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O událostech ve městě Čáslav

ČÁSLAVŠTÍ
OCHOTNÍCI
ZE SPOLKU
ATAKDÁL 
SE PŘEDSTAVILI
DIVÁKŮM

Čestné občanství 
pro generála Moravce

JEL-BAND orchestr hraje 
již více jak 20 let

Pestrý hokejový život
Michala Borovanského



Řidič sk. C

Nástup možný ihned.

Smetánka s.r.o ., obchod se stavebním materiálem 
a autodoprava s více jak 20-ti letou tradicí na trhu, 

příjme řidiče skupiny C. 
Místo výkonu práce Vrdy – Dolní Bučice.

Požadujeme

Nabízíme

Kontaktní osoba Pavel Smetánka, tel. 723 955 675, e-mail 
p.smetanka@stavebniny-vrdy.cz

- Řidičský průkaz skupiny C
- Profesní  průkaz
- Praxi
- Ochotu, vstřícnost k zákazníkům
- Loajalitu
- Znalost práce s hydraulickým jeřábem (rukou) vítána

- Odpovídající finanční ohodnocení
- Flexibilní pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- Zvýhodněný zaměstnanecký tel. tarif
- Příspěvek na penzijní připojištění
- 13. plat

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

18:00 MAXIM TURBULENC      19:30 SCORPIONS REVIVAL
20:00 ZAPÁLENÍ HRANICE       
21:15 CIVILNÍ OBRANA

30. 4. 2019

AREÁL PROKOPA HOLÉHO ČÁSLAV

20:15 SCORPIONS REVIVAL
ČASY JSOU ORIENTAČNÍ

PRŮVOD OD OTAKAROVY BAŠTY VYJDE V 17 HODIN
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 20. 2. 2019 | Městská rada

usnesením č. 80/2019
usnesením č. 81/2019

vzala na vědomí

usnesením č. 92/2019
usnesením č. 82/2019

usnesením č. 83/2019

vzala na vědomí usnesením č. 93/2019

usnesením č. 84/2019

usnesením č. 94/2019

usnesením č. 95/2019

usnesením č. 85/2019

usnesením č. 96/2019

usnesením č. 86/2019
usnesením č. 97/2019

usnesením č. 98/2019 

usnesením č. 87/2019
usnesením č. 99/2019

usnesením č. 100/2019

usnesením 88/2019
usnesením č. 101/2019

usnesením 89/2019

usnesením č. 102/2019usnesením č. 90/2019

usnesením č. 91/2019

 schválila program zasedání. Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a Městem 
, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Chr- Čáslav, se sídlem: Čáslav - Staré město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 

pová, Malinová, Růžová a Jasmínová v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechod- Čáslav a zhotovitelem MVE PLUS s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.
nou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul Chrpová a  zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 31. 12. 
částí místních komunikací v ul. Malinová, Růžová a Jasmínová v Čáslavi, z důvo- 2018 - DNM, DDNM, DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a závazky 
du rekonstrukce plynovodu a přípojek, za podmínek uvedených v důvodové včetně pohledávek, dle důvodové zprávy. 
zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. , v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřuje 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace ve otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Realizace úspor 
vnitrobloku v ul. Boženy Němcové a Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, vyslovila  sou- energie -  bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad, č.p. 939 v Čáslavi“, a dále jejich 
hlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace ve posouzením a hodnocením, komisi ve složení: místostarosta města Čáslavi - 
vnitrobloku v ul. Boženy Němcové a Jiřího z Poděbrad, z důvodu obnovy kanali- Martin Horský, vedoucí OSMM - Ing. Dana Chrenková, vedoucí OI - Bc. Markéta 
zační sítě za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Petrová, referent OI - Ing. Šárka Kaválková a zplnomocněný administrátor ve-

 schválila nominaci další členky do Komise pro nakládání řejné zakázky - Ing. J. M.; náhradníci jsou: starosta města Čáslavi - JUDr. 
s nemovitým majetkem - Ing. Danu Chrenkovou, dle důvodové zprávy. Vlastislav Málek a referent OS-MM – Ivana Říhová.

 kontrolu plnění usnesení z jednání RM, která se konala ve  schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční sou-
dnech 23. 1., 30. 1. a 6. 2. 2019. stavě č. 320090085909 mezi Městem Čáslav a GasNet, s.r.o., 40001 Ústí nad La-

 schválila záměr města Čáslavi na pronájem části bem, Klíšská 940/96, IČ: 27295567, související s připojením odběrného místa 
2pozemku p.č. 1757/2 o výměře 14 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav (středisko Mateřské školy Čáslav).

zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální  schválila neumístit překážku v průjezdu č.p. 1190, v ul. 
pracoviště Kutná Hora, za účelem parkování osobního automobilu za cenu 9 Boženy Němcové, na pozemku parc.č. 1507 v Čáslavi.

2  schválila záměr města, v souladu s usnesením ZM č. Kč/m /rok + DPH 21%, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou, 
320/2016, ze dne  9. 8. 2016, na prodej bytové jednotky v ul. Potoční, č.p. pro pana L. M.
1693/3 v Čáslavi, spolu s podílem ve výši 6770/22870 na Nemovité věci,  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti pozemcích p.č. 658/18 a p.č. 2194/1 a p.č. 1994 zapsaných na LV č. 10001, pro 
Kutná Hora, na LV 13598, pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
50% ceny stanovené znaleckým posudkem a „sdělením k jednotkové obvyklé pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlap-
ceně bytů v bytových domech Potoční Čáslav“, tj. 677 000 Kč + náklady na net s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč 
realizaci prodeje, paní D. H.+ platná sazba DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budou-

 schvaluje neposkytnout finanční příspěvek Domovu pro cích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
seniory v Heřmanově Městci. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních pozemcích p.č. 2312 a p.č. 2311/1 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
prostředků (dotací) z Programu kultura a spolková činnost, včetně formulářů Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předložené žádosti.Hora pro oprávněného  z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se síd-

a) schválila nominaci dalších členů do Komise pro kultu-lem U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba 
ru a cestovní ruch - MgA. Michal Strach, Martin Slanina, Mgr. Tomáš Ouředník,DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služeb-
b) schválila rezignaci členů - Veronika Jandová, MgA. Kateřina Strach Tichá, ných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
dle důvodové zprávy. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

 schválila nominaci další členky do Komise pro školství – pozemcích p.č. 1732/14, p.č. 1732/4, p.č. 1732/8, p.č. 1744/69, p.č. 1744/70, 
Ing. Petru Kundeliusovou, dle důvodové zprávy.p.č. 1744/74, p.č. 1744/75, p.č. 1744/76, p.č. 1744/77, p.č. 1776/16, p.č. 

 schválila, aby město Čáslav podalo žádost o dotaci        2080/2 a p.č. 2080/3 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
v programu 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I, na zabez-Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
pečení péče o vláčené hroby, vypsaném MO ČR pro rok 2019 na opravu pom-pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem        
níku padlým pěšího pluku č. 21, na p.p.č. 186 v k.ú. Čáslav, s plánovanou reali-U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH 
zací v roce 2020 na celkovou částku 92 225 Kč (80% částky finančních pro-za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 
středků z dotace MO ČR, 20% částky finančních prostředků ze spoluúčasti ža-pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH.
datele). schválila uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční s Mgr. 

, jako zřizovatel příspěvkové organizace Domov M. K., zhotovitelem dokumentárního seriálu TV Čáslav, dle důvodové zprávy.
důchodců v Čáslavi, schválila vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na posky- schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Národním země-
tování sociální služby č. S-0399/SOC/2019, včetně přílohy č. 1, na rok 2019,        dělským muzeem, s.p.o., Praha, provozovatelem dopravního hřiště, dle důvo-
z důvodu možnosti následně smlouvu uzavřít.dové zprávy. 

 schválila na dobu 7 měsíců od podpisu smlouvy, me- schválila neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu 
morandum o vzájemné spolupráci se spol. SPEL a.s. - pilotní projekt k mobilní města na 3. ples Nahoře Dole ve výši 30 000 Kč.
platební aplikaci „smart4city“, tj. aplikace umožňující placení parkovného v sy- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění svozu a 
stému tzv. chytrého parkování a software pro kontrolu plateb parkovného mo-likvidaci směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť, 
bilní aplikací městskou policií.uzavřené dne 31. 10. 2014, mezi objednatelem - sdružení zadavatelů Město 

usnesením č. 103/2019 usnesením č. 105/2019
usnesením č. 104/2019

 schválila program zasedání. , jako zástupce vlastníka pozemních komunikací v ul. 
, jako zástupce vlastníka pozemních komunikací v ul. Lípová, Chrpová, Malinová a Fialková v Čáslavi, 

Jilmová, Na Mýtě, Topolová, Javorová a Nad Budínem v Čáslavi, vyslovila sou- 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou částí 
hlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místních komunikací   m ístních komunikací v ul. Lípová, Chrpová, Malinová a Fialková v Čáslavi, z dů-
v ul. Jilmová, Na Mýtě, Topolová, Javorová a Nad Budínem v Čáslavi, z důvodu vodu opravy povrchu místní komunikace v ul. Lípová za podmínek uvedených    
obnovy vodovodní a kanalizační sítě za podmínek uvedených v důvodové v důvodové zprávě;
zprávě. 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace.

Usnesení městské rady ze dne 6. 3. 2019 | Městská rada
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usnesením č. 106/2019

usnesením č. 118/2019

usnesením č. 107/2019

usnesením č. 108/2019
usnesením 120/2019

usnesením č. 109/2019
usnesením č. 121/2019

usnesením č. 122/2019

usnesením č. 123/2019

usnesením č. 110/2019

usnesením č. 124/2019

usnesením č. 125/2019

usnesením č. 126/2019

usnesením č. 111/2019
usnesením č. 127/2019

usnesením č. 128/2019

usnesením č. 129/2019usnesením č. 112/2019

usnesením č. 130/2019

usnesením č. 131/2019

usnesením č. 113/2019

usnesením č. 114/2019

vzala na vědomí

usnesením č. 115/2019

usnesením č. 116/2019

usnesením č. 117/2019

, případně postupem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 
vnitrobloku v ul. Žitenická v Čáslavi, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou veřejných zakázek, v platném znění.
provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace ve vnitrobloku v ul.  schválila uzavření Dohody o spolupráci ke smlouvě o 
Žitenická v Čáslavi, z důvodu obnovy kanalizační sítě za podmínek uvedených   dílo č. 95/2018 mezi Městem Čáslav, společností TLAPNET s.r.o., se sídlem U 
v důvodové zprávě. Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, IČ: 27174824 a firmou V. N., V&M Novotný - 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici sdružení se sídlem Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 
Klimenta Čermáka v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č. p. 198/21 15620883, na akci „Čáslav - Oprava povrchu chodníků“.
v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro žadatelku paní J. H. pro Merhautovo  schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č í s l o  
pekařství, v období 1. 4. 2019 - 31. 10. 2019 za podmínek stanovených v důvo- 95/2018 mezi Městem Čáslav a firmou V. N., V&M Novotný - sdružení se sídlem 
dové zprávě. Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 15620883, na akci „Čás-

