoduše o to, jak se že se usadí v Praze, a je velice příjemné mít ho tak 
zajímavá i krásná zároveň. Když jsem třeba svým 

navzájem lišíme. Pár jich dokonce mělo snahu nablízku, abychom se mohli navštěvovat a občas si 
americkým přátelům ukazoval na internetu fotky 

zlepšit mou, a to musím připustit - ubohou, češtinu. spolu vyjít.
místa, kde teď žiji, ptali se mě, jestli náhodou 

Zaznamenal jsem, že hodně dětí se nadšeně 
nebydlím v Bradavicích (fiktivní městečko z příběhu 

zajímá o různá témata a budoucnost způsobem, Popravdě moc nevím, jestli mě na České 
o Harry Potterovi – poznámka překladatele). 

který se liší od jejich amerických vrstevníků. Myslím republice něco štve, ovšem mimo faktu, že v Čáslavi 
Vezměte si třeba, že město Čáslav je dvakrát tak 

si, že moje přítomnost v základním školství je není žádný obchod, který by byl otevřený 24 hodin 
staré jako kultura mé země a je také domovem 

úžasný a pokrokový nápad, který může ovlivnit i denně. Také jsem si všiml, že lidé tady si lehce 
úžasnému společenství lidí různého věku, kteří 

cestu jejich budoucí kariéry. Mnoho dětí v Americe všimnou, že jsem cizinec, a kvůli tomu mají 
mezi sebou mají opravdu ryzí a přátelské vztahy.

se na takovou cestu vydávají ne v 15, jako zde, ale tendenci na mě zírat tak dlouho, dokud neuspokojí 
Co na životě tady velice oceňuji, je možnost 

nejdříve v 18 letech. svou zvědavost.  
výletů veřejnou dopravou do tolika krásných měst a 

Během svých studií v Americe jsem se účastnil 
míst s ojedinělou atmosférou, která jsou plná 

dobrovolnického programu, kdy jsem učil na  Poptávka po působení rodilého mluvčího v ho-
zajímavostí. Zaujal mě například Kolín a jeho rušný 

školách děti ve věku 6 až 12 let v oblastech, které se dinách anglického jazyka vzešla od samotných 
noční život, jeho klikaté uličky, Kutná Hora s nád-

týkaly matematiky, sociologie a angličtiny. Byla to kantorů, kteří byli v rámci tvorby Místního akčního 
hernou katedrálou a krásně strašidelnou Kostnicí. 

krásná zkušenost a díky tomu jsem se začal zajímat i plánu rozvoje vzdělávání dotazováni, co by podle 
Mám v plánu navštívit spoustu zámků a hradů, kte-

o tento projekt, tato zkušenost mi zároveň pomohla nich pomohlo zlepšit kvalitu výuky. A proč „létající 
ré jsou rozesety po této zemi. Zatím jsem navštívil 

pochopit, jak lépe povzbudit a učit mé studenty. učitel“? Coty je k dispozici všem školám v regionu, 
Lichnici a žlebský zámek.

které o jeho působení projeví zájem, a tak někdy 
Ačkoli mi v mnoha ohledech Česká republika 

doslova létá z hodiny do hodiny mezi několika 
připomíná mou rodnou zemi, jsou zde zároveň i 

školami. Nadchnout rodilého mluvčího pro život      
zásadní odlišnosti. Vídám tu na ulicích spousty lidí, 

Nebylo to jednoduché rozhodnutí, opustit v našem, snad se nikdo neurazí, venkovském re-
kteří se jednoduše pozdraví, zastaví se a vymění si 

všechno, co znám, a přijet sem. Dlouze jsem to gionu, nebylo vůbec snadné, a tak nezbývá než Co-
pár slov. Lidé, se kterými jsem se setkal, mi otevřeli 

probíral s bratrem a svými nejlepšími přáteli, tymu popřát, ať se mu u nás dobře žije. 
své domovy a srdce, aby mi ukázali, co obnáší život  

zvažoval pro a proti. Nakonec mě přimělo se tak 
v Čechách. Češi dávají mnohem větší důležitost 

rozhodnout to, že jsem si uvědomil, že už jsem dost Působení rodilého mluvčího ve školách je 
času trávenému s rodinou a přáteli, spíš, než aby 

starý na to, abych vylétl z rodného hnízda, které realizováno díky finanční podpoře EU prostřed-
dovolili své práci, aby dominovala v jejich životech, 

jsem neměl příležitost do té doby opustit, a začít nictvím projektu Místní akční plán rozvoje vzdělává-
tak jak to mívají ve zvyku lidé v Americe.

nový život. Uvědomil jsem si, že je to možná má ní pro SO ORP Čáslav II.
jediná a zároveň úžasná příležitost, která by mohla www.mapcaslavsko.cz                                      NK
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Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi /pro děti s trvalým pobytem v Čáslavi není 
činnost na pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Jahodová, R. nutný výpis z evidence obyvatel/, 
Těsnohlídka, Masarykova (toto středisko má jednu třídu na Nám. Jana Žižky z - děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 tří let s trvalým pobytem v Čáslavi 
Trocnova), Husova, Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence 
jednu Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost. obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů, 

-  povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 
2019 pěti let s trvalým pobytem mimo Čáslav, 

- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 -  ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, 
hodin Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU 

- stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů, 
- v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav -  věk dítěte. 

 
-  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

 -  vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list dítěte /pro děti, pro které 
Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čáslav, není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování/, 

okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat -  u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření 
při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. školského poradenského zařízení, 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném -  občanský průkaz zákonného zástupce, 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k -  rodný list dítěte, 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí -  trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 překročí stanovenou /prokázání trvalého pobytu dítěte, viz výše/, u cizinců doložit právo pobytu na 
kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu Čáslav, okres Kutná Hora. území ČR na dobu delší než 90 dnů. 

- Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2019 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si 
může zákonný zástupce vyzvednout od 15.4.2019: 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce K zápisu si přineste:
v den podání Žádosti do mateřské školy 14.5.2019 tj. den zápisu do Mateřské 
školy Čáslav, okres Kutná Hora.

Kritéria pro přijímání dětí: 

 
na školní rok 2019/2020 se uskuteční 

Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav 

v úterý 14. 5. 2019 od   9,00 do 12,00 hodin 
                            a od 13,00 do 17,00 hodin 

ve všech střediscích mateřské školy: 
- ul. Jahodová (Čeplov)   - ul. R. Těsnohlídka (Bašta)   - ul. Masarykova - ul. Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)   - ul. Husova 

 TĚŠÍME SE NA VÁS 

Ve čtvrtek 4. dubna se ve společenském sálu Hotelu 
Grand v Čáslavi konal 3. veletrh studijních oborů a 
pracovních příležitostí.

lupráce. Nutno dodat, že i tento poža-
davek se podařilo v letošním roce na-
plnit. Co do návštěvnosti byl letošní 

Letošní třetí ročník se po organizační stránce veletrh zatím nejúspěšnějším ve své 
představil v nových souvislostech. S dostatečným krátké historii.
odstupem po konání veletrhů v letech 2016 a 2017 Stejně jako v minulých letech se 
totiž organizátoři žádali vystavovatele i návštěvníky organizátoři veletrhu chystají vyjít       
o zpětnou vazbu. Ptali se na jejich názory a náměty, v příštím ročníku vstříc vystavovate-
co by se dalo dělat lépe. Na základě získaných lům i návštěvníkům, nechme se tedy 
informací pak vyšli vstříc hlasu kariérových poradců překvapit, co si na nás připraví v roce 
základních škol a zacílili namísto na žáky 9. ročníků 2020.
na osmáky. Právě oni totiž začínají přemýšlet o své 
budoucí kariéře a uplatnění. S tím šel ruku v ruce 
přesun termínu z podzimu na jaro, aby čáslavský 
veletrh zbytečně nekolidoval s burzami škol v okol-
ních městech. Letošní ročník tak navštívili žáci 
osmých ročníků ze základních škol v Čáslavi, 
Potěhách, Vrdech, Žehušicích, Žlebech, Ronově nad 
Doubravou a Golčově Jeníkově.

Další významný podnět z řad vystavovatelů pak 
zazněl z řad zaměstnavatelů, kteří se nechali slyšet, 
že by uvítali přítomnost studentů středních škol a 
učilišť. Ti jsou pro zaměstnavatele zajímavou cílo-
vou skupinou pro případné stáže a další formy spo-

Veletrh studijních oborů a pracov-
ních příležitostí v Čáslavi se konal 
poprvé v říjnu 2016. Podnětem k jeho 
pořádání v žádném případě nebyla 

region a nejbližší okolí. Prezentují se zpravidla školy ambice organizátorů konkurovat již zavedeným 
a zaměstnavatelé z Čáslavi, Kutné Hory, Třemošni-burzám škol v okolních městech, ale nabídnout tzv. 
ce, Golčova Jeníkova, Chrudimi a Zbraslavic.                                             "něco navíc". Přidanou hodnotou čáslavského vele-

 trhu je akcent na regionální působnost a regionální 
spolupráci základních škol s návaznými stupni vzdě-
lávání a zaměstnavateli. Každý učební obor je na 
veletrhu prezentován ve vztahu k zaměstnavatelům 
a nabízí tak návštěvníkům širší rozhled o možnos-
tech následného uplatnění na trhu práce.

Na rozdíl od zavede-
ných veletrhů, kde se 
prezentují učební obory 
z celé ČR, je pak tato ak-
ce cílena na čáslavský 

NK

HOTEL GRAND V ČÁSLAVI HOSTIL 3. ROČNÍK 
VELETRHU STUDIJNÍCH OBORŮ A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí Čáslav je jedním z výstupů projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro SO ORP Čáslav II r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051

Kompletní 
informace o 
veletrhu, 
včetně katalogu 
vystavovatelů 
a galerií 
naleznete zde:
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NOC KOSTELŮ 

V pátek 24. května 2019 se v České republice 
uskuteční opět Noc kostelů. Koná se každoročně od 
roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny 
se při Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často 
nabízí zajímavý program. 

programu bude také projekce fotografií k letošnímu 
výročí 150 let evangelického kostela v Čáslavi a 
fairtradová kavárna.

Během celé Noci kostelů v evangelickém 
kostele budete mít možnost rozhovoru s faráři, se 
členy evangelického sboru, volné prohlídky kostela 
i věže, nákupu křesťanské literatury a biblí, nákupu 
fairtradového zboží z Obchůdku Jeden svět (káva, 
čaj, čokolády). 

Můžete se také těšit na vernisáž VÝSTAVY 
„REFORMACE VE STŘEDNÍ EVROPĚ – ČESKÉ ZEMĚ“, 
která bude v evangelickém kostele ke zhlédnutí do 
konce června (o nedělích nebo na požádání). 

Tato dvojjazyčná česko-německá výstava 
představuje dějiny reformace v Českých zemích. 
Zahrnuje deset bohatě ilustrovaných roll-upů 
věnujícím se širokému spektru témat – Janu Husovi, 
husitům, evangelickým proudům v 16. století, V České republice se do Noci kostelů každoroč-
Martinu Lutherovi, Českým bratrům, Luterským ně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které 
centrům, náboženské rozmanitosti na Moravě, kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 
protireformaci, době po vydání tolerančního doprovodných programů.
patentu i protestantismu ve 20. století a dnes.Evangelický kostel v Čáslavi se i letos na Noc 

Výstava vznikla ve spolupráci Německého kostelů otevře veřejnosti.  V letošním roce je 
kulturního fóra střední a mottem Noci kostelů verš z knihy proroka Izaiáše: 
východní Evropy a Čes-„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje 
kobratrské církve evange-svátek,“ proto nás také letos bude provázet hudba. 
lické.                              Od 18 hodin se uskuteční tradiční KONCERT ŽÁKŮ 

ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV a od 22 hodin další KON-
CERT flétna F. Jerie a cembalo Jakub Smešný. Na 

  TZ

Českobratrská církev evangelická, farní sbor            
v Čáslavi vyhlašuje u příležitosti výročí 150 let 

čáslavského evangelického kostela 
VÝTVARNOU SOUTĚŽ

„EVANGELICKÝ KOSTEL V ČÁSLAVI“ 

Téma výtvarných prací: evangelický kostel v Čáslavi
Termín odevzdání: do 16. června 2019
Výtvarné práce posílejte nebo předávejte na 

adrese: Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi, Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01.