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na lav - Oprava povrchu chodníků“.
Kostelním náměstí v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č. p. 190/2  
na Kostelním náměstí v Čáslavi, pro žadatele pana M. V. pro provozovnu a) schválila firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a, 102 
Hostinec Na Fortně v období  1. 4. 2019 - 30. 9. 2019 za podmínek stanovených 00 Praha 10, provozovna Hejdof 1666, Čáslav, jako zhotovitele veřejné zakázky 
v důvodové zprávě. malého rozsahu „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2019“; 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. b) schválila uzavřít smlouvu o dílo s vybranou společností. 
Formíkova a ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi,   vyslovila souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní 
1) schválila umístění stavebního lešení na veřejném prostranství u č.p. 110/9   s mlouvě s Tenisovým klubem Čáslav, IČ: 44702434.
- místní komunikace v ul. Formíkova a v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro  schválila uzavření Dodatku č. 3 smlouvy č. 
žadatele Pivovar Tupadly s.r.o. v období 22. 4. 2019 -  3. 6. 2019 a 123/2006 na servis výtahu v č.p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav“ mezi 
2) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části městem Čáslav a společností VÝTAHY Čelákovice s.r.o.
místní komunikace v ul. Formíkova v Čáslavi z důvodu umístění tohoto , 
stavebního lešení - taktéž v období 22. 4. 2019 - 3. 6. 2019 a zároveň vyslovila a) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace za podmínek uvedených v dů- části vnitřního vodovodu objektu hotelu Grand, nám. Jana Žižky z Trocnova č.p. 
vodové zprávě. 74 v Čáslavi“, uchazeče K. J., IČ: 62948237, Dolní Bučice 218, 285 71 Vrdy, který 

 schválila záměr města Čáslavi na pacht pozemků p.č. podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;
21915/23 o výměře 928 m , p.č. 1915/37 o výměře 32 m , p.č. 1915/50 o výměře b) schválila uzavřít smlouvu o dílo.

2 2 2  schválila odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres 1136 m , p.č. 1915/65 o výměře 27 m  a p.č. 1915/79 o výměře 1099 m , vše v 
Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené žádosti. k.ú. Čáslav, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

 schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, nám. Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem zemědělské činnosti - pěstování 
2 Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené žá-chmele, za cenu 0,75 Kč/m /rok, každoročně navýšená o inflaci a to na dobu 

dosti. určitou - 5 let, pro společnost POSKOČIL, s.r.o. Břežany II. 71, 282 01 Český 
 schválila odpisový plán Základní umělecké školy J. L. Brod.

Dusíka Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené žádosti.  schválila záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
2  schválila odpisový plán Městského muzea a knihovny kupní na koupi části pozemku p.č. 118/4 o výměře cca 55 m  za cenu dle zna-

2 Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2019, dle předložené žádosti. leckého posudku 600 Kč/m  + platná sazba DPH 21% + náklady na realizaci 
 schválila nominaci paní Kateřiny Wohákové, DiS., jako prodeje v katastrálním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Stře-

doplňující členky do Komise pro zdravotnictví a sociální služby, dle důvodové dočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2541, od společnosti 
zprávy. Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2. 

 schválila poskytnutí dotaci na sportovní akci - MMČR    schválila záměr odkoupit pozemek p.č. 658/69 o 
2 v autocrossu panu P. T., ve výši 20 000 Kč.výměře 364 m , ostatní plocha - ostatní komunikace, v katastrálním území Čás-

 schválila neposkytnout příspěvek na sportovní činnost lav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco-
panu P. K., autokrosový tým.viště Kutná Hora na LV č. 2045, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - 

 vyslovila souhlas s použitím oficiálního znaku města děkanství Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku 40 040 Kč + náklady na reali-
Čáslavi na „pamětním listu“ udělení čestného občanství in memoriam zaci řízení. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 
generálovi Františkovi Moravcovi, dle důvodové zprávy. odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
 schválila záměr neprodat část pozemku p.č. 2637/1 o 

2výměře cca 50 m , ostatní plocha - jiná plocha, v katastrálním území Čáslav, za-
psaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kutná Hora na LV č. 10001 panu M. K., z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
- byt v ul. B. Němcové, č.p. 640

 schválila neuzavřít nájemní smlouvu na byt č. 8, v č.p. 
640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní M. T. za podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.

 kontrolu plnění usnesení z jednání RM, které se konalo dne 20.  
2.  2019.

 schválila dodavatele na opravu MaR řídicího systému    
v městských lázních, dle důvodové zprávy.

, jako zástupce vlastníka městské chaty ve Zruči nad 
Sázavou, schválila odpisování pronajatého zařízení - vestavné kuchyňské linky 
na chatě ve Zruči nad Sázavou, dle důvodové zprávy. 

 
a) schválila vyloučení uchazeče STAFI FINALIZACE STAVEB s. r. o., IČ: 25968203, 
Ostřešany 320, Pardubice, z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného       
v důvodové zprávě,
b) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Realizace úspor 
energie - bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi“ firmu Realitní a 
stavební společnost, s. r. o.; IČ: 41432037, Fantova 693/45, Brno, která podala 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostu města uzavřením 
smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, 

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace ve 

2

usnesením 119/2019

TERMÍN DALŠÍHO 

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA
BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 29. DUBNA. 

POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ 
BUDOU ZVEŘEJNĚNY JEDEN TÝDEN 

PŘED KONÁNÍM SCHŮZE
NA ÚŘEDNÍ DESCE, VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ 

A NA OFICIÁLNÍM WEBU  WWW.MEUCASLAV.CZ

Usnesení městské rady, 
stejně jako usnesení zastupitelstva města 

i zvukové záznamy z jeho jednání 
jsou zájemcům k dispozici také 

na úřední desce oficiálních webových stránek města 
www.meucaslav.cz
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Zprávy o jednání rady města za uplynulé období Významná výročí
zahrnují tentokrát více informací o jednání radních 
mimo samotná jednání rady, která obsahovala 
velké množství operativních rozhodnutí, která 
vystihují přijatá usnesení, která jsou uvedena na 
jiném místě Čáslavských novin. Co zásadního kromě 
toho radní projednávali a čemu se věnovali?

Oblast kultury

Zdravotnictví

Sport

Oblast bytové výstavby Setkání s představiteli firem a institucí

Skládka odpadů

Revitalizace zeleně

webových stránkách. Ujišťujeme všechny zneklid-
něné občany, že kácením projekt nekončí, naopak 11. 3. se konal na letišti v Chotusicích za přítom-
začíná a již teď přemýšlíme o tom, jak s výsadbou nosti vysokých představitelů naší armády slavnost-
neskončit a pokračovat s další výsadbou stromů a ní nástup příslušníků 21. základny taktického letect-
zeleně i v dalších letech v dalších částech města. va k 20. výročí přistoupení České republiky do 
Vnímáme, jak je tato otázka citlivá a občany to za- NATO. Starosta města na tomto shromáždění pro-
jímá. S autorem projektu Ing. Václavem Bažantem nesl jako představitel přítomných zástupců měst a 
připravujeme na konec března i zvláštní video obcí proslov, kterým ocenil naše členství v alianci a 
aktualitu v rámci projektu TV Čáslav aktuality. Těší poděkoval našim vojákům za jejich službu vlasti. 15. 

Stěžejní událostí bylo výročí 150 let založení nás počet zhlédnutí jednotlivých dílů TV Čáslav 3. se konala vzpomínková akce s názvem Generál 
Dusíkova divadla. Této události vévodilo hned aktualit, který překračuje všechna naše očekávání. František Moravec a československé vojenské zpra-
několik akcí - výstava k 150. výročí Dusíkova divadla, vodajství před rokem 1948. Na této akci předal sta-
jejíž vernisáž s řadou zajímavých přednášek se ko- rosta města čestné občanství města panu generálo-
nala 27. 2. Divadelním „dvoupředstavením“ naše- vi Moravcovi in memoriam, když toto převzala 
ho ochotnického spolku ATAKDÁL s fragmenty hry, vnučka pana generála paní Anita Moravec Gard.
kterou byl 28. 2. 1869 provoz Dusíkova divadla za-
hájen, a hrou Divadla Járy Cimrmana „ Záskok“  
oslavy vrcholily dne 1. 3.  Oslavy byly velice důstoj- 12. 2. absolvovali starosta s místostarostou 
né a proběhly za velkého zájmu veřejnosti. Starosta jednání se zástupci Českého svazu ledního hokeje 
města se zúčastnil 8. 3. v Praze pracovního promítá- ve věci podpory města tomuto sportu. Pan Slavomír 
ní dokumentárního filmu režisérů Heleny Třeštíko- Lener ocenil přístup města, který označil za napros-
vé a Jakuba Hejny s názvem Forman vs Forman a to vyhovující a vyjádřil připravenost podpořit ze 
projednal účast obou autorů díla na jeho promítnu- strany svazu žádost HC Čáslav o dotaci na trenéra 
tí v Čáslavi v září letošního roku. Fenoménu Miloše mládeže na období od září 2019 v rámci dotačního 
Formana chce město využít k propagaci města jako projektu, který svaz vyhlásí v dubnu 2019. Záleží na 
rodiště tohoto geniálního umělce řadou akcí,            doložení kvalifikačních předpokladů trenéra mláde-22. 2. jsme spolu se vzácnými hosty panem prof. 
z nichž jedna bude 12. 4. od 18 hodin v kině Miloše že, aby dotace mohla být přiznána. Dne 13. 3. se Pafkem, prof. Dvořáčkem, doc. Havlíčkem a mnoha 
Formana, kde si připomeneme 1. výročí úmrtí to- uskutečnilo jednání s vedením HC Čáslav, kde bylo dalšími oslavili 90. narozeniny emeritního primáře 
hoto našeho rodáka. Jsme pyšní, že mezi našimi ze strany města  sděleno, co by měla obsahovat žá-chirurgického oddělení naší nemocnice pana 
rodáky a občany máme řadu tvůrčích lidí, kteří se     dost o individuální dotaci na podporu týmu dospě-MUDr. Jiřího Kunáška. Je úžasné, co pan primář 
k městu hlásí. Akademická malířka Kamila Ženatá lých HC Čáslav, který se v sezóně 2018 - 2019 stal vykonal za 50 let své služby pro naše zdravotnictví.  
zapůjčila městu několik svých obrazů, nyní mohou přeborníkem kraje. Vedení města k tomuto velké-Na jednání rady města dne 6. 3. 2019 požádal  
zdobit kanceláře úřadu a bude možné si je prohléd- mu úspěchu poblahopřálo a s potěšením přijalo i ředitel Městské nemocnice v Čáslavi pan MUDr. 
nout na úřadě při návštěvě starosty či místostarosty děkovný dopis klubu Městské policii za bezproblé-Martin Novák z osobních důvodů o uvolnění z funk-
města. movou spolupráci v průběhu celé sezóny.ce ředitele k 30. 6. 2019. Rada jeho žádosti vyhověla 

a bude vypisovat výběrové řízení na nového 
ředitele. Radní též pokračují v jednání s lékaři ve 
věci dalšího rozvoje zdravotnictví. S potěšením 
jsme přijali informaci, že přístrojová komise Minis-
terstva zdravotnictví ČR schválila pořízení nového 
CT přístroje do naší nemocnice.  Přes značnou fi-
nanční náročnost naplníme slib vycházející z prio-
rity zdravotnictví v rámci našeho programu a na-
vrhneme v rámci rozpočtového opatření zajištění 
potřebných financí na jeho nákup. Probíhají též 
úvahy o vyhlášení veřejné sbírky k dobrovolné fi-
nanční podpoře veřejnosti pro nákup tohoto pří-
stroje. Plnou podporu pořízení nového moderního 
CT  poskytli na další ze schůzek radních s lékaři dne 

27. 2. se vedení města setkalo s občany města, 13. 3. praktičtí lékaři,  s nimiž jsme projednali rozší-
se zájemci o bytovou výstavbu v areálu bývalých ření možné spolupráce s naší nemocnicí ve pro-  25. 2. se uskutečnilo neformální setkání rad-
kasáren Prokopa Holého, kterou představilo v září spěch pacientů. ních s představiteli místních firem a institucí, které 
2018 bývalé vedení města. Nové vedení v tomto přispělo ke vzájemné informovanosti, navázání 
projektu pokračuje a představilo zájemcům vše, co osobních kontaktů a diskusi mezi účastníky nejen ve 
vykonalo pro zahájení výstavby  - alternativní studii Ta zůstává nadále ve středu našeho zájmu. směru radnice - firmy, instituce, ale i mezi hosty na-
k prováděcímu projektu projektanta Ing. Merenu- Absolvovali jsme jednání s Ing. Radkem Doležalem  vzájem. Slíbili jsme si, že setkání budeme opakovat.  
se, přípravu výběrových řízení na zhotovitele díla, z AVE CZ odpadové hospodářství a vyslechli jsme Únor byl též měsícem jednání DSO Mikroregion 
bankovního domu na financování výstavby a smluv jeho názor na náš postup.  Jednali jsme dvakrát        Čáslavsko, ale též obcí a měst širokého regionu 
se zájemci o koupi bytů do osobního vlastnictví. s představiteli Krajského úřadu Středočeského kraje Kutnohorska, Kolínska. Cílem je společná propaga-

a to na odboru životního prostředí. Podstatné pro ce regionu a zvýšení možnosti získat dotace na roz-
nás bylo jednání na Ministerstvu životního prostře- voj cestovního ruchu. Tomuto tématu se bude rada 

Jak jsme předpokládali, přes dlouhodobou pří- dí ČR dne 12. 3.  Toto jednání nás utvrdilo v názoru, věnovat na nadcházejících svých jednáních s cílem 
pravu a poskytnutí informací k tomuto projektu, vy- že naše úvahy a právní závěry jsou správné. Jsme si zvolit optimální variantu propagace města a re-
vstalo mnoho dotazů a připomínek ke kácení stro- vědomi, že velký kus cesty je ještě před námi, ale gionu.
mů a keřů ve všech lokalitách, kterých se projekt ujistili jsme se, že směr našeho úsilí je správný. Další 
týká. Trpělivě odpovídáme na všechny otázky a při- informace budeme veřejnosti samozřejmě pravi-
pomínky a odkazujeme na projekt zveřejněný na delně sdělovat.

JUDr. Vlastislav Málek, starosta města
Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí 

města

ZRÁVY Z RADY MĚSTA
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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 /Filipov, 
Trocnova), Husova, Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u 
jednu Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost. 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, 
-  ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, 

- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 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 není 
Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čáslav, okres předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování/, 
Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při -  u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského 
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 poradenského zařízení, 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání -  občanský průkaz zákonného zástupce, 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu -  rodný list dítěte, 
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k před- -  trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel /prokázání 
školnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 překročí stanovenou kapacitu trvalého pobytu dítěte, viz výše/, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na 
383 dětí pro Mateřskou školu Čáslav, okres Kutná Hora. 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 

v níže uvedených střediscích mateřské školy:
 

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

-  - -
- -

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182 - Tel.: 327 312 133

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 - Tel.: 327 313 770

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 - Tel.: 327 315 741

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 o školských obvodech základních škol, 
která je uveřejněna na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.

Pátek 5. 4. 2019 od 13 do 17 hodin
Sobota 6. 4. 2019 od 9 do 10  hodin

Zápis dětí do základních škol v Čáslavi na školní rok 2019/2020

MĚSTO ČÁSLAV

 TĚŠÍME SE NA VÁS 
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Čáslavská mateřská škola je jedním subjektem, 
rozděleným v současné době do pěti středisek, 
přičemž středisko v Masarykově ulici má ještě svoje 
odloučené pracoviště, které sídlí v přízemí školní 
budovy ZŠ Čáslav Náměstí. Právě tyto třídy je však 
podle stanoviska pracovníků Krajské hygienické 
stanice třeba ve stanoveném termínu přemístit. 

Jak sdělil místostarosta města, pan Martin 
Horský, bude možné tyto prostory využívat pouze 
do roku 2023. Již nyní je tedy nezbytné uvažovat o 
budoucím řešení situace, která nastane. Vedení 
města proto zamýšlí výstavbu nového objektu 
mateřské školy, které by podle současných 
předpokladů mělo vyrůst v části areálu městské 
nemocnice, konkrétně v jeho severovýchodní části. 
„Mělo by se jednat o objekt a veškeré zázemí pro 
čtyřicet dětí,“ informoval pan Horský. Uvažovaný 
prostor by poskytl dostatek místa jak pro stavbu 
samotnou, tak i pro zahradu, určenou dětským 
hrám a trávení času venku. Podle dalšího vyjádření 
místostarosty města se rodiče dětí nemusejí obávat 
sousedství nemocničních budov. Děti by areálem 
tohoto zdravotnického zařízení vůbec neprocháze-
ly, vstup do areálu mateřské školy je plánován ze 
směru od bytových domů, resp. od tak zvaných Stí-
nadel. 

Umístění jednoho střediska mateřské školy 
právě v této lokalitě považuje pan Martin Horský za 
velmi vhodné, již jen vzhledem k další plánované 
výstavbě nových bytových domů v areálu Prokopa 
Holého, kde lze předpokládat poměrně vysokou 
koncentraci mladých rodin a tedy i dětí, které 
budou mateřskou školu navštěvovat.    

O dalším vývoji situace v tomto záměru 
budeme nadále informovat.                                     zn

Město pokračuje v úpravách vnitrobloků bytových 
domů. V letošním roce proběhnou práce, které 
svým charakterem navazují na již zrealizované 
projekty v letech 2015 - 2018 a týkají se areálu „dvo-
ra“, uzavíraného rohovým komplexem domů, na-
cházejících se zčásti v ulici Jiřího z Poděbrad a čás-
tečně také v ulici Boženy Němcové. Právě obyvatelé 
této části města již delší dobu na stav okolí svých do-
mů upozorňovali. Nyní tedy přišla řada i na tato mís-
ta. 

jedná o akci ve finanční hodnotě přibližně 2,3 mi- bíhají ve městě stále i další rekonstrukce povrchů 
lionů korun. Veškeré práce by měly být podle různých komunikací - v současné době se například 
nynějšího harmonogramu dokončené do poloviny jedná o ulici Lípovou. O dopravních omezeních        
letních prázdnin. V této souvislosti samozřejmě v těchto místech jsme informovali již v březnových 
upozorňujeme obyvatele dané lokality, aby dbali Čáslavských novinách. Tentokrát se ale práce již 
zvýšené pozornosti s ohledem na svoji vlastní bez- přesunuly z fáze oprav inženýrských sítí do stádia 
pečnost. Je třeba také počítat s omezením v mož- úprav povrchu vozovky a chodníků, včetně instala-
nosti vjezdu vozidel do vnitrobloku. ce nového veřejného osvětlení. I zde je ale stále 

Jak již bylo konstatováno, současné práce nava- nutné dbát zvýšené pozornosti. 
zují na již dokončené obdobné projekty, ale zároveň Určité nepohodlí, které v současné době zatě-

Stejně jako i v předchozích případech, jsou i zde ani neznamenají tečku v celé řadě podobných akcí. žuje obyvatele této části města, bude již brzy vy-
nejprve realizovány (v době uzávěrky tohoto vydání Jak dále prozradila Bc. Petrová, je v plánu realizace koupeno příjemným a moderním prostředím v okolí 
Čáslavských novin) rekonstrukce v zemi uložených obdobného zásahu v ulici Žitenická, tedy v její jejich bydliště.    
inženýrských sítí, konkrétně se jedná o opravu ka- „staré“ části. Jakmile to bude možné, přijde na řadu 
nalizačního potrubí. Tyto práce má na starosti vlast- také rekonstrukce povrchu plochy 
ník uvedených sítí, tedy společnost VHS Vrchlice- mezi dvěma řadami bytových 
Maleč. Jakmile tato společnost opustí staveniště, domů ve zmiňované ulici, stojících 
ujmou se jej zaměstnanci firmy TeS, která se ve vý- po levé straně při cestě od křižovat-
běrovém řízení stala dodavatelem prací na této za- ky s Jeníkovskou ulicí k zemědělské 
kázce. škole. Také toto prostranství by měl 

„Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch  v  b u d o uc nu pokrýt nový povrch - v 
v uvedeném vnitrobloku,“ konstatovala vedoucí případě vozovky živičný a chodníky 
oddělení investic městského úřadu Čáslav, paní Bc. budou ze zámkové dlažby. Navíc je 
Markéta Petrová. „Jejich povrch bude nyní nově nezbytné zde vyřešit situaci s mož-
tvořen zámkovou dlažbou, podobně jako je tomu ností parkování automobilů míst-
například v již zrekonstruovaném vnitrobloku do- ních obyvatel, zbudovat kontejne-
mů v Jeníkovské ulici (tzv. Kreml - pozn. red). Záro- rové stání a samozřejmě dojde i      
veň dojde k opravám vpustí pro odtok dešťové vody k rekonstrukci veřejného osvětlení.  
a výměně veřejného osvětlení,“ doplnila s tím, že se Kromě oprav vnitrobloků pro-

zn

ÚPRAVY KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ 

PLÁNY NA VÝSTAVBU 
NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ V AREÁLU 
PROKOPA HOLÉHO
(SOUČASNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY)
Ve čtvrtek 28. února se sešli zájemci o nové byty, 
jejichž výstavba je plánována jako další fáze realiza-
ce již v minulosti zpracovaného rozsáhlého projektu 
využití areálu bývalých kasáren Prokopa Holého pro 
tyto účely. Nyní se jedná o stavbě dalších čtyř červen - červenec 2019
bytových domů, jejichž budoucí obyvatelé by si 
měli jednotlivé bytové jednotky odkoupit do 
osobního vlastnictví.

konec realizace výstavby v roce 2021

Již proběhlé termíny

Předpokládané termíny:
březen - červen 2019

Občany, kteří uvažují o budoucí koupi nových 
bytů do osobního vlastnictví samozřejmě kromě 
ceny, která bude známá až po uskutečnění výběro-
vého řízení na dodavatele stavby, zajímají také 
termíny, spojené s plánovanou výstavbou - tedy 
termín pro podpis smlouvy, složení zálohy a zvláště 
pak předpokládaný termín dokončení výstavby, 
kolaudace a předání bytů jejich budoucím majite-
lům. O krátkou informaci jsme proto v této souvis-
losti požádali místostarostu města, pana Martina 
Horského, který potřebné údaje poskytl v následují-
cích bodech:    

zajistit nediskriminující podmínky pro účastníky 
výběrového řízení a zároveň vstřícný přístup k indi-
viduálním potřebám zájemců o koupi bytových jed-
notek.