Podmínky soutěže: Práce dětí musí být samo-
statné, rodiče a ostatní mohou přispívat pouze ra-
dou. K nakreslení nebo namalování obrázku mohou 
použít pomůcky podle vlastního výběru.  Velikost 
výkresu může být A3, A4 nebo A5. Je možné použít i 
jiné techniky jako například plastelínu, modelář-
skou hlínu, papír a podobně. Práce budou hodnoce-
ny anonymně, proto je nepodepisujte, ale přiložte 
papír se jménem, věkem a kontaktními údaji. Bližší 
informace o soutěži jsou k dispozici na webu 

http://caslav.evangnet.cz/
Případné dotazy zodpoví Drahomíra Dušková 

Havl íčková (emai l :  cas lav@evangnet .cz ,                
tel.: 774 216 408)
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

V sobotu 11. května se v Čáslavi uskuteční již po-
čtvrté piknik na podporu pěstitelů - Férová snídaně. 
Čáslav se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve 
stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 
Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi 
málo zaplaceno a často navíc pracují v nedůstoj-
ných nebo dokonce nebezpečných podmínkách. 

a pochutnat si tak nejen na zahradě Diakonie, ale 
poté i doma po další dny,“ uvedla organizátorka čás-
lavské snídaně Linda Homolková.

Akce se koná v Česku již podeváté, a to vždy na 
Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně 
druhou květnovou sobotu. V Čáslavi proběhne ve 
spolupráci farního sboru Českobratrské církve 
evangelické s Diakonií a to od 10:00 hodin na 

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v ko- zahradě Diakonie, jen pár kroků od náměstí.
šíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může „Zájem o Férovou snídani rok od roku roste.      
to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či V roce 2011, kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 
káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či 41 měst, loni už snídalo přes 8 100 lidí na 172 mís-
fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními tech republiky. Máme radost, že odpovědnou spot-
produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina řebou žije stále více lidí,“ uvedl Stanislav Komínek     
od místního farmáře či farmářky. z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, 

„Ta atmosféra, kdy společně s ostatními známý- která akci koordinuje. 
mi i méně známými lidmi z Čáslavi a okolí snídáme Podrobné informace k letošní snídani jsou prů-
venku na prosluněné jarní trávě, je naprosto napl- běžně aktualizovány na webových stránkách 
ňující a povzbuzující. Je to chvíle, kdy se konečně za- www.ferovasnidane.cz či na facebookové stránce 
stavíme a po celém náročném pracovním týdnu si www.facebook.com/ferovasnidane. 
najdeme čas nejen sami pro sebe, ale i čas myslet na Těšíme se na „férové posnídání“ společně 
ty, kteří naši podporu potřebují - jako právě pěstite- Vámi. 
lé ze zemí Třetího světa či místní farmáři. Je to jedi-
nečná příležitost spojit užitečné s příjemným a trá-
vit ji ve společnosti příjemných a usměvavých lidí. A 
nejen pro dospělé to může být báječně strávené so-
botní dopoledne, i pro děti máme připraveny fair-
tradové omalovánky, kvíz, výtvarnou dílničku a 
spousty dalšího. V loňském roce se nás sešlo více 
než 80 a já doufám, že toto číslo opět překonáme. 
Tak jako v minulých ročnících, i letos nás na snídani 
čeká fairtradový obchůdek, kde si návštěvníci bu-
dou moci vybrat ze široké nabídky férových dobrot 

Linda Homolková, +420 774 302 231, organi-
zátorka letošního ročníku Férové snídaně

POSNÍDEJME SPOLEČNĚ A PODPOŘME DOBROU VĚC 
ANEB FÉROVÁ SNÍDANĚ V ČÁSLAVI – JIŽ POČTVRTÉ!
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Finanční gramotnost je v dnešní době považována za důležitou součást života 
každého člověka. Je tedy důležité, aby každé dítě, žák, mohl rozvíjet své 
vědomosti a dovednosti v oblasti řízení peněz.

Základní škola Náměstí se již potřetí zapojila do Global Money Week 
(GMV), celosvětového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. 
Hlavní téma roku 2019 je motto: „Šetři, uč se, vydělávej!“.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s ING Bank v úterý 26. 3. 2019 v pro-
storách školy. Cílovou skupinou byli žáci 9.ročníku.

Výuka probíhala zábavnou formou pomocí edukační kvízové hry „Hravý fi-
nančník“. Žáci se seznámili s tím, jak hospodařit s penězi, probrali domácí 
rozpočet, pochopili  správné a odpovědné zadlužování. Vytvořili si představu, 
jak si naplánovat úspěšný život bez finančního ohrožení, a poznali zdravé 
finanční návyky podnikání.                                                       Mgr. Marie Železná

„ŠETŘI, UČ SE, VYDĚLÁVEJ!“

S tímto úryvkem popěvku z legendárního českého 
filmu Limonádový Joe by se dala popsat houstnoucí 
atmosféra ve všech čtvrtých ročnících na všech A co čeština? Ta bývá také strašákem mnoha 
středních školách v celé České republice, neboť se maturantů. 
to nezadržitelně blíží. Co? No přece maturity!

Co plánuješ do budoucna? Tedy po maturitě?

Jak vnímáš toto předmaturitní období? Doléhá 
už na tebe tíha důležitého bodu v tvém životě?

Trošku to odlehčíme. Říká ti něco jméno Ivan 
Hlinka? 

To zní docela sebevědomě.

Ze kterých předmětů budeš maturovat a ze 
kterého máš největší obavy? Proslavil jej výrok – můžeme vyhrát, můžeme 

samozřejmě i prohrát, hlavně se z toho nesmíme 
posrat! Jak této větě rozumíš? 

K tomu tobě i tvým spolužákům mohu popřát už 
jen pevné nervy, bystrou mysl  a šťastnou ruku při 
losování maturitních otázek.

a test fyzické zdatnosti. Celkově asi největší obavy 
mám ze slohu a z didak-tického testu z angličtiny.

No, slohovky jsem vždy napsal, z toho velké 
Nenapadlo mě tedy nic lepšího než se optat obavy nemám. Didakťák je trochu nevyzpytatelný, 

žáka Jiřího Nykoliva (4. ročník obor Požární ochrana ale také mi nedělá problémy. Ústní zkoušky se 
na Střední odborné škole a Středním odborném vůbec nebojím, protože mě literatura baví už od 
učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace), prváku.
jak ona atmosféra doléhá na něj, jak se cítí, jak je mu 
po těle. Pokud ji úspěšně dokončím, mám v plánu jít na 

vysokou školu na obor Zdravotnický záchranář, 
protože má velké uplatnění v IZS. Věřím, že se v ži-

Snažím se z toho dělat legraci a pokouším se votě neztratím. Mým snem je, abych si nemusel 
zbytečně nepanikařit, i když někteří mí vrstevníci už hledat práci, ale aby práce hledala mě. 
blázní. Když se mě na to samé zeptala mamka, tak 
jsem jí odpověděl - největší strach mám z toho, že si 
vezmu kravatu, která mi nebude slušet. Samozřejmě! Každý český fanoušek hokeje toto 

jméno musí znát. Jako trenér dovedl naše hokejisty 
Tak, bez sebevědomí by to nešlo, každý si musí k olympijskému zlatu v Naganu. Občas mám pocit, 

trochu věřit. že někteří učitelé nás taky vedou do finále jako Ivan 
Hlinka. 

Moje maturitní zkouška se bude skládat ze 
státní zkoušky z češtiny a angličtiny, té jsem dal uděláme radost sobě, učitelům i rodičům.
přednost před matematikou, dále ze čtyř odbor- Přijde mi to jako životní rada. Život vám 
ných předmětů - Technologie oprav, Technické připravuje spoustu překážek, kterým musíte čelit a 
prostředky požární ochrany, Zdravotnická příprava, v případě neúspěchu je třeba zachovat chladnou 
Zdolávání mimořádných událostí, což představuje hlavu. Jedna taková překážka čeká i na mě a na mé 
dohromady sto témat. Následují praktické zkoušky spolužáky. Doufám, že všichni budeme úspěšní a Ing. Luděk Fišera

KDYŽ V BÁRU HOUSTNE DÝM …  INTERVIEW S MATURANTEM

Minulý měsíc byl pro mnohé studenty střední průmyslové školy a obchodní 
akademie Čáslav ve znamení ročníkových prací. Prezentovali před komisí a 
před svými spolužáky výsledky své roční práce na tématu, které si každý sám a 
dobrovolně zvolil. I přestože je tato práce pro studenty dobrovolná, účastnilo 
se jí kolem 70 % studentů 3. ročníků.  

Studenti oboru strojírenství se ve svých pracích nejčastěji věnují návrhům 
či renovacím různých dopravních prostředků, jako jsou motokáry, motorky, 
motokola nebo např. skibike. Mezi pracemi byla také témata zaměřená na elek-
trotechniku, na CNC programovací stroje nebo na průmyslový design. Studenti 
z ekonomického lycea se zaměřují na ekonomická témata, sociální vědy a růz-
né sociologické průzkumy. 

Studenti tímto mají možnost vyzkoušet si samostatně realizovat projekt 
většího rozsahu. Postupy a závěry pak zpracují do dokumentu a nakonec své 
práce veřejně prezentují. 

Touto prací studenti pod odborným vedením prokazují hlubší porozumění 
zvoleného tématu. Také dokazují schopnost naučit se samostatně vyhledávat 
informace, pracovat s odbornou literaturou a dodržovat formální stránku od-
borných prací. Nelze opomenout ani to, že tato aktivita je přípravou na závě-
rečné dlouhodobé maturitní práce ve čtvrtém ročníku.                     Eva Křížová

STUDENTI 3. ROČNÍKŮ REPREZENTOVALI 
SVÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE
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Nájemci hrobových míst na zdejším hřbitově, ale i 
všichni ostatní zájemci, mohou nyní nově využívat 
webovou aplikaci GObec, kde jsou přehledně 
uvedeny všechny potřebné údaje k vyhledání 
jednotlivých hrobů a podrobností o nich. 

fotografii a snahou samozřejmě je, 
aby se jednalo o snímek co nejaktuál-
nější. 

Novou webovou aplikaci pro 
správu hrobových míst je možné na-

Podle informací, získaných od paní Yvety vštívit prostřednictvím internetových 
Hladíkové z odboru školství, kultury a památkové stránek města www.meucaslav.cz, 
péče, která má správu hrobových míst a pohřeb- kde je na titulní stránce odkaz „po-
nictví na starosti, je možné v aplikaci vyhledat hrob hřebnictví“ a dále pak „mapové pod-
nejen podle jeho čísla, ale také podle jména a pří- klady“. Již v aplikaci je možné vyhledat 
jmení zemřelého, jehož ostatky jsou zde uloženy. požadovaný hrob kliknutím na ikonu 
Další informací, která může zajímat hlavně aktuální náhrobku v horní liště a zadáním 
nájemce hrobových míst, je doba, na kterou jsou indentifikačních údajů podle nabíze-
hroby pronajaty a datum zaplacení stanoveného ných možností. 
poplatku. Paní Yvetu Hladíkovou je možné 

Uvedená pracovnice městského úřadu zároveň kontaktovat na telefonním čísle 327 
upozorňuje, že údaje v dané evidenci pocházejí  3 0 0   1 1 4 nebo prostřednictvím e-
z knih, které vždy zahrnovaly veškeré potřebné mailu: hladikova@meucaslav.cz  
informace. Žádá proto uživatele nově zpřístupněné                                                       
aplikace o součinnost v momentě, kdy zjistí jakou-
koliv nesrovnalost. Takové situace je vhodné nahlá-
sit, aby mohlo dojít k úpravě v evidenci. Stejně tak je 
možné kontaktovat paní Hladíkovou v případě zá-
sadní rekonstrukce nebo změny vzhledu hrobu. 
Karta každého hrobového místa totiž obsahuje také 

zn

INFORMACE O HROBOVÝCH MÍSTECH NYNÍ NOVĚ I NA INTERNETU

vyhledávání hrobů

Žáci ze Základní školy Náměstí vytvořili během 
hodin výtvarné výchovy barevný velikonoční strom, 
umístěný nyní v rohu náměstí Jana Žižky. Do celého 
projektu vítání jara se zapojil šestý, sedmý a osmý 
ročník. Znovuzrození přírody jsme si představili jako 
výbuch jarních barev a probouzení přírody ze 
zimního spánku. Součástí stromu jsou samozřejmě 
velikonoční vajíčka, vytvořená technikou kašíro-
vání. Ostatní, v projektu zhotovené výrobky, potom 
zkrášlují prostory naší školy. 

Mgr. Jana Havránková

VÍTÁNÍ JARA VOLBY DO EP
Ve dnech 24. a 25. 5. proběhnou volby do 
Evropského parlamentu. V této souvislosti upo-
zorňujeme voliče, kteří nebudou v době voleb pří-
tomni v místě svého bydliště, že si mohou zažádat o 
vystavení voličského průkazu - a to do 17. května 
písemnou formou (v listinné podobě s ověřeným 
podpisem nebo datovou schránkou) a až do 22. 
května osobně na MěÚ Čáslav v budově na Žižkově 
nám. č. 1, 2. patro (Z. Nezbedová, J. Novák).

Jak budeme hlasovat? 
Voliči obdrží nejdéle tři dny před konáním voleb 

na adresu svého bydliště sadu hlasovacích lístků. Ve 
volební místnosti potom po prokázání své 
totožnosti obdrží úřední obálku, do níž za plentou 
vloží hlasovací lístek vybrané kandidující strany. Na 
hlasovacím lístku je možné udělit nanejvýš dva 
preferenční hlasy zakroužkováním čísla vybraného 
kandidáta. 

Pokud volič zažádá o voličský průkaz, může na 
tomto základě volit ve kterékoliv volební místnosti 
v republice. Voličský průkaz je třeba dané volební 
komisi odevzdat. 

V případě zvláště zdravotních důvodů mohou 
voliči požádat o přenosnou volební urnu, a to i ve 
dnech voleb. Tel. číslo, které je možné k tomuto 
využít, je 327 300 228 - Z. Nezbedová, J. Novák.    zn
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NADĚJE PRO ELIŠKU
Ve čtvrtek 9. května budou mít zájemci možnost 
shlédnout premiéru snímku Naděje pro Elišku, vě-
novaného těžce nemocné dívce, trpící syndromem 
„CDKL5“. 

Jedná se o genetické postižení centrálního ner-
vového systému, které vede k mnoha problémům 
souvisejících nejen s pohybem dítěte. Zkrátka - ži-
vot s touto diagnózou je nesmírně složitý nejen pro 
dítě samotné, ale samozřejmě i pro jeho okolí, rodi-
če, celou rodinu. Malé Elišce se již v minulosti roz-
hodli pomoci i místní sportovci, kteří na určené kon-
to věnovali výtěžek dobročinné akce „Maminčiny 
buchty“. 

„Před Vánoci jsme po impulzu naší známé v ro-
dině hovořili o dárcích a usoudili jsme, že máme to 
štěstí, že vše potřebné máme. Rozhodli jsme se pro-
to podpořit malou Elišku investicí do dokumentu, 
mapujícího její chorobu, a věříme, že napomůže 
propagaci a větší pomoci veřejnosti takto postiže-
ným lidem a jejich rodinám,“ řekl místostarosta 
města, pan Martin Horský, který srdečně zve všech-
ny zájemce na premiéru tohoto přibližně pat-
náctiminutového dokumentu a přátelskou diskusi 
dne 9. 5. od 18 hodin na Malou scénu Dusíkova 
divadla.                                                                        zn



D
V HLAVNÍ ROLI: L - 39 ALBATROS

EN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LETIŠTĚ ČÁSLAV - 2019

V pravidelných dvouletých intervalech nabízí 
čáslavské vojenské letiště místním, ale i hostům ze 
vzdálených míst, možnost nahlédnout do prostor, 
které jindy zůstávají pro veřejnost uzavřeny - a co 
víc, připravuje pro své návštěvníky bohatý a 
zajímavý program. Stejně jako v roce 2017, otevřou Budete srdečně vítáni!“ 
se tedy brány letiště i letos, a to konkrétně v sobotu 
25. května. 

naší základně rozhodně není záležitostí kutnohor- s velmi vstřícným přístupem a za to jsme skutečně 
ského okresu, ale zájemci sem jezdí z mnohem šir- velmi vděčni. Věřím, že oplátkou mohu všechny zá-
šího regionu. Následuje pečlivá příprava programu, jemce nejen z okolí ještě jednou pozvat na velmi bo-
oslovování dalších subjektů a zajištění pozemních hatý a zajímavý program Dne otevřených dveří na 
exponátů i letových ukázek. Jedná se o činnost, naší základně, který se uskuteční v sobotu 25. květ-
která vyžaduje dlouhý čas, konkrétně jde o přibližně na.  
roční přípravu, kdy v nejužším štábu pracuje kolem 
pěti lidí, k nimž se potom přidávají další a další, aby 
se na samotném průběhu leteckého dne podílely Podrobný program dne nebyl v době uzávěrky 

Nejen o přípravách i plánovaném programu stovky lidí,“ vysvětlil velitel základny a doplnil i další tohoto vydání Čáslavských novin ještě znám. Jisté 
Dne otevřených dveří hovořil velitel čáslavské zá- velmi důležité vyjádření: „Chtěl bych při této ale je, že ani letos nebude prostor pro nudu. Bohatá 
kladny, plukovník generálního štábu Ing. Petr Tomá- příležitosti poděkovat jak městu Čáslav, tak i nabídka letových ukázek i množství vystavených 
nek. ostatním okolním obcím za pochopení a trpělivost, exponátů jistě zaujme každého návštěvníka v kte-

„Srdečně zveme všechny zájemce, kterým rádi protože jsme si vědomi, že s přípravou a průběhem roukoliv hodinu. Pro informace o programu Dne 
ukážeme naši základnu, ale hlavně leteckou samotného leteckého dne je spojena vyšší hluková otevřených dveří na 21. ZTL v Chotusicích sledujte 
techniku Armády České republiky. Vše je koncipová- zátěž než za běžného provozu. Přesto se setkáváme internetové stránky www.afbcaslav.cz.                  
no tak, abychom mohli návštěvníkům umožnit 
vstup zdarma. Zpoplatněno bude pouze parkování 
na pronajatých pozemcích v Chotusicích. Věříme 
ale, že se i letos podaří vše zařídit tak, aby sem mohli 
zájemci přijíždět i kyvadlovou dopravou po želez-
nici,“ konstatoval velitel základny na úvod. 

A jak by měl celý den vypadat? 
„Jako vždy, budeme se i letos snažit, aby Den 

otevřených dveří zaujal celou rodinu. Kromě ukázek 
vojenské techniky zde tedy bude připravena bohatá 
nabídka občerstvení, děti jistě uvítají atrakce a dět-
ské koutky. Samozřejmostí bude pestrý doprovod-
ný program. 

Celý letošní Den otevřených dveří bude kon-
cipován jako rozloučení s letounem L-39 Albatros, 
který se po padesáti letech služby s letištěm loučí a     
k 1. 6. bude vyřazen z provozu a nahrazen novými 
letouny L-159 T2. Návštěvníci se mohou těšit na 
ukázky vojenské techniky, vystoupení display týmu 
Armády České republiky, display pilota na letounu 
JAS-39, dvojici letounů L-159 s úderem na pozemní 
cíle, dále vystoupí vrtulníky z display týmu AČR 
(display piloti jsou specializovaně vycvičeni na vyšší 
techniku pilotáže, ukázky v malé výšce před diváky - 
pozn. red.). Doufáme také, že se nám podaří na po-
zemní ukázku získat letoun Tornado, dále by se měli 
leteckého dne zúčastnit zástupci armád Slovenské 
republiky a Polska. Věříme také, že se podaří zajistit 
ukázku akrobacie polských pilotů na letounech 
Orlík. 

Zajímavou návštěvou, která ozvláštní program 
letošního leteckého dne, bude loňský vítěz Red Bull 
Air Race pan Martin Šonka a dále akrobatická skupi-
na čtyř vrtulových letounů na velmi vysoké světové 
úrovni Flying bull, která v minulém ročníku sklidila 
velký úspěch,“ nastínil plukovník Tománek některé 
body programu 

Připravit tak nabitý den dá jistě mnoho práce. 
Jak dlouhý čas a kolik lidí je k tomu potřeba? 

„Příprava leteckého dne začíná hledáním part-
nera, který se bude na jeho přípravě podílet. Máme 
to štěstí, že již podruhé můžeme spolupracovat        
s občanským sdružením Jagello 2000, které má s or-
ganizací podobných akcí velké zkušenosti. Další 
důležitou součástí organizace celého dne je zajiš-
tění nebytných finančních prostředků. Ani to samo-
zřejmě není jednoduché, jsme proto rádi, že v tom-
to roce již spolupracujeme například i se Středo-
českým krajem, protože Den otevřených dveří na 

zn
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V pondělí 8. dubna 2019 proběhl v rámci environ-
mentální výchovy pro žáky naší školy výukový pro-
gram na téma „Draví ptáci“. 

Obecně prospěšná společnost ZAYFERUS 
přivezla na atletický stadion ve Vodrantech 30 dru-
hů dravců. Od nejmenších jako například poštolky 
vrabčí či rudonohé, přes jestřába lesního, ostříže 
lesního, až po několik orlů (mořský, východní, skal-
ní). Žáci mohli na vlastní oči vidět i mrchožrouty - su-
pa kapucína, supa mrchožravého nebo karanča již-
ního. 

V první části programu proběhl výklad o životě 
dravých ptáků v jejich přirozeném prostředí. Při 
něm mohly děti soutěžit o ceny jako kalendáře, le-
porela, pexesa i volné rodinné vstupenky na akce 
sokolníků pořádané v Lednicko-valtickém areálu o 
víkendech a o prázdninách. Ve druhé části probíhaly 
letové ukázky dravců a jejich lov věrných maket ko-
řisti. Žáci viděli na vlastní oči střemhlavý útok sokola 
i impulzivního jestřába, snažícího se ulovit kličkující 
kunu.

K úspěchu celé akce přispělo i krásné jarní po-
časí.                                           Koordinátor EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKA 
NA ZŠ ČÁSLAV, MASARYKOVA Žáci ZŠ Masarykova překvapili a současně i dojali 

své vyučující. Na den učitelů, 28. 3. 2019, 
připomněli odkaz učitele národů Jana Ámose 
Komenského a zároveň popřáli svým učitelům.  