 vyhlášení prodeje bytů již za 
konkrétní cenu dle výsledků výběrového řízení 
veřejné zakázky a uzavírání smluv o smlouvě 
budoucí s kupujícími bytových jednotek.
Finalizujeme smlouvu pro kupující s možností 
klientských změn.
- následně zahájení výstavby 

 - kolaudace, 
převod bytových jednotek do vlastnictví kupujících
Pro individuální dotazy nás prosím neváhejte 
kontaktovat na tel. číslech 321 613 001 (paní Ivana 
Říhová) nebo 327 300 203, příp. 777 004 442 (pan 
Martin Horský)“.                                                         

 4. 3. 2019 nabytí právní moci stavebního povolení 
15. 3. 2019 odevzdání projektové dokumentace 
technologie Prefa

 variantní výběrové řízení 
monolit, prefa
(Zajišťujeme našim občanům co nejnižší možnou 
cenu zapojením dvou technologicky odlišných 
projektů, tak abychom umožnili co největšímu 
počtu firem účastnit se výběrového řízení.
Současně jednáme s bankami o možnostech 
finančního krytí nákladů stavby se stejným cílem - 

zn
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Celá Česká republika si v březnu připomněla 20. 
výročí vstupu do Severoatlantické aliance. Připo-
mínku této události samozřejmě zorganizovali také 
příslušníci zdejší 21. základny taktického letectva. 
Stalo se tak v pondělí 11. března, kdy se v Posádko-
vém domě armády uskutečnil Slavnostní nástup. 
„Zúčastnilo se ho 200 příslušníků základny, kteří zde 
20 a více let slouží jako vojáci z povolání nebo 
pracují jako občanští zaměstnanci. Všichni tito 
příslušníci obdrželi pamětní list velitele,“ konstato-
val tiskový mluvčí základny, kpt. Tomáš Maruščák. 

zátory akce také zástupce velitele 
Vzdušných sil Armády České republiky 
brigádní generál Petr Lanči, další z býva-
lých velitelů základny - tentokrát pro lé-
ta 2010 - 2013 i další důstojníci, kteří 
sloužili na stejné pozici, a to plukovník ve 
výslužbě Oldřich Horák (ve funkci v le-
tech 1986 - 1989 a 1995  -1997) a plu-
kovník ve výslužbě Vladimír Ficenec 
(1997 - 2001). 

Mimo jmenovaných vojenských 
představitelů se slavnosti zúčastnili také 
starostky a starostové okolních obcí. 
Město Čáslav reprezentoval starosta 
JUDr. Vlastislav Málek, který se zde „Po samotném aktu pozval velitel základny 
setkal se zástupci Kutné Hory, Poděbrad, Žehušic, plukovník Petr Tománek vzácné hosty ke společné 
Církvic, Chotusic, Svatého Mikuláše i Vrdů. tabuli. Během neformálního oběda si hlavní funk-

cionáři letiště vyměňovali své názory a postřehy se 
zastupiteli okolních měst a obcí,“ prozradil tiskový 
mluvčí základny, kapitán Tomáš Maruščák.

„Po dvou letech budeme opětovně pořádat 
tradiční akci pod názvem Den otevřených dveří 

Pozvání na slavnost přijali mnozí významní letiště Čáslav, kterého se pravidelně účastní téměř 
hosté, mezi nimiž nechyběl například zástupce všechny složky Armády ČR,“ informoval přítomné 
náčelníka Generálního štábu Armády České při této příležitosti plukovník Tománek. Akce, kte-
republiky - ředitel Společného operačního centra rou pravidelně navštěvuje okolo 50 000 příznivců 
ministerstva obrany generálmajor Jiří Verner, který armádní a letecké techniky, je v letošním roce 
byl v letech 2001 - 2007 velitelem právě zdejší plánována na 25. května.             
letecké základny. Svojí přítomností potěšili organi-  zn

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

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

příjem přesahuje částku  Kč hrubého.
Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní 

doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravidelná lékařská 
péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po patnácti letech služby má 
policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspě-
vek.

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

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky 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 
podnikatelskou činnost.

irena.svobodova@pcr.cz vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

POŠKOZOVÁNÍ MAJETKU V AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU

LOUPEŽ V OBCHODNÍM DOMĚ

 Koncem února bylo na 
služebnu Městské policie Čáslav telefonicky oznámeno, že na školním statku 
střední zemědělské školy v ulici Novodvorská pravidelně dochází k poškozování 
majetku neznámou osobou. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že došlo k roz-
bití předního okna, pravého předního světla a interiéru odstaveného motoro-
vého vozidla. Dále došlo k poškození vstupních dveří do jedné z budov. 

K případům, kdy jsou poškozovány cizí věcí v areálu, ve kterém se nachází 
několik budov, stájí a strojů, dochází vždy během víkendu. Podle dostupných 
informací a výpovědi svědků se jedná o trojici mladistvých. Případ je nadále 
prošetřován.

 Strážníci městské policie vyrazili k případu, kte-
rý se odehrál v obchodním domě Kaufland. Zaměstnanci se zde podařilo zadr-
žet muže, který odcizil zboží. Kamerový systém zaznamenal, jak si pachatel scho-
vává pod bundu balení sluchátek v hodnotě 899 Kč a sonar v hodinkách za 3 299 
Kč.  Po průchodu muže pokladnou byla spuštěna zvuková signalizace. Ostraha 
obchodu vyzvala muže, aby ukázal, co schovává v batohu a pod oblečením. Do-
tyčný spolupracoval. 

Muž je dále podezřelý z dalších krádeží, ke kterým mělo dojít v rozmezí deví-
ti měsíců. Během těchto krádeží mohlo dojít k odcizení zboží ve výši 12 000 Kč. 
Pachateli byla prozatím uložena pokuta 10 000 Kč.  

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

 Další průběh obchodu je takový, že přepravní společnost s názvem (např. GSS 
transport, Bakos Transport, atd.) si vyžádá platbu předem na bankovní účet 
vedený v zahraničí s informací o možnosti vrácení peněz při předávání vozidla, 
pokud by zákazník shledal na vozidle nějakou závadu a nechtěl ho převzít. Tato 
fiktivní přepravní společnost nabízí na svých webových stránkách také funkci 
sledování zásilky. Po odeslání finanční částky na bankovní účet náhle prodáva-
jící přestává komunikovat a taktéž nereaguje ani přepravní společnost.“

 2016 je 25, z toho podvodů 16
2017 je 48, z toho podvodů 37
2018 je 76, z toho podvodů 44
2019 je zatím 20, z toho podvodů 13

 https://bezpecne-
online.saferinternet.cz/index.php 
· Placení kartou na netu
· Jak můžeš platit online? 
· E-shopů je spousta! Ale který je ten pravý?!
· Jak správně vybrat zboží?
· Nenech se napálit! Podvody při online nákupech
· 7 zlatých pravidel internetových nákupů
· Podvody při online nákupech
· Platba kartou přes internet – na co si dát pozor?
· Možnosti plateb online
· Jak vybrat dobrý e-shop

Internetové bazary a inzertní portály, jako např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hy-
perinzerce, Avízo.cz, Annonce apod., jsou plné inzerátů a lákavých nabídek 
prodeje nejrůznějšího zboží. Můžeme zde velmi levně nakoupit, ale také nara-
zit i na falešné nabídky neexistujícího zboží.

 
Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou 

cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na 
internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které 
není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi 
několika nakupujícími a prodejci.

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále 
více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), 
podle kterého mělo v minulém roce zkušenost s nákupem zboží v e-shopu cel-
kem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.

 http://www.prevencekriminality.cz/kyberkriminalita-testovaci-
provoz/clanky-informace/nakupy-na-netu/

Doporučujeme nikdy nezasílat platbu předem.
Počet případů IT kriminality za rok:

Podrobné informace, rady a tipy poskytuje web:

Rizika nakupování na internetových bazarech nebo inzertních portálech

Rizika nakupování na aukčních portálech

Rizika nakupování v e-shopech

ZdroJ:
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POZOR NA NÁKUPY PŘES INTERNET Důrazně Vás varujeme před těmito nabíd-
kami, škody kupujících jdou až ke stovkám tisíc Kč.

Postupem času se navyšuje počet podvedených osob, které se stanou obětí 
zdánlivě velmi výhodné nabídky na internetových inzertních serverech, kdy se 
jedná o prodej automobilu ze zahraničí, většinou se jedná o automobil z Dán-
ska, Švýcarska, nebo Německa. 

O těchto případech podrobněji informuje por. Luboš Kraučuk DiS. komisař z 
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality pro kutnohorskou policii.

„Pachatelé používají falešné nebo kradené doklady totožnosti a technické-
ho průkazu vozidla, které zákazníkovi zasílají na email nebo mobilní aplikaci 
WhatsApp, jako důkaz férového jednání. Pachatel dále vytvoří fiktivní webovou 
stránku přepravní společnosti a případně i stránku svého smyšleného za měst-
navatele, kde je uvedeno jeho jméno a kontakty tak, aby veškerý průběh ob-
chodu a komunikace se zákazníkem působily věrohodně.

BRÁNĚNÍ V REKONSTRUKCI CHODBY BYTOVÉHO DOMU V jednom z čáslavských 
bytových domů došlo k incidentu, během něhož jeho obyvatel bránil pracovní-
kovi firmy k provedení domluvených prací na chodbě domu. Muž zavolal stráž-
níky městské policie a vedoucí odboru výstavby. Požadoval, aby byly případné 
rekonstrukční práce provedeny až po projednání na schůzi společenství vlastní-
ků bytových jednotek (SVBJ). Vedoucí odboru výstavby uvedla, že rekonstrukce 
je v těchto prostorách povolena. Pracovník firmy však přijal návrh, že náklady 
spojené s cestou a nezapočatou prací si nechá proplatit od SVBJ a se samotnými 
pracemi začne druhý den po vyřešení situace mezi vlastníky. 

Druhý den byla hlídka na místo přivolána znovu. Pracovník, který se v rámci 
rekonstrukce chodby chystal položit novou dlažbu, byl po zapnutí sbíjecího kla-
diva opět vyrušen zmiňovaným vlastníkem jednoho z bytů. Muž uvedl, že re-
konstrukce není povolena. Pracovník firmy muži ukázal platnou smlouvu od-
souhlasenou bytovým družstvem, kterou opět potvrdila i vedoucí odboru vý-
stavby. Po přivolání hlídky obvodního oddělení obyvatel domu sdělil, že v re-
konstrukci již dále bránit nebude.    