O spolupráci poprosili pana ředitele, který 
svolal do tělocvičny celou školu. Děti vytvořily 
krásný plakát a daly si tu práci, že dokonce obešly 
všechny žáky školy, aby se na něj podepsali. Každý 
učitel dostal ručně vyrobené přáníčko. Na závěr 
obdrželi i krásnou květinu. Celou akci vymyslela a 
zorganizovala žákyně Klára Reslová, s proslovem a 
přípravou jí pomohl Vojtěch Vavřina. Organizace 
této milé události však byla daleko náročnější. 
Vytvoření plakátu, přáníček, shánění podpisů a 
zvládnout vše tak, aby vyučující nic netušili, muselo 
stát spoustu času a úsilí celé řady dětí. Žáci nám tím 
udělali obrovskou radost. Za celý učitelský sbor, 
DĚKUJEME!!!                          učitelé ZŠ Masarykova

ŽÁCI PŘEKVAPILI SVÉ UČITELE

VEČER K POCTĚ MILOŠE FORMANA
V pátek 12. dubna, v předvečer prvního výročí úmrtí 
uznávaného režiséra a čáslavského rodáka Miloše 
Formana, bylo představiteli města a čáslavského ki-
na uspořádáno setkání, díky němuž jsme si připo-
mněli život této významné osobnosti, nesmazatel-
ně zapsané mezi špičky světové kinematografie. 
Během večera byl přítomným promítnut film Kon-
kurs a oznámen záměr na vyhlášení konkursu na 
zhotovitele pamětní desky, která by měla být insta-
lována na režisérův rodný dům v Čáslavi. 

Vzpomínkové akce se zúčastnila představitelka 
jedné z hlavních rolí zmiňovaného snímku, herečka 
Věra Křesadlová, která do života Miloše Formana 
zasáhla také jako jeho manželka a matka jeho synů 
Petra a Matěje.   

Starosta města pan JUDr. Vlastislav Málek se po 
přivítání přítomných zmínil o připravovaném 
celovečerním dokumentu mapujícím režisérův 
život: „Měl jsem tu čest, že jsem mohl zhlédnout 
pracovní verzi filmu s názvem Forman versus 
Forman od paní Heleny Třeštíkové a pana Jakuba 
Hejny a musím říci, že se mají Čáslaváci skutečně na 
co těšit. Po zhlédnutí jsem zatoužil, abychom byli 
první, kdo tento snímek uvidí. Apeloval jsem na to, 
že jsme rodné město Miloše Formana a paní 
Třeštíková i Jakub Hejna tomu byli nakloněni, ale 
museli jsme respektovat distribuční pravidla, která 
jasně hovoří o tom, že premiéra filmu v Čáslavi 
možná není. Máme ale přislíbeno, že zmiňovaná 
režisérská dvojice za námi v září přijede, nejen aby 

Večer ve vestibulu kina zahájila krátce po nám film promítla, ale také aby pohovořila o tom, 
osmnácté hodině ředitelka Dusíkova divadla paní jak film vznikal a jaký byl jejich vztah k panu 
Eva Albrechtová: „Jsem velmi ráda, že vás tady Formanovi. Ve filmu je spousta krásných záběrů       
mohu přivítat při příležitosti, která není veselá, z Čáslavi, o které pan Miloš Forman hezky hovoří.”   
nicméně je v souvislosti s člověkem, který veselý Kateřina Strach Tichá poté oznámila záměr       
byl. Scházíme se v předvečer prvního výročí úmrtí o vyhlášení veřejné soutěže na pamětní desku 
našeho snad nejslavnějšího rodáka pana Miloše Miloše Formana. Soutěž bude anonymní, všechna 
Formana. Jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat díla by měla být odevzdána nejpozději 6. ledna 
paní Věru Křesadlovou Formanovou, že je zde  2 0 20  a  p o t é  budou hodnocena odbornou porotou. 
s námi starosta města pan doktor Málek a vítám zde Ze všech prací bude uspořádána výstava v Dusíkově 
také Katku Strach Tichou ze Spolku sochařů České divadle, jejíž vernisáž je naplánována na 14. ledna. 
republiky.” Při této příležitosti bude také vyhlášen vítěz 

soutěže. Pamětní deska by mohla být 
nainstalována na rodný dům Miloše 
Formana v roce 2021. Pan starosta 
upřesnil, že ačkoliv tento záměr již schválila 
rada města, musí ho ještě odsouhlasit 
zastupitelstvo na zasedání 29. dubna.

Před samotným promítáním snímku 
Konkurs z roku 1963, který se skládá ze 
dvou hudebních fejetonů, nazvaných 
Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs, a který 
je podle slov Věry Křesadlové úplně prvním 
filmem režírovaným Milošem Formanem, 
herečka zavzpomínala na životní okamžiky 
spojené s režisérem a odpovídala na 
dotazy diváků. Její vyprávění přítomným 
vykouzlilo úsměv na rtech stejně tak, jak to 
dokáží filmy čáslavského rodáka, který 
spolupracoval s herci jako je například Jack 
Nicholson, Jim Carrey nebo Natalie 
Portman.                                                  

                                                                JN
herečka Věra Křesadlová
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V rámci právě probíhající revitalizace zeleně, jejíž 
první fáze - tedy nezbytné kácení a prořez stáva-
jících stromů a keřů je již u konce, došlo bohužel ta-
ké k odstranění tisů v parku u sochy Jana Žižky            
z Trocnova. Dle pracovníků památkového ústavu je 
ale vhodné, aby v těchto místech tis rostl. Vedení 
města proto rozhodlo o přesunu vzrostlého keře       
z lokality na Valech na Žižkovo náměstí. Další jedi-
nec bude tímto způsobem přesazen pravděpodob-
ně v podzimních měsících, které jsou pro takovouto 
akci vhodnější. Na přesun keře dohlížel dendrolog 
Ing. Václav Bažant.                                                      zn

PŘESUN LETITÉHO
TISU NA NÁMĚSTÍ
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Domácí hospic Srdcem poskytuje hospicovou péči 
pacientům v přirozeném prostředí nevyléčitelně 
nemocným, v pokročilé nebo konečné fázi života. 
Svoji činnost jsme zahájili 1. listopadu 2018, od vzni-
ku neziskové organizace v dubnu téhož roku jsme     
v rámci osvětové činnosti uspořádali pro širokou ve-
řejnost pět neformální setkání na téma etických 
otázek doprovázení a snahy o prolomení tabu smrti 
a možností zdravotní a lékařské péče v domácím 
prostředí.

ní a duchovní potřeby nemocného. Posláním hospi-
ce je zachování důstojnosti člověka a aby netrpěl fy-
zickou ani duševní bolestí.

Zdravotní tým je pacientovi i jeho blízkým k dis-
pozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Dojezdová 
vzdálenost je nastavena na 30 km od Kolína.

Kontaktní místo na adrese Smetanova 764, bu-
dova Polikliniky, 1. patro, každé pondělí od 9 do 12 
hod. Ostatní dny po dohodě.

V průběhu zahájení naší činnosti jsme byli oslo-
veni rodinou z nedaleké obce u Kolína a poskytovali 
péči pacientovi, který se již rozhodl ukončit léčbu 
leukémie. Obětavá a profesionální péče lékařky a 
zdravotní sestřičky byla poskytnuta po dobu 11 dní. dárců a dalších zdrojů by naše fungování nebylo 
Nablízku s podporou jsme byli i pečující rodině. Byli možné. Domácí hospic můžete podpořit i pravidel-
jsme přijati v přátelské atmosféře a současně jsme ným či jednorázovým příspěvkem na transparentní 
naším přístupem získali vzácnou důvěru. Jsme po- účet Pomozte nám pomáhat: 2401424049/2010. 
těšeni, že jsme mohli doprovázet tohoto pacienta Nabízíme partnerství a spolupráci fyzickým 
na jeho poslední cestě doma a s rodinou, v poklidu a osobám, podnikatelům, firmám, školám. Budeme 
bez bolestí. Podařilo se nám tak splnit přání pacien- rádi za vaše podněty či jakoukoli formu spolupráce a 
ta, rodiny a našeho týmu. podpory. Nabízíme spojení s veřejně prospěšnou 

O hospicovou péči našeho týmu v průběhu na- aktivitou v regionu, formu reklamy na webu, na pro-
šich začátků projevila také rodina z Čáslavi a z Kut- pagačních letácích, osobních autech, společenská 
né Hory. odpovědnost firem, apod. 

Naše služby a péče pokračují s podporou po- Děkuji našim dosavadním dárcům a sponzo-
zůstalých rodinných příslušníků i v čase jejich zá- rům, bez vás bychom nebyli schopni tuto službu 
rmutku. V případě zájmu jsme na blízku s pomocí a  poskytovat.  
s poradenstvím v zajištění pohřebních služeb, úřa- www.hospic-kolin.cz
dů, apod. email: info@hospic-kolin.cz    

Hospicovou péči zajišťujeme komplexně a sna- Jsme nezisková organizace, naše služby nejsou  mobilní tel.: 775 031 332  
žíme se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociál- hrazeny z veřejného pojištění, bez dobrovolných Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka 

ČÁSLAV - MĚSTO RAKOUSKÉHO NEBO ŠVÝCARSKÉHO TYPU ?

ZAMYŠLENÍ STAROSTY MĚSTA

PRVNÍ DOMÁCÍ HOSPIC NA KOLÍNSKU
DOPROVÁZENÍ PRVNÍCH PACIENTŮ

Jaro je definitivně tady a s ním i čas mláďat. Nejčas-
těji můžeme nyní narazit na malé zajíčky nebo 
veverky. Zatímco prvně jmenovaní jsou ve většině Mláďata ptáků
případů zcela zbytečně odebíráni z přírody, vever-
čata by bez pomoci uhynula. Pravidla, která je 
dobré znát, platí také u ptačích mláďat.

Mláďata savců

Mazlíčci nebo predátoři?

mláďata jen pár dní stará a tam je třeba je urychleně 
zahřát a kontaktovat záchrannou stanici.

Co se týče mláďat ptáků, ve městském prostředí 
lze najít nejčastěji mláďata pěvců (kosi, vrabci, sý-
kory, rehci..), sov (kalousi a puštíci), dravců (poštol-
ky) a kachen. Nalezená holá ptáčata, či ptáčata v tzv. 

U zajíčků ale i později srnčat platí jasné pravidlo, „chmýří“ se bez pomoci neobejdou. Ideální je je 
že pokud tato mláďata nejsou viditelně zraněná či navrátit do hnízda. Pokud to není možné, je nezbyt-
zmateně nepobíhají, nepískají či nepronásledují lidi ná pomoc odborníků. Důležité je hlavně co nejdříve 
(známka vyhladovění, kdy přišli o matku), není ptáčata zahřát. Poskakující opeřená ptáčata větši-
třeba do jejich života nijak zasahovat. To platí i v pří- nou nemají žádný problém a my se můžeme posta-
padě, že se mláďata zajíčků vyskytují ve městech na rat pouze o to, aby neseděla přímo na silnici či frek- ochranu zvířat proti týrání, o myslivosti a o pozem-
místech, jako jsou sídliště, hřiště, zelené ostrůvky u ventovaném chodníku (vysadíme je na nejbližší ních komunikacích). Vymahatelnost dodržování 
parkovišť, nákupních center či výrobních hal a skla- strom, římsu či parapet nebo do blízkého keře - ro- těchto zákonů je však minimální a proto je lepší o ri-
dů. Zajíci se městskému životu velmi dobře přizpů- diče si je najdou). Opuštěným kachňatům se po- zicích spojených s chovem domácích zvířat infor-
sobili, i když na ně číhají mnohá nebezpečí. Pro kuste najít matku nebo je chvíli pozorujte, zda se     movat, aby se mohlo zbytečným zraněním a úhy-
člověka platí jediné - mláďat si nevšímat, hlídat si k nim nevrátí. Nikdy je nepouštějte samotná na vo- nům volně žijících zvířat předcházet. Buďme, pro-
své psy a v případě, že je mládě opravdu na nevhod- du. Pokud se matka neobjeví, ujmou se jich v zá- sím, ohleduplní ke svému okolí. 
ném místě, je možné jej o pár metrů přesunout (za chranných stanicích. Každý laik by měl při nálezu „podezřelého“ 
pomoci prkýnka či rukavic). mláděte raději zavolat záchrannou stanici, protože 