   
 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156



MÁME DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, A CO DÁL?
Učitelé mateřských a základních škol z Čáslavska se 
v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání seznamo-
vali na konci února s programem Dopravní abeceda, 
který prostřednictvím témat dopravní výchovy 
rozvíjí metody zážitkové pedagogiky, vrstevnického 
učení a tandemové výuky. V souvislosti s nedávno 
otevřeným hřištěm v Čáslavi bylo pedagogům z re-
gionu nabídnuto proškolení v těchto metodách, aby 
mohli s dětmi a žáky čas strávený na hřišti využívat 
smysluplně a zároveň pro děti zábavně. 

www.mapcaslavsko.cz.

dodat, že si děti role herců a zároveň kantorů „stejným jazykem“, a informace si předávají pro ně 
náramně užívaly. často srozumitelnější formou. Proto často pochopí 

Hostiteli zážitkových lekcí se vedle ZŠ Čáslav ná- problém nebo poznatek rychleji a navíc žák, který 
městí J. Žižky z Trocnova staly také ZŠ Vrdy, ZŠ a MŠ má za úkol předat svou zkušenost ostatním se s ní 
Potěhy. Inspirovat se tímto „pilotním projektem“ za samozřejmě seznámí dokonale. A především, děti 
námi do Čáslavi přijeli také Krajský koordinátor taková forma učení ohromně baví.  
BESIP Ministerstva dopravy Jiří Polomis a specialist- Při plánování aktivit na využívání dopravního 
ka BESIP Olga Boučková. hřiště spolupracuje Místní akční plán vzdělávání 

Čtyři dny s Dopravní abecedou každopádně úzce s Odborem školství Městského úřadu Čáslav, 
nebyly pouhým jednorázovým, jak se říká „plác- který ve spolupráci s BESIP a Městskou policií 
nutím do vody“. Byl to začátek dlouhodobého pro- realizuje praktickou výuku dopravní výchovy pro 

„Problémem je, že ve školách je dopravní cesu, jehož cílem je vedle bezpečného chování dětí žáky čtvrtých ročníků ZŠ, kteří ji mají v osnovách 
výchova naprosto marginální téma. Narážíme na na ulici také podpora užší spolupráce mateřských a povinně. Prostřednictvím Dopravní abecedy pak 
absolutní neznalost dětí i v rámci naprosto základ- základních škol v regionu. Jak bylo zmíněno v úvo- budou mít příležitost osvojit si pravidla chování       
ních pravidel,“ říká odbornice na dopravní výchovu du, vše úzce souvisí s nově vybudovaným do- v silničním provozu také žáci ostatních ročníků ZŠ a 
a zároveň autorka programu Dopravní abeceda pravním hřištěm v Čáslavi, o jehož využívání je ze děti z mateřských škol.
Lenka Frajerová a dodává: „Ani sami učitelé často strany mateřských a základních škol obrovský zá- Děkujeme autorce programu Dopravní abece-
nejsou dostatečně připraveni. Podle průzkumů Čes- jem. Jakmile tedy počasí dovolí, začnou pedagogo- da PaedDr. Lence Frajerové za úžasné čtyři dny a 
ké školní inspekce potřebnou erudici v dopravní vé, děti a žáci uplatňovat nabyté poznatky a svůj he- těšíme se na její příští návštěvu, kdy si ukážeme, jak 
výchově přiznává jen sedm procent kantorů. Zbytek recký a pedagogický um přímo v areálu dopravního na zážitkové lekce reagují děti z mateřských škol. 
si na výuku o dopravě netroufá. A nelze jim to vy- hřiště. Dopravní výchova jako nástroj k podpoře 
čítat. Na pedagogických fakultách nemají k doprav- Velmi důležitou roli v celém procesu pak hraje vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky je jed-
ní výchově žádnou přípravu.“ právě vrstevnické učení, kdy se děti učí od sebe nou z aktivit projektu Místní akční plán rozvoje 

První den s Dopravní abecedou se tak na půdě navzájem. Čas strávený na hřišti totiž bude vždy vzdělávání pro SO ORP Čáslav II.  
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav zástupci patnácti mateřských koncipován tak, aby starší děti učily samy, samo-
a základních škol z Čáslavska věnovali teoretické zřejmě pod dohledem a odborným vedením peda-
přípravě. Učili se, jak psát scénáře pro zážitkové gogů, ty mladší. Dosavadní zkušenosti s vrstevnic-
lekce a vyzkoušeli si je sami vést, včetně jejich pří- kým vzděláváním naznačují, že děti od ostatních 
pravy, navazujících činností a využití v dalších ho- dětí vnímají různá řešení problémů snáz a rychleji. 
dinách výuky. Během tří následujících dnů pak Výhodou této formy učení je, že spolu děti mluví 
mohli vidět, jak na zážitkovou pedagogiku, vrstev-
nické učení a tandemovou výuku reagují samy děti. 
První hodinu se scénky, jak reagovat v konkrétních 
situacích, naučili žáci 4. ročníku a každou následující 
hodinu pak sami učili žáky 3., 2. a 1. ročníků. Nutno 

Norbert Kobela
Vedoucí projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO 

ORP Čáslav II
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LETECKÁ ZÁKLADNA PŘEDALA FINANČNÍ DAR DIAKONII
Kdo sleduje dění okolo čáslavské letecké základny, 
jistě zaregistroval, že její příslušníci se snaží podpo-
rovat vzdělávání dětí, ale v neposlední řadě také 
péči o dospívající, ke kterým osud nebyl příliš naklo-
něn. Z posledních akcí můžeme jmenovat předání 
finančního daru na vzdělávací účely pro čáslavské 
základní školy nebo předání příspěvku pro pořízení 
automobilu v dětském domově v Sázavě, se kterým 
základna spolupracuje již více než dvacet let. Tento-
krát byla obdarována Základní škola speciální a prak-
tická škola Diakonie v Čáslavi, kde bude také rozvíje-
na dlouhodobá spolupráce.

rost patří všem upřímné poděkování.“
Po předání daru následovala prohlídka školy, po 

které příslušníci letecké základy přijali pozvání na 
menší občerstvení. 

 Podplukovník Denis Dúbravčík, velitel 212. tak-
tické letky uvedl: „Myšlenka podpory speciální ško-
ly Diakonie v Čáslavi se zrodila v leteckém poradním 
týmu na misi v Iráku, kde se vystřídalo více příslušní-
ků 212. TL. Letka jako taková se rozhodla žáky této 
diakonické školy i v budoucnosti dále podporovat. 
Dnes byl položen pomyslný úhelný kámen trvalé 
spolupráce. Sami jsme mohli na vlastní oči dnes vi-

V pátek 1. března v 10:00 hodin se ve zdejší Dia- dět, jak skvělou práci v této škole její pedagogové    
konii sešli velitel 212. taktické letky podplukovník s postiženými dětmi odvádějí.“                                  
Denis Dúbravčík a další zástupci letecké základny     
s ředitelkou školy Květuší 
Mašínovou. Během setkání 
došlo k předání finančního 
daru ve výši 28 000 Kč pro 
žáky školy. Paní Květuše Ma-
šínová k tématu dodává: 
„Škola přivítala vzácnou ná-
vštěvu. Zaměstnanci letky 
se rozhodli podpořit žáka 
naší školy Honzíka a jeho 
spolužáky. Finanční pro-
středky využijeme na hraze-
ní canisterapie, hipoterapie 
a dalších terapeutických 
činností prováděných nad 
rámec školní výuky. Za pro-
jevenou solidaritu a štěd-

                                                                               JN

V současnosti mohou řidiči a řidičky za parkování na 
čáslavském náměstí a v ulici Dusíkova na prakovišti 
pod Obvodním oddělením PČR Čáslav zaplatit po-
mocí mobilní platební aplikace, která pro občany i 
návštěvníky města přináší spoustu výhod. Aplikace 
se jmenuje Smart4City - Parkování, komunikuje s 
mobilními telefony s operačním systémem Android 
nebo iOS a je zdarma. Informace o zaplacení jsou 
automaticky uloženy v databázi městské policie. 
Online platby parkovného již využívají města Kutná 
Hora, Kolín, Poděbrady, Nymburk a další. 

Jak na to?

Jednou ze zmiňovaných výhod je, že řidič po 
zaparkování vozidla nemusí hledat drobné pro par-
kovací automat. Obsluha automatu se Smart4City - 
Parkování úplně odpadá a to i v případě, kdy potře-
bujeme čas na parkovišti z jakýchkoliv důvodů pro-
dloužit. Poplatek za parkování lze zaplatit třeba       
z restaurace, obchodu nebo čekárny u lékaře. 

V aplikaci lze také zobrazit historii parkování a 
současně nastavit zasílání měsíční fakturaci parkov-
ného na e-mail. 

 Nejdříve si zájemce musí stáhnout 
aplikaci Smart4City - Parkování, která je dostupná  
v Google Play (pro telefony s operačním systémem  
Android) nebo App Store (pro Apple Iphone).

Po nainstalování a otevření aplikace v zařízení 
bude uživatel vyzván k přečtení obchodních podmí-
nek. 

Po odsouhlasení obchodních podmínek násle-
duje registrace uživatele, která vyžaduje vyplnění 
jména, příjmení, e-mailové adresy a zvolení si pří-
stupového hesla. 

V dalším kroku je nutné zaregistrovat vozidlo. 
Je možné zaregistrovat 1 
až 3 SPZ.

V posledním bodě bu-
dou řidiči prostřednictvím 
platební brány vyzváni k 
zadání platební karty, ze 
které budou za parkování 
platit.

Funkce klasického au-
tomatu samozřejmě zůstá-
vá stejná jako tomu bylo 
dříve.                                 JN
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MOBILNÍ PLATEBNÍ APLIKACE 
PRO PLATBU PARKOVNÉHO

Budova radnice postavená Janem Josefem Wir-
chem je sama o sobě achitektonickým dílem, zdobí-
cím čáslavské náměstí od roku 1769. Stavba posta-
vená v barokním slohu ovšem neupoutá pozornost 
pouze zvenku, ale zájem vzbuzují i její vnitřní pro-
story. Například stěny chodeb jsou ozdobeny obra-
zy připomínajícími významné dějinné události, kte-
ré se odehrály na území Čáslavi jako například 
Čáslavský sněm z roku 1421. Jen stěží si návštěvníci 
mohou nevšimnout portrétů osobností, které v po- 15. dubna a 
sledních třech stoletích stály v čele města. Chodby ve středu 17. dubna od 16:00 do 17:00 hodin. 
tedy mohou připomínat výstavní síň, která je nejen 
obyvatelům města volně přístupná. Zajímavá díla 
jsou ale k vidění také v kancelářích vedení města, 
které tímto zve všechny zájemci z řad veřejnosti na 
prohlídku vypůjčených obrazů čáslavské umělkyně 
právě do svých pracoven.

V kancelářích starosty JUDr. Vlastislava Málka a mís-
tostarosty Martina Horského je v současnosti k vidě-
ní pět nových obrazů malířky Kamily Ženaté. Vzhle-
dem k tomu, že tato díla budou v budově radnice 
pouze omezenou dobu, vedení města se rozhodlo 
uspořádat akci pro veřejnost, o které můžeme hovo-
řit jako o menší výstavě, a umožnit tak prohlídku 
obrazů všem zájemcům přímo ve svých kancelářích. 
Veřejnost může za účelem prohlídky navštívit kan-
celář starosty a místostarosty v pondělí 

 „Důvodů, proč u nás chceme přivítat veřejnost 
je hned několik. Je to pochopitelně umělecký záži-
tek, který přináší obrazy Kamily Ženaté. S lidmi se    
v kancelářích totiž nemusíme setkávat pouze při 
formálních jednáních,“ pohovořil místostarosta 
Martin Horský, který k tématu dále dodal: 

„Ještě než jsem se začal 
aktivněji zajímat o dění ve 
městě a působit v komunál-
ní politice, nic mě do pro-
stor, kde sídlí vedení města, 
nepřivedlo, ale vždy mě zají-
malo, jak takové kanceláře  
v této krásné budově vypa-
dají. 

Také pro tyto občany, 
kteří se chtějí do našich kan-
celáří pouze podívat, pořá-
dáme tuto skromnou výsta-
vu obrazů Kamily Ženaté, 
které za vypůjčení děl mno-
hokrát děkujeme.”        

                                      JN   

VEDENÍ MĚSTA ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ DO SVÝCH KANCELÁŘÍ  

zleva: starosta JUDr. Vlastislav Málek, Kamila Ženatá, 
místostarosta Martin Horský

QR  kód pro stažení 
aplikace najdete také 

na automatech 
pro platbu parkovného



Přehled velikonočních bohoslužeb v kostele sv. Petra a Pavla 
v Čáslavi 

14. 4. Květná neděle
- 9:00 mše sv.; připomínka Kristova vjezdu do Jeruzaléma, žehnání ratolestí, průvod
 18:00 mše sv.
18.4. Zelený čtvrtek
- 18:00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně (ustanovení Eucharistie)
19. 4. Velký pátek
- 14:00 Pobožnost Křížové cesty
- 18:00 Velkopáteční obřady
20. 4. Bílá sobota
- 20:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční vigilie, slav. Velikonoční svíce
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- 9:00 mše sv. se žehnáním pokrmů
- 18:00 mše sv.
22. 4. Pondělí velikonoční 
- 9:00 mše sv.

Případné změny sledujte, prosím, aktuálně na webu: www.farnost-caslav.cz                           
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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: 



Redukce intenzity nočního osvětlení Příprava zahrad na jaro

Městská (ne)zeleň

Pracovní skupina „Životní prostředí“, po Zima už je na ústupu a první prosluněné dny 
dohodě s vedením města a městskou policií lákají k pracem na zahradách a v jejich okolí. Neměli 
připravuje projekt „Redukce intenzity nočního bychom však zapomínat na to, že všude kolem nás 
osvětlení ve městě“ v pozdních nočních hodinách. je život. Než se pustíte do kácení stromů, zvažte, zda 
Cílem projektu je snížení dopadu tzv. světelného nemohou sloužit jako zimoviště netopýrů (Jsou to 
smogu na zdraví veřejnosti a úspora spotřebované chránění a velmi užiteční živočichové. Víte, že jeden 
elektrické energie, což má následně také dopad na netopýr hvízdavý uloví dle odborníků za noc až 
životní prostředí. Uvítáme jakékoli vaše připomínky 2500 komárů?). V takovém případě kácení odložte, 
a náměty k této problematice. nebo zkonzultujte s odborníky (záchranné stanice 

pro volně žijící živočichy nebo Českou společnost 
pro ochranu netopýrů - ČESON). 

Pokud už dojde k pokácení stromu, v němž 
netopýři zimují, je nezbytné, aby jim byla opět bude. Stejně jako své zdraví svěříte do rukou 
poskytnuta okamžitá pomoc - kontaktujte lékařů, své auto servisu a děti škole, svěřilo město 
záchrannou stanici (pro Kutnohorsko ZS Vlašim na zeleň do rukou odborníka. Již před třemi lety 
tel. 777 800 460 nebo ZS Lipec na tel. 774 268 224). vypracoval Ing. Václav Bažant, Ph.D. z České 
Druhým velkým nebezpečím souvisejícím s úklidem zemědělské univerzity projekt na revitalizaci 
po zimě je vypalování klestí a trávy. Hromady, do čáslavské zeleně. Podrobně prověřil stav stávající 
kterých si mohli zalézt na podzim ježci, je dobré zeleně a u dřevin přestárlých či v nevyhovujícím 
před zapálením rozebrat a prověřit, zda se v hroma- stavu navrhl jejich ošetření či odstranění, ale také 
dách nikdo živý neukrývá. novou výsadbu na více než 10 lokalitách města. 

Projekt je přístupný veřejnosti, je k dispozici na 
webových stránkách města v sekci věnované 

V době vegetačního klidu probíhá v městě životnímu prostředí nebo u pracovníků odboru 
Čáslav kácení a úprava dřevin v rozsahu, kterého si životního prostředí města. Pokud i tak budete v ná-
nelze nevšimnout. Přesto, že tyto aktivity byly již vrhu pro vaše okolí něco postrádat, domluvte se se 
několikrát inzerovány, vzbuzují pády vzrostlých svými sousedy a dejte nám o požadavku na „váš“ 
stromů a holé pařezy u mnohých lidí rozpaky, strom vědět. 
smutek či vztek. Všichni určitě chceme, aby Čáslav 
byla krásné, zdravé a zelené město. Nebojte se, Pro Naši Čáslav Vaše skupina „Životní prostředí“

PRACOVNÍ SKUPINA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ INFORMUJE
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Naše zrychlená současnost vyžaduje, aby i školy 
stačily tempu vývoje nových technologií, aby držely 
prst na tepu dějin. Tomuto trendu se musí samo-
zřejmě přizpůsobit i SOŠ a SOU dopravní Čáslav, 
příspěvková organizace. Jak k této „technologické 
revoluci“ přistupuje naše škola? Posuďte sami!

ků. A to už je něco jiného – pracují „naostro“! S tím V podobném duchu bude probíhat spolupráce  
jde, ruku v ruce, i určitá míra zodpovědnosti za od- s Volvem, výrobcem nákladních automobilů 
vedenou práci. patřících mezi špičku na trhu „náklaďáků“. To zna-

Ve třetím a čtvrtém ročníku (autotronici) pracu- mená, že zapůjčí některé komponenty a součásti 
jí žáci výhradně na zakázkách - například příprava spolu s novým výukovým programem. Cílem této 
automobilů na STK - a to i za pomoci nejmoderněj- kooperace je vychovat odborníky, kteří by se v tom-

Žáci prvního ročníku (automechanici a autotro- ších diagnostických přístrojů od firem BOSCH, to prudce se rozvíjejícím oboru orientovali.
nici) začínají v rámci odborného výcviku od píky, to TEXA, WÜRTH, VCDS. Co říci na závěr? Mnoho našich absolventů se 
znamená od základů. Podle slov zástupce ředitele Tyto diagnostické přístroje se musí každý půlrok úspěšně zapojilo a zapojuje do praktického života - 
pro odborný výcvik, pana Ladislava Šindeláře, zpo- či rok aktualizovat, což stojí nemalé peníze, takže   a ť  už se postavili na vlastní nohy, nebo pracují jako 
čátku zápasí hlavně se svou manuální zručností, což v běžných autoservisech mají k dispozici, na rozdíl zaměstnanci v nějakém autoservisu. Je zajímavé, že 
znamená, že bojují sami se sebou. Učí se v praxi od našich dílen, pouze jeden diagnostický přístroj, směrem od nich zní jednotný hlas - v praxi jsme se 
měřit, rýsovat, stříhat a řezat plech, sekat, pilovat, protože by se jinak nedoplatili (škola má přístup   a n i d louho rozkoukávat nemuseli, neboť ve školních 
brousit, a vůbec postavit se šikovně k práci. k aktualizacím zdarma). dílnách jsme pracovali s takovými přístroji a techno-

Po úvodním drilu žáci vstoupí do nové dimenze. SOŠ a SOU dopravní Čáslav navíc také uzavřela   logiemi, že můžeme oprávněně říci: o něčem tako-
Seznámí se s vrtáním, se strojním obráběním, za- v nedávné době nové smlouvy o spolupráci s fir- vém si mohou mnohé autoservisy nechat jen zdát.                                                                 
hlubováním, řezáním závitů a zkusí si základní sou- mami Auto Škoda a Volvo Group Truck.
stružnické práce. Ke konci prvního ročníku již pra- Auto Škoda v blízké době dodá dva cvičné vozy  
cují na automobilech z vrakoviště či na cvičných au- z nejmodernější řady - jedná se o Škodu Octávii 1.5 
tech a provádějí demontáže vozidel na skupiny a TSI, 110 kW 7o A a o Škodu Karoq 2.0 TDI, 110 kW, 
podskupiny (nápravy, převodovka, části motoru) a 6o M 4x4. Právě na těchto automobilech se budou 
následnou montáž těchto komponentů. žáci učit pracovat s nejnovějšími programy diagnos-

Od druhého ročníku jsou na žáky kladeny vyšší tických přístrojů. Samozřejmě, že v rámci spoluprá-
nároky. Vedle práce na cvičných automobilech ce se Škodovkou budou probíhat exkurze všeho 
začínají pracovat i na opravách aut našich zákazní- druhu.

MK

Dne 12. února se konalo na čáslavském gymnáziu a 
SOŠPg školní kolo přehlídky uměleckého přednesu 
„Ten verš si tiše říkám“, které se účastnilo ve dvou 
kategoriích celkem 29 studentů.

resního či dokonce regionálního kola. Dále jsem 
ocenila velké množství zájemců o interpretaci poe-
zie a prózy. Recitovaly téměř tři desítky studentů!   
V dnešní době, kdy vedou počítače a mladá genera-

Po téměř pěti letech jsem se vrátila do školy, ce čte málo, je obdivuhodné, že recitují nejen dívky, 
kde jsem několik desetiletí učila. Byla jsem přizvána ale i chlapci. Inspirativní byl výběr kvalitních textů. 
do poroty, která měla vybrat nejlepší recitátory do Ty byly ve většině případů pamětně velmi dobře 
regionálního kola. Bylo to setkání podnětné, inspi- zvládnuté a osobitě interpretovány a recitátoři pro-
rativní i přátelské, ne pouze předkolo Wolkerova kázali schopnost porozumění textu. Zazněly na-
Prostějova. A vybrat omezený počet postupujících příklad verše Jiřího Wolkera (odkazující na národní Švejk, překvapilo zastoupení čáslavského rodáka 
recitátorů nebylo lehké. kolo Wolkerova Prostějova), Jiřího Žáčka, Jiřího Dě- Těsnohlídka, dále vtipná Szcygiełova Láska nebeská 

Jaké jsou moje dojmy ze setkání s recitátory  d  e čk a ,  Jaroslava Seiferta, světovou poezii zastupo- a humorné příhody Šimka a Grossmanna. Porotu i 
z  peďáku“ a „gymplu“? Především jsem měla pocit, val Heine, Prevért, posluchače zaujala interpretace studenty nejvíce upoutal text Jana Wericha a velmi 
že nejsem „jen“ na školním kole. Překvapila mě vy- Zpěvů sladké Francie. Z prozaických textů zazněla osobitá Maryša autorky Ivanky Deváté. Ideální         
soká úroveň školní přehlídky, odpovídala úrovni ok- Diderota Jeptiška, Coelhův Alchymista, Haškův z hlediska pravidel přehlídky nebyl sice vlastní pro-

zaický text, ani monolog Soni z Čechovova Strýčka 
Váni. Oba zvolené texty však vynikaly velmi osobi-
tou interpretací.