Pokud se však jedná o nalezená veverčátka, ta Obrovským problémem pro volně žijící zvířata, rozeznat, kdy mládě potřebuje pomoc je někdy 
se bez pomoci odborníků neobejdou. Malá mláďata převážně mláďata, jsou kočky. Každoročně mají na opravdu obtížné, avšak odborníci ze stanic dokážou 
se mimo doupě dostanou v případě, že spadnou, svědomí statisíce ptáků, ale i třeba zajíčků. Zranění i po telefonu dobře poradit. Kontaktovat můžete 
třeba i s hnízdem, při nepříznivých povětrnostních zvířecích mláďat způsobená kočkami bývají závaž- záchrannou stanici Vlašim na tel. 777 800 460 nebo 
podmínkách, nebo tehdy, když je matka přenáší  n á .  V   loňském roce jich dle ochránců více než tři záchrannou stanici Lipec na tel. 774 268 224. Na-
z jednoho hnízda do druhého (např. jako prevenci čtvrtiny skončily smrtí. Za kočkami se v pořadí cházíte-li se mimo náš region, využijte pro vyhledá-
proti napadení parazity) a může se stát, že je vypla- nebezpečnosti drží také psi, jejichž kořistí jsou již ní kontaktu na nejbližší záchrannou stanici aplikaci 
šena a mládě upustí. Ve většině případů jej nehledá zmiňovaní zajíčci, dále pak ježci nebo srnčí zvěř. Zvíře v nouzi, nebo stejnojmenné webové stránky.
a ono tak zůstane napospas osudu. V takovém pří- V Česku funguje trojice základních zákonů 
padě je třeba rychle jednat. Mnohdy jsou nalezena omezujících volný pohyb domácích zvířat (zákon na 

Pro Naši Čáslav Vaše skupina 
“Životní prostředí”

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ TAKÉ V ČÁSLAVI - PRACOVNÍ SKUPINA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ INFORMUJE

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE NA ČÁSLAVSKU - DÍL 1.

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2019  



2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je pro: Žižkovo nám.- čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.

volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. pro Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 245, 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 258, 285, 331, 471, 1832.
Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní, El. Krásno- Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 478, 489, 
horské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na Svor- 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.
nosti, Novodvorská, Prokopa Holého,  Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Bříz- Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
kách, V Toufárně, Žitná. Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 1328.
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304. Pod Nádražím - čp.: 262, 286, 1951.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, 1099, 
1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 1687. volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI DOPRAVNÍM - ul. Aug. 

Sedláčka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, Hej-

volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo náměstí pro voliče podle místa, dof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Celé ulice: Dr.L.Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J.Mahena, Jana Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní náměstí, Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59 a 94.
Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 338, 
Táborská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.                   351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 541, 544, 618, 
Nazaret - čp.: 59, 94. 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 865, 866, 
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 128, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Přem. Otak. II. - čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Poštovní - čp.: 219. Tyršova - čp.: 449.
Za Rybníkem - čp.: 63.
Masarykova - čp.: 248.
Žižkovo nám.- čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249.
Pražská - čp.: 1591.
Táborská - čp.: 986, 1667.

volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 - vchod z 
Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Pod Pilou.
Přem.Otak.II.- čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148.
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, 997, 
1087, 1381, 1382, 1698.
Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238.
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 2034.
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107.
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 1176, 
1177, 1751, 1811.
B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.
J. Vrchlického - čp.: 561.

volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Poštovní - čp.: 85, 225, 252, 260, 595, 607.

     volební okrsek č. 1

     volební okrsek č. 5   

     volební okrsek č. 2

      volební okrsek č. 3

     volební okrsek č. 4 

     volební okrsek č. 6

     volební okrsek č. 7

     volební okrsek č. 8

volební místnost v MŠ Čeplov - ulice Jahodová pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Břízová, Čeplova, Chrpová, Fialková, Habrová, Jahodová, Jarmily 
Kratochvílové,  Jasmínová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Konvalinková, 
Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily Formanové, Malinová, Modřínová, 
Na Vyhlídce, Růžová, Sluneční, Šeříková, U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, 
Zahradní, Žacká.
Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 403, 412, 
418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 1287, 1288, 1319, 
1320, 1707, 1809,  1871.   

volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, J. Jungman-
na, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská -  čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 1082, 1104,  
1696, 1697, 1706, 1762.
B. Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 802, 
813, 814, 852, 1137, 1210.
Al. Jiráska - čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732.
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138.
J. Vrchlického - čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, 969, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369.

volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

1.

Starosta města Čáslavi 
podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje: 

 Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
- v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a 
- v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. 
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Celé ulice: 28.října, Bojovníků za svobodu, J.Myslbeka, Formanova, K. Hilberta, 
L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami. volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod pro voliče podle 
Tyršova - čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 613, 636, místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568. Celé ulice: R. Těsnohlídka.
Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579. Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526. Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
Masarykova - čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 288, 292, Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 
330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040. 1535.
Pražská - čp.:  185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 1614, Přem. Otakara II.- čp.: 938.
1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.

     volební okrsek č. 9

3. 

4.

                                                                                                                                                                                     

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským 
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 

 Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise 
dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.  

V Čáslavi dne 
                 starosta města Čáslavi

11. 4. 2019    JUDr. Vlastislav Málek, v.r. 

Odpovědi na případné otázky v souvislosti s volbami do EP je možné získat na ww.meucaslav.cz (volby), případně zasílat e-mailem na adresu: 
nezbedova@meucaslav.cz, případně vyřídit telefonicky: 327 300 228. 

Na Malé scéně Dusíkova divadla proběhne v úterý 
14. května od 17.00 hod vernisáž výstavy pořádané 
k příležitosti 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav. 
V rámci expozice zde budou poprvé v podobném 
rozsahu prezentovány jak dokumenty dokladující 
činnost klubu v uplynulém století, tak historické 
snímky a ukázky tvorby jeho současných členů

Čáslav bude i reprezentativní almanach obsahující historickým institucím tak, aby byl maximálně do-
nejen veškeré dokumenty a fotografie vystavené  s t upný odborníkům i široké veřejnosti nejen coby 
v Dusíkově divadle, ale mnoho dalších dokumentů zdroj informací o významné umělecko-historické 
týkajících se bohaté historie klubu a současných tradici, ale také další doklad pevného místa, které 
aktivit místních fotografů. Členové fotoklubu Čáslav zaujímá na kulturní mapě České republiky. 
plánují uspořádat v Čáslavi v rámci oslav také Podrobnosti a aktuální informace naleznete na 

. několik workshopů určených pro místní zájemce o webu www.fotoklubcaslav.cz a na facebookové 
Čáslavský fotoklub čelil v minulosti restriktiv- amatérskou fotografii. stránce www.facebook.com/fotoklub.caslav 

ním opatřením různých politických režimů, několi- Role kurátora výstavy a autora připravovaného 
krát musel svoji činnost přerušit, ale vždy se jeho almanachu se s obvyklou energií ujal Petr Svoboda, 
členům podařilo po kratším či delším období na emeritní ředitel mostecké galerie, a na realizaci 
původní aktivity navázat a pokračovat v práci. Díky projektu se vedle Dusíkova divadla podílejí rovněž 
tomu je v současnosti druhým nejstarším českým Městské muzeum a knihovna Čáslav, v jehož 
klubem fotografů v naší zemi, který existuje až do depozitu se nacházejí originály některých fotografií, 
dnešních dnů. a místní spolek Třiatřicet. 

Podklady pro nadcházející výstavu shromažďují Záštitu nad celou událostí přijal JUDr. Vlastislav 
členové fotoklubu systematicky již několik let a díky Málek, starosta města Čáslav, jehož podpora se pro 
jejich úsilí se například podařilo u rodin původních uskutečnění akce stala zásadní. 
zakladatelů objevit unikátní autentické materiály Na slavnostní zahájení výstavy bude pozvána 
dosvědčující vysokou aktivitu a úroveň fotografické řada významných osobností a reprezentantů insti-
tvorby tehdejších členů. Některé z nich budou tucí působících v oblasti fotografie. Almanach, 
prezentovány v rámci nadcházející výstavy. který by měl být vydán do konce tohoto roku, bude 

Součástí oslav 100. výročí založení Fotoklubu následně poskytnut knihovnám a vzdělávacím a 

David Novák, Třiatřicet, z. s. 

VÝSTAVA K VÝROČÍ  ČÁSLAVSKÉHO FOTOKLUBU

Historie vyhlášení svátku věnovaného Zemi sahá až 
do roku 1969, i když poprvé byl slaven 22. dubna 
1970 v San Francisku. O dvacet let později se k Ame-
rice připojil i zbytek světa. 

Žáci druhého a třetího ročníku gymnázia 
zamířili do Centra komplexního nakládání s odpady 
Čáslav (AVE), aby se seznámili s principy odpado-
vého hospodářství a zejména s třídící linkou.

V letošním školním roce se ke dnům oslav Země Pro Speciální školu Čáslav a MŠ U Bašty při-
připojili 16. dubna také žáci a učitelé našeho pravily dívky třetích ročníků pedagogické školy akti-
gymnázia a pedagogické školy. Cílem bylo zapojit vity s ekologickou tematikou s mnoha výstupy, kte-
všechny třídy do nejrůznějších aktivit s environ- ré by měly přispět k hlubšímu zájmu i mladších dětí 
mentálním zaměřením v duchu podtitulu celé akce: o naši planetu. Žáci zbývajících tříd pedagogického 
„Ne přírodě poroučet, ale přírodu poslouchat“. lycea a pedagogické školy vyčistili prostory podél 

Nejmladší primáni a sekundáni se doslova na čáslavské cyklostezky směrem na Filipov v rámci ce-Na žáky kvarty a prvního ročníku gymnázia 
dotek seznamovali s vybranými zástupci plazů a lorepublikového programu Ukliďme Česko. čekal výukový program v Záchranné stanici Pavlov 
hmyzu v rámci programu dotykové biologie v ZOO Paleta činností žáků celé naší školy byla opravdu zaměřený na sovy. Nečekaným překvapením byl 
Dvůr Králové. Žáci tercie a prvního ročníku pestrá, ale všechny aktivity měly jedno společné. přírůstek čtyř mláďat puštíka, která šla doslova      
pedagogické školy strávili slunečné úterní dopoled- Uvědomit si zranitelnost přírody a Země jako tako-„z ruky do ruky“. Samozřejmě nechyběla celková 
ne v okolí rybníka Medenice. Zde se aktivně zapojili vé, protože čím více se budeme zajímat o jejích prohlídka areálu s handicapovanými živočichy         
do geocachingových aktivit a dozvěděli se spoustu ochranu, tím déle ji zachováme pro budoucí gene-v klidné atmosféře jarní přírody, protože jsme byli 
zajímavostí z oboru rybářství včetně dovedností      race.                 prvními návštěvníky ještě před zahájením nové 
v nahazování rybářského prutu.                                sezóny. organizátor Lenka Kořínková       

DEN ZEMĚ NA ČÁSLAVSKÉM GYMNÁZIU A PEDAGOGICKÉ ŠKOLE
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V Chlumci nad Cidlinou se konalo 2. kolo 32. ročníku 
Polabské ligy. Sportovního klání se zúčastnilo 378 
závodníků (282 chlapců a 96 dívek) z 36 judistických 
oddílů v kategoriích U9-15. Čáslavský oddíl 
reprezentovalo 21 dětí. Výsledky níže.

U11

U13 ml. žáci 

U13 ml. žákyně 

U15 Starší žáci 

 
3. místo (do 30 kg) Martin Odvárka 
3. místo (do 38 kg) Lukáš Zavadil 

 
2. místo (do 42 kg) Lukáš Veselý 

 1. misto (do 50 kg) Víťa Praus 
2. místo (do 55 kg) Lukáš Chudomel 
 2. místo (do 66 kg) Jakub Váňa 

2. místo (do 36 kg) Žofie Sosnovcová 
1. místo (do 40 kg) Johana Pilcová 
3. místo (do 48 kg) Anna Vodrážková 
1. místo (do 57 kg) Anna Zrucká 

3. místo (do 34 kg) Oliver Huber 
3. místo (do 50 kg) Jan Hruška 
3.místo (do 66 kg) Filip Cimburek 
3.místo (do 66 kg) Jan Tuček 
3. místo (nad 73 kg) Milan Dlouhý 

Čáslavský oddíl  ziskal celkem 32 bodů.                      
V průběžném pořadí je po 2. kole na 4. příčce. 

Další svěřenkyně čáslavského juda Andrea 
Prausová vyrazila na svůj 1. velký start na 
nejkvalitněji obsazeném turnaji světové tour 
kategorie U18, European cup Teplice. Do Teplic 
zamířily silné reprezentační výpravy Azerbajdžánu, 
Gruzie, Ruska, Německa, Itálie a mnoho dalších 
včetně pro naše závodníky méně známých judistů 
Kyrgystánu či Jihoafrické republiky. Celkem bylo do 
soutěžních klání přihlášeno 795 závodníků z 33 
zemí, což opět pasuje teplický turnaj na 
nejobsazenější turnaj jedné věkové kategorie ve 
světě. Nominační body na ME a MS si Ája bohužel 
nepřipsala. Podlehla Rumunce, která poté prohrála 
s Italkou a nevytáhla jí tak do oprav.                        TZ

ÚSPĚCHY JUDISTŮČÁSLAV UVÍTÁ NEJLEPŠÍ ČESKÉ ORIENTAČNÍ BĚŽCE
Centrum Čáslavi ovládnou v sobotu 18. května 
orientační běžci. Na Mistrovství České republiky ve 
sprintu, které se koná pod záštitou starosty města 
JUDr. Vlastislava Málka, se sejdou nejlepší závodníci 
Čech i Moravy. Pořadatelé z OK Lokomotiva Pardu-
bice očekávají zhruba osm stovek běžců, kteří se 
utkají o tituly v osmi mistrovských a devatenácti 
veteránských kategoriích. 

parku Vodranty i v okolní zástavbě. 
Zkušení pořadatelé z pardubického klubu se 

budou snažit o to, aby průběh celé akce co nejméně 
narušil život ve městě. Závod bude snímat i Česká 
televize, která z něho připraví půlhodinový záznam. 
Více se o celé akci můžete dozvědět na webových 
stránkách závodu: http://lpu.cz/mcr19/

Děkujeme obyvatelům a vedení města Čáslavi, 
Závody proběhnou v odpoledních hodinách že nám při pořádání naší sportovní akce vyšli vstříc.

(start 13:00), centrum závodu je ve sportovním 
areálu Vodranty a běžce čekají tratě v centru města, 

                                           Dušan Stránský, 
                OK Lokomotiva Pardubice, ředitel závodu

Dne 5. dubna se uskutečnil již třetí ročník závodu     
s názvem Noční běh Čáslav. O tom, že se letos jed-
nalo o zatím nejsilnější ročník akce, která se těší kaž-
dým rokem větší a větší popularitě, svědčí rekordní 
účast. Letos vyběhlo přes stovku závodníků starších 
patnácti let více než v loňském roce. Poprvé  probě-
hl také závod dětí.

Celá akce byla zahájena již v 18:30. Krátce před 
půl osmou odstartovalo 21 závodníků do 15 let. Trať 
měřila 800 m a nejrychlejší Ondřej Čejka ji uběhl     
v čase 02:49. Po závodě dětí nechybělo vyhlášení 
nejlepších běžců a všichni zúčastnění z rukou orga-
nizátora Petra Dobřického a tajemníka městského 
úřadu Ing. Martina Ronovského obdrželi medaili a 
diplom za účast v závodě.   

Lehce po čtvrt na devět vyrazilo z atletického 
stadionu na trať dlouhou 4 kilometry celkem 207 
běžců s čelovkami. Trasa závodu dále pokračovala 
okolo rybníka Medenice a poté zpět na atletický 
stadion okolo tenisových kurtů. Nejrychlejší byl       
s časem 14:09  Michal Perner.

Pro diváky a závodníky byl připraven doprovod-
ný program, o který se svým vystoupením postarala 
dívčí taneční skupina B-Mine. Tanečnice se před 
hlavním závodem ujaly také rozcvičky.                   JN

Muži 36 let+ 

Ženy 36 let +

Muži do 35 let

Ženy do 35let

Děti do 15 let

1. Svoboda Mojmír 15:09
2. Pavlík David 15:15
3. Novák Jakub 16:41

 
1. Kačerová Anna 20:56

2. Vondrová Monika 21:10
3. Chraousová Leona 21:10

1. Perner Michal 14:09
2. Vrána Dušan 15:06 

3. Zoufalý Radek 15:06

1. Nováková Monika 16:50
2. Danešová Martina 18:43

3.Bártová Tereza 18:45

1. Čejka Ondřej 02:49
2. Maxa Vojtěch 02:53

3. Jelínek František 02:56

DO LESOPARKU VODRANTY VYRAZILI BĚŽCI S ČELOVKAMI    VÝSLEDKY TŘETÍHO ROČNÍKU 
NOČNÍHO BĚHU ČÁSLAV 

ČÁSLAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK LETOS JIŽ PO DVANÁCTÉ
Dvanáctý ročník taneční nepostupové soutěže        
s názvem Čáslavský čtyřlístek se uskutečnil v sobotu 
13. dubna. Letos se v hale BIOS v pěti věkových kate-
goriích představilo osmdesát tanečních choreogra-
fií napříč styly jako street dance, aerobic, show dan-
ce a contemporary. Akce se i tentokrát zúčastnily 
amatérské taneční skupiny z celé České republiky, 
které nenavštěvují postupové soutěže v kategoriích 
extraliga a profi show.    

bornou porotou hodnocena technika provedení 
pohybů, obtížnost prvků, synchronizace, dynami-
ka, soulad s hudbou, využití a zvládnutí prostoru, 
kresba po parketu, celkový dojem, stylovost a origi-
nalita. V porotě soutěže pořádané domem dětí a 
mládeže zasedli zkušení tanečníci Michal Holík, Eva 
Šleisová, David Procházka, Pája Jirušková a Standa 
Prošek. Hlavní pořadatelka Romana Beránková se 
již nyní těší na další ročník. 

Stejně jako v minulém roce i tentokrát byla od-                JN
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A máme za sebou další sezonu, opět právem ozna-
čenou jako úspěšnou. Jak jsem psal po skončení 
minulé sezony, tak i dnes můžu konstatovat, že zá-
jem o hokej v Čáslavi nepolevuje a hokejové nadše-
ní dál roste. Klub 14. dubna oslavil třetí výročí vzni-
ku a za tak krátkou dobu dosáhl nemalých úspěchů. 
Hlavním úspěchem je radost, kterou dává mnohým 
lidem. 

Fan klub a fanoušci

Mládež - Gripeňata

A - tým

 

Vedení klubu

(neukončené ostatní soutěže), další 3 týdny by hrál. 
Za takových podmínek naskočit do kvalifikace není 
nejvhodnější. Dalším důležitým faktorem v rozho-
dování bylo to, že jsme byli zařazení do „moravské“ 
skupiny kvalifikace (Velké Meziříčí, Krnov) a v přípa-
dě postupu do druhé ligy by nás pravděpodobně 
tato skupina čekala taktéž. V této sezoně klub s po-
stupem nepočítal, stanovili jsme si cíl a to byla účast 
ve finále krajské ligy. To jsme avizovali od začátku 

Asi se budu opakovat, ale opravdu máme nej- sezony. Klub má nedlouhou historii, v Čáslavi půso-
lepší fanoušky z celé soutěže! Komunita lidí, kteří bíme krátce, klub budujeme, máme skvělé výsledky 
fandí našemu klubu, bez ohledu na to, zda jsou čle- v mládežnických kategoriích, hráči A-týmu trénují 
ny Fan klubu nebo ne, je úžasná. Celou sezonu nás své následovníky, jsou jim vzory. Vše postupně. Kla-
bez přestání povzbuzovali, podporovali nás, hnali deme si ambiciózní cíle a v budoucnu postup do 
dopředu. Průměrná návštěva v soutěži byla 460 vyšší soutěže nevylučujeme. 

snaha některých rádoby trenérů o destabilizaci diváků na jedno utkání a při venkovních kláních by-
klubu. Vše se podařilo vyřešit. Dalším, ne méně lo hodně slyšet „Čáslav do toho“ a „Gripeni“. Dá se Osobně si myslím, že s naplňováním našeho 
závažným problémem je trend „vstupování rodičů“ říci, že jsme všude doma. Co dodat? Hluboká poklo- hlavního cíle - vybudovat v Čáslavi mládežnický ho-
do tréninkového procesu. Tento se objevuje ve na a veliké DÍKY! kej - problémy nemáme. Právě naopak. V práci hlav-
většině klubů (nejen hokejových). Jedním                 ního trenéra mládeže pokračoval Jiří Mlika, k ruce 
z problémů je honba za vítězstvím, úspěchem, Tak se to podařilo! Naši kluci vybojovali titul mu bylo hned několik hráčů A - týmu a dalších tre-
body, vize rodičů o „genialitě“ svého potomka a po-mistra Krajské ligy mužů Středočeského kraje! Úžas- nérů. V uplynulé sezóně nás skvěle reprezentovali 
dobně. Sportovní oddělení Českého hokeje začalo ný úspěch, kterému předcházelo vítězství v základní týmy 2. třídy, 3. třídy a mladší žáci. Posledně jmeno-
dokonce pořádat pro rodiče a trenéry hokejistů       části soutěže. Zdá se to jednoduché a přímočaré.   v aní hráli z důvodu malého počtu, jako hostující hrá-
v nejmenších věkových kategoriích přípravek a K tomuto úspěchu ale vedla cesta plná poctivého či Nového Bydžova. 
mladších žáků semináře „Role rodičů ve výchově tréninku a tvrdé práce všech zainteresovaných. Hrá- Základem pro nábor nových dětí do klubu je 
sportovce“. Klub tuto problematiku vnímá a citlivě či dali svému klubu hlavně srdce a bojovnost a titul dnes již tradiční program Týden hokeje, který se za 
se snaží vše řešit a vysvětlovat důležité faktory. Je si plně zasloužili. I díky skvělé práci sportovního ředi- uplynulou sezónu uskutečnil 2x - v září a v lednu. 
potřeba si uvědomit, že děti by měly sportovat tele klubu Vladimíra Murase a trenéra Tomáše Topo- Naše řady rozšířilo 29 a 19 dětí. Je to důkazem toho, 
hlavně pro radost a proto, že je to baví! A vlastní la, se podařilo sestavit tým, který si plně uvědomo- že o tento krásný sport je v Čáslavi zájem. Celkově 
ambice rodičů by opravdu měly ustoupit. Vedení val, že hokej je hra kolektivní, vytvořil skvělou par- tak klub připravuje stovku malých hokejových nadě-
klubu zřídilo Trenérskou radu, která má za cíl ko-tu, která „táhla za jeden provaz“. Pod vedením kapi- jí. K propagaci tohoto sportu určitě přispívá i to, že 
munikovat s rodiči našich Gripeňat a hledat spo-tána mužstva Ladislava Janaty a jeho zástupce Luká- našim Gripeňatům dáváme prostor v rámci utkání 
lečné cesty k radosti našich nejmenších. Pravidlem še Murase, skvěle reprezentovali naše město tito A-týmu. Tam naše Gripeňata mají možnost před-
se též staly pravidelné schůzky vedení klubu              hráči - brankáři Svoboda Martin, Vich Michal, Jan vést svůj um a dovednosti fanouškům. Za velmi vy-
s vedoucími mužstev jednotlivých kategorií. Krištof, obránci Šletr Ondřej, Lang Lukáš, Šulc Jakub, datné podpory obecenstva ukázali, co se jim poda-