A zde je výsledek školního kola. Porota ve slož-
ení Mgr. Jaroslava Šorčíková (organizátorka školní 
recitační přehlídky), Mgr. Ilona Pipková (předsedky-
ně předmětové komise českého jazyka) a Mgr. Jana 
Andrejsková se shodla na výběru těchto recitátorů, 
kteří reprezentovali školu o dva týdny později v ok-
resním kole. V kategorii do 18 let: Carmen Petlacho-
vá (I. G), Kristýna Štubnerová (2. PŠ), Marcela 
Kombercová (1. PŠ) a Jan Fulín (2. L). V kategorii od 
18 do 21 let: Kateřina Štainerová (3. a PŠ), Anna 
Košatová (3. b PŠ). A že byl výběr postupujících 
dobrý, potvrdila za 14 dní regionální přehlídka. 
Konala se 26. února v Dačického domě v Kutné Hoře 
a jejím pořadatelem byla kutnohorská městská 
knihovna. 

Do krajského kola ze čtyř postupujících jsou        
z čáslavské školy hned tři: Kristýna Štubnerová        
(s Maryšou I. Deváté), Anna Košatová (s Wericho-
vým textem) a Jan Fulín (s textem Šimka a Gros-
smanna). Přejeme hodně úspěchů v dalších kolech! 

Mgr. Jana Andrejsková

DRŽET KROK S DOBOU

RECITÁTOŘI Z „GYMPLU“ A „PEĎÁKU“ ZABODOVALI!
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Ačkoliv se nám to dnes může zdát zvláštní, k his-
torii Čáslavi - kromě mnoha dalších součástí její mi-
nulosti - neodmyslitelně patří také ochotničtí herci 
a jejich divadelní produkce pro místní obyvatele i 
pro diváky z okolních obcí. Vždyť to byli právě oni, 
kdo dal podnět ke stavbě Dusíkova divadla, které     
v tomto roce slaví krásné 150. „narozeniny“. A je jis-
tě dobře, že i toto výročí mohlo oslavit právě společ-
ně se současnými členy ochotnického spolku ATAK-
DÁL, založeného v roce 2017. Svými prvními vystou-
peními se zdejší ochotníci představili svému publiku 
na konci února a začátku března tohoto roku a - jak 
se zdá - rozhodně úspěšně.

ní ve městě, což znamenalo, že se zde kro-
mě divadelních představení odehrávaly ta-
ké taneční zábavy a různá další setkání. 
Činnost ochotnického spolku byla tedy 
tímto způsobem neustále narušována a 
zvyšovaly se také náklady na jednotlivá 
představení. Navíc se častou manipulací    
s vybavením vše opotřebovávalo a ničilo 
mnohem rychleji, než bylo únosné a peněz 
na opravy nebo pořizování nových věcí 
rozhodně nebylo nazbyt. Již v roce 1865 
proto padl první návrh na výstavbu budo-
vy, která by sloužila pouze - respektive 

 Jak již bylo uvedeno, tradice místních ochot- hlavně - divadelním účelům a poskytla by 
ně, což v té době nebylo zdaleka jednoduché a sa-níků sahá hluboko do minulosti. Vždyť první takový mu v Čáslavi odpovídající zázemí.  Stejně, jako se 
mozřejmé. Potýkali se také s cenzurou, ale díky fak-soubor v Čáslavi vznikl již v roce 1841, tedy téměř může původní čáslavský ochotnický soubor počítat 
tu, že nezanedbatelná část herců byla zároveň třicet let před slavnostním otevřením Dusíkova di- mezi nejstarší na území našeho státu, může se tou-
úředníky na radnici, probíhaly některé úřední úko-vadla. Jak ale tehdejší herci řešili problém s absencí to skutečností pyšnit i Dusíkovo divadlo. 
ny - řekněme - jednodušeji... Pověstné již v té době Čáslavští ochotníci mají tedy znač-
byly právě vlastenectví a patriotismus nejen čás-nou zásluhu nejen na místním kulturním 
lavských herců, ale také diváků. Jakmile se místní životě ve druhé polovině devatenáctého 
doslechli, že kupříkladu divadelní společnost z ji-století, ale také právě na stavbě divadla, 
ného města, která měla zájem ještě v hostinci U Kra-které zdobí naše město dodnes a také do 
levice vystoupit, není česká, ale německá, její vy-současnosti slouží svému účelu. Věřme 
stoupení doslova bojkotovali, ačkoliv v případě ve-tedy, že by měli naši předci radost, kdyby 
čerů, kdy pódium patřilo místním, bývalo zcela vy-viděli jeho dnešní podobu i hojné využití. 
prodáno, přestože se do sálu vešlo i dvě stě diváků!Vždyť právě výtěžky z jejich představení, 

konkrétně 765 zlatých, daly základ po-
třebného obnosu, který dovolil divadlo 
postavit. Samozřejmě se nejednalo o cel-
kovou potřebnou částku (ta nakonec do-
konce výrazně převýšila původně odha-
dovanou sumu deseti tisíc zlatých). 

vlastního prostoru? Zajímavostí je určitě dochova- Ochotníci se ale i v dalším období podíleli na orga-
ná informace, že jejich prvním působištěm byl sál nizaci sbírky, která probíhala po celou dobu výstav-
zdejší radnice. Následně se po několika letech sou- by divadla, většina z členů spolku pak také ručila 
bor přestěhoval do sálu tehdejšího hostince U Kra- svým majetkem, aby bylo možné zajistit potřebné 
levice (dnes hotel Grand). V té době již měli ochot- půjčky. Ve městě nakonec snad nebylo člověka, kte-
níci dokonce své vlastní bohatě zdobené pódium. rý by na Dusíkovo divadlo a tedy zázemí zdejších 

Ani U Kralevice to ale neměli čáslavští herci jed- ochotníků nepřispěl. Takové bylo postavení zdej- Zajímavým momentem je také již od roku 1858 
noduché. Těžkou hlavu jim dělala jak výše nájmu, ších ochotnických herců a vztah místních obyvatel    fungující předprodej vstupenek, který zdejší diváci 
který hostinský rok co rok navyšoval, tak i nutnost k tomuto druhu umění. Ostatně herci tuto důvěru a rádi a často využívali. 
častého skládání pódia. Zmiňovaná restaurace a te- podporu svým divákům opláceli svojí neúnavnou Čáslavští ochotníci svoji činnost samozřejmě 
dy i její sál byly hlavním centrem společenského dě- snahou přinášet stále nové a nové hry, a to v češti- rozvíjeli i po zprovoznění Dusíkova divadla, zvláště 

DO ČÁSLAVI SE VRÁTILO OCHOTNICKÉ DIVADLO

Malá princezna

Autor knihy Malá princezna 
Ján Uličianský
s představitelkami 
hlavní role
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když měli pro svoji zálibu dostatečné prostory.  K lá r y  F id le rové, aby se pochlubila svým jevištním a to je možné podle toho, jak člověk dozrává a od-
V průběhu dalších let odehráli vždy po desítkách ztvárněním příběhu z knihy Malá princezna slo- krývá se mu stále jiný pohled na svět. Jsem velmi 
představení a svého divadla si patřičně vážili. Jeho venského autora Jána Uličianského. Přibližně třeti- šťastný, že členové tohoto souboru svoje postavy 
pódium směli kromě nich samých využívat pouze na dialogů vznikla přímo na zkouškách, herci (a právě tak odkrývali. Jsem spokojený také se scé-

vlastně tedy částečně i autoři hry) se při- nografií, hudbou i s výkony herců, zvláště malých 
tom samozřejmě opírali o danou knižní děvčátek...,“ konstatoval po představení Ján Uli-
předlohu. Neméně důležité pro vyznění čianský.     
celého díla pak byla zajímavým způsobem A jak vidí hru i práci na ni režisérka představení, 
pojatá scénografie. Tvorby kulis se velmi Mgr. Klára Fidlerová? 
zdárně ujala jedna ze členek spolku, paní „Když jsem přišla na první schůzku čerstvě zalo-
Eva Pallotto. Početní diváci při premiéře žených ochotníků, držela jsem v ruce Malou prin-
odměnili úsilí, kreativitu i umění herců za- ceznu a chtěla jsem dělat divadlo, které se lidí do-
slouženým potleskem a mnoha pochval- tkne. Zní to prostě, že? Netušila jsem, jak umělecky, 
nými komentáři. Za všechny je 
ale nutné vyzdvihnout hodno-
cení samotného autora příběhu, 
pana Jána Uličianského, který     
k radosti všech členů spolku 

členové spřáteleného divadelního spolku Pavla přijal pozvání a na premiéru se přijel 
Švandy ze Semčic, kteří se stali takřka součástí ši- osobně podívat až z Bratislavy. 
roké čáslavské divadelnické rodiny. „Jsem maximálně spokojený a velmi 

Jak šel čas, přicházela období, kdy se místní se mile překvapený, protože to, co jsem vi-
svými herci setkávali častěji i časy, kdy mohli na je- děl, není obyčejná dramatizace, ale diva-
jich vystoupení jen vzpomínat. Prozatím naposledy delní naplnění poslání, myšlenky a idey 
se v Čáslavi ochotníci scházeli v osmdesátých letech mojí hry - malé princezny i všech ostat-
minulého století, kdy svoje působení ve městě za- ních postav. Velmi si vážím práce paní re-
končili představením Balada z hadrů z repertoáru žisérky i všech ostatních. Jsem velmi rád, 
Osvobozeného divadla. Poté se na více než třicet let že jsem vážil cestu z Bratislavy do Čáslavi, 
odmlčeli, aby se vrátili v roce 2017. V září toho roku protože to byl skutečně velký zážitek. Sám jsem Ma- a hlavně lidsky náročná ta cesta bude. A proto si 
se na podnět Jiřího Žaloudka sešla skupinka přibliž- lou princeznu zpracovával jako dramatizaci pro roz- upřímně vážím „svých“ 2x7 statečných, kteří vydr-
ně deseti divadelních nadšenců, kteří měli zájem hlas, kde to bylo samozřejmě postaveno na slově a želi a svou energií a vírou přivedli naši Malou prin-
pustit se do práce a podívat se do divadla také z té limitováno minutáží, protože to bylo určeno dětem, ceznu na svět. Nikdy bych je za to nemohla dost od-
druhé strany. Dnes již můžeme konstatovat, že to ale toto je skutečně inscenace pro univerzálního di- měnit. Naštěstí to za mne udělali naši premiéroví di-
byla dobrá myšlenka, která nakonec zaujala mno- váka - je možné ji hrát pro starší děti, ale má své po- váci. Když najednou tleská, zasměje se nebo zatají 
hem více lidí. A tak se spolek již po několika týdnech slání i pro dospělé. Stejně jako je tomu s Malým dech 267 lidí, je to ohromný zážitek, zvlášť stojíte-li 
rozrostl na více než dvojnásobek a byly vytvořeny princem, kde je třeba odkrývat jednotlivá poselství na prknech, která znamenají svět, poprvé. 
dvě skupiny, z nichž každá začala Reakce diváků bezprostředně i několik dní po 
připravovat svoji vlastní hru. Jedna z představení nás dojaly snad ještě víc a vlily nám do 
nich se pustila nejprve do studia scé- žil novou krev a chuť do dalších divadelních pro-
náře pohádky Třetí sudba, avšak s ohle- jektů.“   
dem na letošní 150. výročí Dusíkova di- Ani ostatní členové spolku ATAKDÁL se ale ne-
vadla se později začala věnovat hře Ces- dali zahanbit a svým ztvárněním fragmentu hry Ces-
ty veřejného mínění, kterou bylo divad- ty veřejného mínění přispěli k průběhu slavnostní-
lo tehdy slavnostně otevřeno. Druhá ho večera ke 150. výročí Dusíkova divadla. Jejich 
skupina se vydala poněkud náročnější prostřednictvím mohli diváci nahlédnout do doby 
cestou poloautorské přípravy hry Malá dávno minulé a do příběhu, který se může zdát být 
princezna. Obě části jednoho souboru až příliš podobný těm, které prožíváme i dnes.         
se již svým divákům představily...  S nadsázkou pojatý děj hry prozrazuje, že i před sto 