Naší snahou je zopakovat skvěle hodnocené Svoboda Ludvík, Bílek Filip, Kůrka Jakub, dále útoč- řilo v hokejovém životě naučit. Pokroky jsou vidět!  
loňské předsezónní soustředění dětí a to v posled-níci Křišťan Radim, Kraučuk Michal, Navrátil Filip, S dětmi „potrénoval“ taktéž Jaroslav Vlach, útočník 
ním týdnu prázdnin. Nejedná se o komerční kemp, Vlach Jiří, Pipek Martin, Ježek Martin, Borovanský extraligového Liberce. "Líbí se mi, že na tréninku 
jak si někteří mylně vykládali. Jde o nedílnou sou-Michal, Sladký Jan, Pipek Tomáš. Na rozdíl od závě- bylo hodně dětí. Že se zajímají o sport a nesedí jen 
část tréninkového procesu a přípravy na sezónu       rů předchozích sezon se nám na nejdůležitější utká- doma. Trénink měl dobrou úroveň, bylo vidět, že se 
v rámci klubu za přijatelných finančních podmínek ní vyhnula zranění a v celém průběhu play-off jsme trenéři dětem věnují s láskou." konstatoval.
(příspěvek pouze na stravu a pitný režim, vše předváděli kvalitní hokej. Závěrečná finálová série Přípravu na nastávající novou sezónu klub v žád-
ostatní je v režii klubu). Stavět výchovu mládeže na nabídla vše, co ke správnému finále patří - 3 utkání, ném případě nepodceňuje. Vyslali jsme 3 trenéry 
komerční bázi není ani obvyklé a určitě ani dobré. „plný dům“ a zisk titulu, pohár nad hlavou. Oslava do kurzu na zvýšení trenérské licence („B“) a jedno-
Náš klub není komerční ani ziskovou organizací, mohla začít. ho začínajícího na získání základní trenérské licence 
soustředění nedělá formou komerčních kempů, S vítězstvím v soutěži se hned objevilo mnoho C + mládež. Klub dělá maximum pro zařazení do pro-
vedení klubu funguje bez nároku na odměnu, dotazů k účasti v kvalifikaci nebo k možnému postu- gramu Trenér žáků ČSLH, které by v případě úspě-
snahou je maximální péče o děti. pu do vyšší soutěže. Je potřeba říct, že vzhledem   c h u zaručilo příchod zkušeného trenéra s patřičnou 

k tomu, že 10. března jsme odehráli poslední zápas kvalifikací pod patronací ČSLH (včetně hrazení ná-
Vedení klubu ve složení Ing. Viliam Chrenka, a začátek kvalifikace byl naplánován na 27. března a kladů na jeho činnost). 

předseda, Vladimír Muras, sportovní ředitel, Josef její ukončení na 20. dubna, by tým čekal 3 týdny na Bohužel musím zmínit i negativní stránky, kte-
Krištof, člen správní rady a současně vedoucí muž-začátek kvalifikace bez možnosti přípravných utkání ré se ani nám nevyhýbají. Začátkem sezony byla 
stva A-týmu, pokračuje v činnosti v nezměněné po-
době. K chodu klubu ve velké míře přispívá a čin-
nost manažera mládeže, pana Ing. Lukáše Grobel-
ného. Poděkování si zaslouží všichni trenéři v čele   
s panem Jiřím Mlikou. A veliký kus práce odvedli 
vedoucí mužstev - pan Ing. Maruščák, paní Zápařko-
vá, Peroutková, Krejcarová. Bez jejich přičinění by 
to snad ani nešlo. Poděkování patří Městu Čáslav za 
podporu našeho snažení a velice si ceníme spolu-
práce s Městskou policií Čáslav. A Vám všem, našim 
podporovatelům a fanouškům, moc děkujeme. 
Buďte  s námi i nadále, uděláme vše proto, aby-
chom přinášeli dobrou náladu a radost.

      Ing. Viliam Chrenka, předseda správní rady

HOKEJOVÉ BILANCOVÁNÍ II.
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V březnu roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 43 dětí,        
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřeli 4 místní 
občané. Byly uzavřeny 4 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KVĚTEN

Dne 19. 5. uplyne 
5 let od úmrtí

paní

Stále vzpomínají 
syn Milan s rodinou a dcera Alena

Marie Pánkové

Dne 31. 5. uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil 
pan

Jiří Novotný
z Čáslavi

Nikdy nezapomeneme.

Stále vzpomínají 
manželka, neteř Martina s rodinou, 

synovec Milan s rodinou, švagrová a švagr.

Gratulace letí ode všech Tvých dětí.
Přejeme Ti babičko, ať svítíš jak sluníčko,

nemoc a zlé se Ti vyhýbá
v Tvém životě není chyba.

Vše nejlepší přeje celá rodina.

Dne 17. 5. 2019 
oslaví 85. narozeniny

paní

Otylie Pokorná

Dne 9. 4. oslavili 25. výročí svatby
naši milovaní rodiče

Marek a Jana 
Černí

Mnoho dalších spokojených let
společného života

přejí
syn Marek a dcera Anetka.

Dne 5. 5. 2019 vzpomeneme čtvrté smutné 
výročí, kdy nás opustil 

pan 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 
S láskou rodina.

Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji,  s láskou vzpomínejte.

Josef Kůrka
ze Souňova

Dne 27. 4. 2019 uplynuly 2 roky 
ode dne, kdy nás navždy opustila 

paní 

Jaroslava Haškovcová 
a 

dne 9. 5. 2019 uplyne 5 let, 
co nás opustil 

pan 

Jiří Haškovec.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 

S láskou na ně stále vzpomínají dcera Naďa a syn Jiří s rodinami

Kdo zemřel, neodešel navždy.
Zůstává v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi...
Dne 15. května tomu bude 9 let, 

co nás opustil 
pan 

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rudolf Netál

Poděkování
Děkuji přednostovi interního oddělení panu primáři MUDr. Filipu 
Kerschovi, lékařům, zdravotním sestrám za pomoc i péči při mé 
opakované hospitalizaci. 
Můj dík patří i paní Mgr. Alžbětě Krezkové a obzvláště panu Mgr. Ondřeji 
Krezkovi za snahu a ochotu při zajišťování zdravotní pomůcky. 

Soňa Janáková

Dne 30. dubna oslavila 
devadesáté narozeniny

naše milovaná maminka, 
babička a prababička, 

paní

Alena Kličková

Hodně štěstí, zdraví a životního elánu 
přejí Olda a Petr s rodinami. 

Dne 28. 5. uplyne dlouhých 20 let co nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček pan

 Ladislav Krampera
 Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 4. května 2019 
by se dožil 82 let 

náš milovaný manžel, 
otec a dědeček 

pan 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

MUDr. Květoslav Srnský 

V sobotu 8. 6.2019 se v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova uskuteční 
tradiční Čáslavské slavnosti.

Při této příležitosti je zároveň zorganizována charitativní sbírka na podporu 

V letošním roce bude akce obohacena o možnost vstoupit 
do Českého národního registru dárců kostní dřeně. 

V náborovém centru na náměstí u sochy Jana Žižky z Trocnova 
se budou moci zájemci ve věku 18 - 35 let zaregistrovat 

a zvýšit tak šanci nemocných na uzdravení.
Od 14.00 bude probíhat veřejná sbírka do zapečetěných kasiček.

Předpokládané trvání sbírky je od 14.00 do 16.00.

Nadace pro transplantace kostní dřeně 
a Českého národního registru dárců dřeně.

SLUNÍČKOVÝ DEN
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

KVĚTEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 2. 4. do 16. 6. 2019 PUTOVNÍ VÝSTAVA - (oficiální  zahájení výstavy 
proběhne 13. 5. ve výstavní síni)  

„Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“ 

Od 7. 5. do 31. 5. 2019 - VÝSTAVA

 MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ 

Otevřeno: út - so 10-12, 14-17 hodin.

V pondělí 13. 5. 2019 v 17.00 hodin - ZAHÁJENÍ VÝSTAV

 
„Král rytíř zakladatel – Přemysl Otakar II.“ 
„Česká státnost“
VÝSTAVU ZAHÁJÍ: 

14. 5. 2019 - VÝLET

TISÁ SKÁLA, HRADY CHLUM A PABĚNICE  

20. 5. 2019 - JÓGA SMÍCHU
v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí

 
JÓGU SMÍCHU s Kateřinou Frodlovou

muzeum (Husova 291)
(výstava o životních osudech, 

vládnutí a odkazu pátého krále českého) 
Otevřeno: út - ne 9-11, 12-17 hodin. Vstupné 20 Kč.

galerie (Jeníkovská 222)
Městské muzeum a knihovna Čáslav spolu s Historickou skupinou Osvětim a 
Památníkem Terezín si Vás dovolují pozvat  na výstavu 

VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

Výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova
Městské muzeum a knihovna Čáslav a Studio JR s.r.o. České Budějovice Vás 
srdečně zvou na zahájení výstav

(od 2. 4. do 16. 6.)  
   píseckého autora Františka Doubka (od 13. 5. do 16. 6.)  

Mgr. Jiří Reiniš, hlavní organizátor Národní aktivity 
královských přemyslovských měst a členové spolku Města Otakarova, z.s. 
České Budějovice, PhDr. Jaromír Schel, předseda spolku a JUDr. Svatomír 
Mlčoch. Akce probíhá pod záštitou Jihočeského kraje, Města Písku a řady 
dalších.

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na výlet 

Sraz účastníků před vlakovým nádražím v ul. Tyršova
Odjezd v 15.30 hod. Předpokládaný návrat kolem 19.00 hod.
Cena zájezdu 50 Kč. Více informací na www.vcelacaslavska.eu

Městské muzeum a knihovna Čáslav zve na

Přijďte si popovídat a vyzkoušet smíchocviky, které např. zbavují stresu a 
posilují imunitu. Zasmát se můžete v pondělí 20. května 2019 od 17 hodin 
v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí. S sebou si vezměte pohodlné 
oblečení a něco na pití.

       

 

           

             

Foyer divadla - 100 let fotoklubu - FOTOKLUB ČÁSLAV letos slaví 100 let od 
svého založení. 

Čtvrtek 9. května v 18.00 / Nová scéna 
NADĚJE PRO ELIŠKU

Pondělí 13. května v 19.00 
MŮŽEM I S MUŽEM

Pondělí 27. května v 19.00 - náhradní termín za neodehrané představení
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK  

Úterý 28. května v 17 hodin / Nová scéna 
POHÁDKOVÁ ZPĚVOHRA  na motiv filmové pohádky Tři bratři

Pátek 31. května v 18.00 
TANEČNÍ VEČER - ZUŠ ČÁSLAV

Podrobnosti a aktuální informace naleznete na webu www.fotoklubcaslav.cz a 
na facebookové stránce www.facebook.com/fotoklub.caslav

Premiéra snímku Naděje pro Elišku, věnovaného těžce nemocné dívce, trpící 
syndromem „CDKL5“. 

Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša 
Zázvůrková. Vstupné: 350  

Hrají: Aňa Geislerová, Josef Polášek a Martin Zbrožek. Abonentní představení 
pro dospělého diváka. Vstupné: 390, 370, 350, 300

Děti z dramatických kroužků vás zavedou do říše slavných pohádek Šípková 
Růženka, Červená Karkulka… Rodinné centrum KOPRETINA srdečně zve děti, 
rodiče, prarodiče, příznivce a přátele. Vstupné dobrovolné.

Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 
představí skladby nastudované za školní rok 2018 / 2019 ve třech různých 
večerech. Vstupné: 100, děti a ZTP 50

4. 5. 2019 - Sobota - Vašek 2019 

Program:

Můžete přijít vyzkoušet:
Květinová dílnička
Korálková dílnička

25. 5. 2019 - Sobota - Čáslavský pohár mažoretek - 

2. 6. 2019 - Neděle - Pohádkový les -

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I.  od 8. 7. do 12. 7. 2019 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II.  od 19. 8. do 23. 8. 2019 

Milan Pospíšil s Medvědy od Kolína pod 
záštitou DDM Čáslav Vás zvou na vzpomínkové modelářské setkání se soutěží 
plastikových modelů v prostorách Domu dětí a mládeže v Čáslavi.

 8.00 - 10.00 hod. -   přejímka modelů, 10.00 hod. - zahájení akce, 
10.00 - 13.30 hod. - otevření pro veřejnost, 11.00 - 12.00 hod. - hodnocení 
modelů, 14.00 hod. - vyhlášení výsledků, 15.00 hod. - ukončení akce. Bližší 
informace na www.ddmcaslav.cz

Součástí programu budou dvě výtvarné dílničky v době od 10.30 do 15 
hodin v klubovně DDM.  

 - kytičky z pěnovky (moosgummi) – čelenky, sponky, ... 
 – výroba náramků a jiných předmětů z korálků. 

Dílničky zvládnou děti od 3 let za pomoci rodičů a všichni další bez rozdílu 
věku. Cena dílničky - podle použitého materiálu od 30 do 200 Kč.

3. ročník celorepublikové 
soutěže mažoretek. Zahájení v 9.00 hodin V hale BIOS Čáslav. Vstupné pro 
diváky je dobrovolné.

 od 14 do 17 hodin v lesoparku Vodranty       
v Čáslavi. Určeno pro děti a rodiče. Vstupné: dobrovolné. 
Start: u rybníka Zemánek v blízkosti městských lázní.

pro děti od 7 let - denně od 8.00 do 16.00 hodin - Cena: 1 500 Kč 
(v ceně náklady na tvoření, soutěže, hry, výlety, zajistíme svačinu i oběd)

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2019  



1. - 2. LOVEní 15. BOHEMIAN RHAPSODY

3. - 4. TERORISTKA 16. MŮJ NOVÝ ŽIVOT
Premiéra filmu za účasti hlavních aktérů a režiséra filmu Milana Klímy.

17. - 18. JOHN WICK 3
4. - 5. UglyDolls

18. - 19. VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

5. ŽENY V BĚHU

19. a 21. AVENGERS: Endgame

7. - 8. LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

22. DADDY COOL

9. - 10. SNĚŽÍ

23. - 25. SYN TEMNOTY

11. - 12. POKÉMON: Detektiv Pikachu 25. - 26. ALADIN

11. - 12. TRHLINA

26. SKLENĚNÝ POKOJ

14. DUMBO 28. - 29. BOLEST A SLÁVA

30. - 31. MÁMA

14. OSTRÝM NOŽOM

Postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní 
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“. Naštěstí má zdrcená spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert 
Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Live Aid v roce 1985.

Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na 
penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Sežene si zbraň Pohlédněte spolu s námi do duše dětem a jejich rodinám, které se utkaly s 
a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku onkologickým onemocněním. 
rozumně zapudíme. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu 
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů 
krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život v dolarů vypsaných na jeho hlavu. 
městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. 

Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík 
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v 

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně uplynulém roce. Čí příběh bude nejkrásnější?
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Matka tří dcer v Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
tom nevidí problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 
kilometrů jako rodinná štafeta, i když žádná z nich dosud neuběhla ani metr.

Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Po ničivých událostech Avengers: Infinity War (2018) je vesmír v troskách. 
S pomocí zbývajících spojenců se Avengers opět shromáždí, aby zrušili 
Thanosovy akce a obnovili pořádek vesmíru. Česká verze.

Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. 
pohled. Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. 
Raphael se jednoho rána probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se 
totiž do paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život. Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. mnohem spíš jakoby mu bylo čtrnáct. Adrien vymyslí plán... Založí si v jejich 
společném bytě soukromé jesle. 

Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem 
Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává do domu 
babičky (Monika Pošívalová). Jemný poetický film o křehkosti mezilidských Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro 
vztahů a intimních světech uvnitř každé rodiny. lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh začíná zmizením detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, 
jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci stalo. kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem 

Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. k jejich budoucnosti. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 

hodin. 
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde objeví 
záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety 
záhadně zmizel. Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století 
dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, obdivuhodný dům. Mistrovské dílo architektury z betonu a oceli je dílem 
co se mu stalo a kde poslední týdny strávil. slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. 

Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho 
Farriera ( Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen 
se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. 
slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
neuvěřitelný návrat. 

Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému víkendu přemluvení  
dospělého, aby jim koupil alkohol. Paní Sue Ann (Octavia Spencer) je v tomhle 

Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, který musí pochovat své směru přímo darem z nebes. Z dokonalého snu všech teenagerů se ale záhy 
dítě, emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám. vyklube noční můra.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
                                                                               

KINO MILOŠE FORMANA KVĚTEN
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KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
A VŠE CO SOUVISÍ 
S PIVOVARNICTVÍM 

Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY, 

TEL. 732170454

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

Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58

Všeobecná sestra
Požadované vzdělání: Střední zdravotnická škola, 
popř. VOŠ – obor všeobecná sestra.
Úvazek: plný, nepřetržitý provoz
Pracovní doba: denní 6:00 - 18:00, noční 18:00 - 6:00
Plat: dle platových tabulek nařízení vlády a odpracované praxe

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. 341/2017 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

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.

Nástup možný ihned.

Domov důchodců Čáslav 
nabízí 

volné pracovní místo na pozice: 

PRODEJ   SLEPIČEK

 Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu  
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a  
slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14- 19 

týdnů, cena 159 - 209 Kč/ ks. 

Prodej: 28. května a 11. června  2019   
Čáslav - u  vlak. nádraží - 16.00  hod.

Autoservis Nedorost s.r.o.  
Jeníkovská 301, Čáslav

přijme šikovného automechanika

- nástup možný ihned
- zájemci volejte na telefonní číslo: 

607 707 131 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114, Čáslav
přijme pracovníky na pozice:

Servisní technik
Elektromontér

Montér technologií ČOV
Projektant vodohospodářských 

staveb
Zaměstnanecké výhody: stravenky, 
až 5 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní pojištění, služební mobil.

Nabízíme: dlouhodobé perspektivní 
zaměstnání v prosperující rodinné 

firmě, lidský přístup, 
Kontakt: p. Horká, tel. 327 582 832 

personalni@topolwater.com

Pavel Chudomel                       tel.: 775 276 984

ZEMNÍ PRÁCE

Pásovým bagrem BOBCAT 3,5 t
- výkopové práce
- terénní úpravy
- odvoz sutí, odpadů...
- dovoz štěrku, písku, betonu...

Čáslav a okolí
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Na poliklinice v Čáslavi u pana doktora Vacíka můžete vyzkoušet revoluční 
metodu posilování, která je efektivnější než cvičení v posilovně.  Za pouhých 
20 min jednou týdně dokáže s minimálním úsilím hotové zázraky.

Pomáhá od bolesti zad (po operaci páteře, vyhřezlé ploténky), snižuje 
hmotnost, posiluje svaly a tvaruje postavu, zmírňuje celulitidu, zlepšuje 
držení těla, posiluje pánevní dno (například po porodu nebo problémy s in-
kontinencí) a v neposlední řadě aktivuje krevní a lymfatický systém. Toto 
cvičení je vhodné pro všechny co mají chuť se sebou něco udělat a vyzkoušet 
něco nového. Cvičit může každý od 18 do 80 let. Tato metoda je vhodná i pro 
starší lidi právě tím že nezatěžuje klouby a dorovnává svalovou dysbalanci. 

 Technologie EMS (Elektrická Stimulace Svalů) byla původně využívána 
pro kosmonauty, aby jim neatrofovalo svalstvo. EMS pracovala za ně.  Nyní ji 
nově můžete vyzkoušet i vy!

Tato forma tréninku je postavena na elektrických impulzech v řádech 
miliampérů, které jsou vysílány do základních svalových skupin a ty díky 
tomu pracují najednou.  Není to nic nebezpečného, dokonce ani 
nepříjemného. Cvičení posiluje jak vnější, tak vnitřní svaly, tudíž při tréninku 
zapojíte až 90% svalstva. Sílu samotného impulzu si s pomocí trenéra 
můžete regulovat sami. Hodnota impulsu závisí čistě na tom, kolik zkrátka 
sami vydržíte.

Obrovským benefitem není jen čas, který díky pouhým 20 minutám 
samotného cvičení ušetříte oproti klasické posilovně, ale velmi příjemné je i 
to, že na trénink si nemusíte brát boty, cvičební úbor ani ručník a mýdlo. Vše 
je k dispozici přímo na místě. Posiluje se ve funkčním prádle – tedy v 
krátkých elastických kalhotách a tričku.

Více informací na www.koznicaslav.cz nebo na tel. 607351221.

POKUD MÁTE CHUŤ EMS VYZKOUŠET, NEVÁHEJTE, 
PRVNÍ TRÉNINK JE ZDARMA.

EMS- V ČÁSLAVI NA POLIKLINICE
ELEKTRICKÁ STIMULACE SVALŮ

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA 
Pedikúra vhodná pro onkologické klienty, těhotné ženy i děti. 
Nejvhodnější pedikúra PRO DIABETIKY
                                                !!! LZE ČERPAT PŘÍSPĚVEK VZP !!!

Řešení zarůstajících nehtů pomocí nehtových rovnátek, 
ošetřování mykotických nehtů, dezinfikátor obuvi,…

Na Vaši návštěvu se těší podiatrická zdravotní sestra, 
pedikérka Monika Štefcová – objednání na tel. 773 699 623 

www.pedimedi.cz
fb: Centrum péče o nohu PediMedi
instagram: Centrum_pece_o_nohu_pedimedi
Spolupracujeme s www.absolutestudio.cz
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www.meucaslav.cz
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Program na květen 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

4. května - sobota - MĚLNÍK

11. května - sobota - SVATOJÁNSKÉ PROUDY

18. května - sobota - HRABALOVO KERSKO

25. května - sobota - JAVORKA - Železné Hory 

Trasa: Mělník - zdymadlo Hořín - park Hořín - Mělník. 10 km. Odjezd v 8:50 hod. 
Návrat v 18:40 hod. Vedoucím je pan Jiří Kučera.

Trasa: Štěchovice - Svatojánské proudy - Štěchovice. 12 km. Odjezd v 6:50 hod. 
Návrat v 17:06 hod. Vedoucí je paní Zuzana Vohnická. Svačinu s sebou!

Trasa: Třebestovice - Kersko - Třebestovice. 12km. Odjezd v 7:50 hod. Návrat     
v 16:40 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Třemošnice - Javorka - Třemošnice. 11 km. Odjezd v 9:12 hod. Návrat      
v 14:43 hod. nebo v 16:43 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

19. kolo 30. 3.  FK Velké Hamry -  FK Čáslav  

FK Čáslav   - SK Český brod     7. 4. 20. kolo

13. 4.  FK Náchod - FK Čáslav  21. kolo

POSLEDNÍ ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV 
V JARNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2018/2019

3:2

1:0

FK Čáslav  na 3 pozicise v tabulce po 21 kole nachází

Tenisový klub Čáslav pořádá 

1. června tradiční tenisový turnaj čtyřher. 

Zváni jsou všichni tenisoví příznivci. 

Začátek v 10:00

TENISOVÝ TURNAJ
Na straně 24 najdete 

ohlédnutí HC Čáslav za uplynulou sezónou.

2:1 p