Jako první před diváky předstoupila padesáti lety jednání jeho postav často řídil osobní 
skupina pod režisérským vedením Mgr. zájmem a láska či přátelství ovlivňovaly život ve 

Cesty veřejného mínění
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městě mnohem více, než by se mohlo na první ho nově příchozího. 
pohled zdát. A tak si právě díky lásce na konci hry Rád bych ještě zdůraznil, že spolek rozhodně 
podají ruku i ti zdánlivě nesmiřitelní. není členěn na dvě jasně dané části. Jde o jednu 

Podnět k nastudování této hry dala ředitelka skupinu ochotnických herců, kteří se pro nastudo-
Dusíkova divadla (a zároveň jedna ze členek vání těchto dvou konkrétních her určitým způso-
souboru), paní Eva Albrechtová a režie se ujala paní bem rozdělili. Nic ale nebrání tomu, aby se pro další 
Anna Poživilová. Vzhledem k původní délce textu a případně připravované představení sešli lidé z obou 
současnému účelu představení však bylo před skupin podle svého zájmu a potřeby budoucí hry.“
zahájením prvních zkoušek nutné provést poměrně Taková tedy byla prvotní myšlenka a takové jsou 
zásadní úpravy - tedy výběr nejdůležitějších scén a také současné vize předsedy spolku, pana Mgr. Ji-
jejich zpětné provázání průvodním slovem. řího Žaloudka. Jak ale první veřejné představení 

K oběma premiérám tak samozřejmě vedla spolku ATAKDÁL hodnotí člověk, který se divadlu 
poměrně dlouhá cesta, během níž se čáslavští věnoval celý život, vedl k lásce k dramatickému 
ochotníci navíc teprve seznamovali s divadelním umění stovky mladých lidí a pod jehož vedením 
prostředím a možnostmi, které jim jeviště nabízí.   v zniklo mnoho kratších či delších představení? Řeč 
V případě fragmentu hry Cesty veřejného mínění je samozřejmě o paní Mgr. Janě Andrejskové, býva-
byla práce na jeho přípravě o to zajímavější, že bylo lé profesorce na zdejším gymnáziu a střední odbor-
možné počítat pouze s prostorem na předscéně, a né škole pedagogické...
to s ohledem na skutečnost, že jen několik minut po „Dusíkovo divadlo dostalo ke svému výročí od 
skončení této části večera na jeviště přišli ochotnického souboru ATAKDÁL hned dva velmi 
„Cimrmani“, pro něž již musela být scéna za oponou cenné dárky: dvě premiéry. 
upravena s dostatečným předstihem. Podle reakce První skupina souboru se představila Malou 
diváků ale ani toto omezení dojem z ukázky princeznou. Překvapila mě odvaha pustit se do di-
nezkazilo. vadelní adaptace literárního textu. To je úkol neleh-

Ochotnický spolek ATAKDÁL tedy pracuje již půl ký! Stejnojmenná autorská pohádka Jána Uli-
druhého roku a za tu dobu, zdá se, našel svoje místo čianského je inspirovaná nesmrtelným příběhem paní Annu Poživilovou, která přidala i svůj pohled 
ve městě i pochopení a zájem u diváků, což je ne- Exupéryho Malého prince, spojuje prvky moderní- nejen na text Mgr. Andrejskové, ale i na ochotnické 
pochybně velmi dobré znamení, že tradice, kterou ho autorského vyprávění, dobrodružného příběhu divadlo jako takové:
založili naši předci již před více než sto padesáti lety, a filozofické úvahy o hodnotách života. Uličianský si „Děkujeme za přání, budeme se snažit, jen tak 
má naději na pokračování. mnohé „vypůjčil“ od Exupéryho, havarované letad- dál. Věřím, že to půjde!

  Jak již bylo uvedeno, u zrodu spolku ATAKDÁL lo však nahradil rozbitým výtahem v paneláku, kde Za těch několik měsíců, kdy jsem se svojí sku-
stál jeho současný předseda, pan Jiří Žaloudek. Co se setkávají a jednají výhradně ženské sebestředné pinou spolupracovala, jsem poznala, že jsou to lidé, 
ho k tomu nápadu a jeho následné realizaci postavy. Umím si představit, co je za tím náročné kteří si ochotničení užívají, baví je to! Ochotničení 
dovedlo? práce: od diskuzí, improvizací na základě znalosti není jen přijít a „odehrát si to“. Ochotničení je o 

charakteru postav dané literární předlohou, po hle- spolupráci, dřině, radosti a legraci a velké části zod-
dání divadelního tvaru.  Výsledek stál za to! Nejen povědnosti. Zodpovědnosti jako takové, zodpověd-
potěšil, ale vedl i k zamyšlení. nosti druhým to nezkazit, dát ze sebe opravdu maxi-

Další skupina ochotníků se představila jako mum. Ochotničení je také o objevování sebe sama! 
„předskokani“ Cimrmanů (jak vtipně komentoval A v neposlední řadě je to také smysluplná náplň vol-
starosta města na slavnostním večeru k 150. výročí ného času. 
založení Dusíkova divadla). S chutí zahraná hra Chci všechny moc pochválit a především jim po-
Cesty veřejného mínění z roku 1866 (ve své době děkovat. Bez lidí, kteří chtějí hrát divadlo, protože 
získala Náprstkovu cenu) byla velmi dovedně ho mají rádi, by se asi Čáslaváci představení nikdy 
zkrácená původně tříhodinová hra Františka nedočkali. Myslím si, že i když z celého představení 
Věnceslava Jeřábka. Byla to inscenace velmi zdařilá! tryskalo veselí a radost, byla to zároveň důstojná 
Hře prospělo výrazné zkrácení, jazykové úpravy, oslava 150. výročí Dusíkova divadla.“ 
které nesetřely mluvu 2. poloviny 19. století. Dra- Zdá se tedy, že se podařilo ve městě navázat na 
maturgické úpravy provedla redaktorka Čáslav- dávnou tradici ochotnického divadla a na další 

„Již poměrně dlouho se pohybuji kolem filmu a ských novin Ing. Nezbedová. Vytvořila např. novou představení spolku ATAKDÁL se můžeme těšit již 
tedy i herectví a když jsem si uvědomil, že zde máme postavu komentující děj a časové posuny, kterou sa- dnes - a to jak diváci, tak i herci, pro něž se jeviště 
zrekonstruované Dusíkovo divadlo, mrzelo mě, že ma zahrála, umně si dovolila (vzhledem k nedostat- stalo prostředím, které přináší nespočet nových 
nemáme ochotnické herce, kteří k němu vždy pat- ku mužů v souboru) z původního rady vytvořit jeho zkušeností a příjemně strávených chvil ve společ-
řili. Znal jsem také některé lidi, kteří se ptali, proč se manželku. Dvě roviny děje (společensko-politická a nosti stejně naladěných lidí. 
v Čáslavi nic podobného neděje, a shodou okolností osobní s romantickou láskou) vyzněly jako aktuální 
se znám také s režisérem chvaletických ochotníků, témata. Divák mohl najít paralelu k současnému 
panem Ivanem Loňkem, s nímž jsme o možnosti za- dění.
ložit ochotnický spolek (i s jeho pomocí) také ho- Všichni členové souboru si 
vořili. Rozhodl jsem se tedy, že se do toho pustíme,   zaslouží mé uznání. Vydrželi ná-
v úvodu se přihlásilo asi deset lidí, ale brzy se přidali ročný proces tvorby a dotáhli 
další. Oslovil jsem proto také paní Mgr. Fidlerovou, svou práci ke zdárným premié-
která pozvání mezi ochotníky ráda přijala a zhostila rám.
se režie představení Malá princezna. Jeho premiéra Co říci závěrem? My diváci 
dopadla na výbornou, a to také díky všem hercům i se těšíme na další inscenace 
krásné scéně. Stejně jako paní Fiedlerové děkuji za ochotnického spolku ATAKDÁL. 
režii také Anně Poživilové, která dovedla k premiéře A ochotníkům přejme: JEN TAK 
Cesty veřejného mínění. DÁL!...“ Takto lichotivě oko-

Doufám, že členové spolku budou chtít pokra- mentovala obě předvedená 
čovat v této činnosti i nadále. A nejen to - pokud by představení paní profesorka 
měl kdokoliv zájem zapojit se do činnosti souboru ať Andrejsková. Její hodnocení sa-
už v roli herce nebo i jako zvukař, osvětlovač, mozřejmě potěšilo i režisérku 
výtvarník či v jakékoliv jiné profesi, uvítáme každé- hry Cesty veřejného mínění, 

 text: zn, foto:  JN, M. Lepeška, zn

Předseda spolku ATAKDÁL Jiří Žaloudek
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Čáslavská kapela JEL-BAND orchestr, která se speci- Existuje píseň, kterou jste chtěli hrát, ale kvůli 
alizuje na plesy, svatby, firemní večírky a další po- složitému aranžmá jste ji nezařadili?
dobné akce po celé České republice, má za sebou 
více než 20 let na pódiích. Vzhledem ke končící ple-
sové sezóně, během níž orchestr jen stěží nachází 
volný víkend, se naskytl ideální čas pro rozhovor      
s kapelníkem Vladimírem Jelínkem. 

Pane Jelínku, hudbě se věnujete od dětství, vy-
studoval jste vojenskou konzervatoř a zkušenost Jste radši například kvůli koordinaci ozvučení 
máte také z různých big bandů i dechových kapel, se jednotlivých nástrojů, když je vás na pódiu méně 
kterými jste vystupoval i v Německu. Co konkrétně nebo více? Jaký druh hudby hraje kapela nejraději?
Vás ale vedlo k založení kapely v Čáslavi?

Za dobu vaší existence muselo dojít ke spoustě 
personálních změn. Je s Vámi v kapele vůbec někdo Hrajete na akcích, kam se lidé chodí v první řadě 

Kde jste odehráli svůj první koncert? od samotného začátku? pobavit a je vidět, že ani nikomu v kapele není hu-
mor cizí. Jistě tedy musí docházet k vtipným a ne-
všedním příhodám. Vzpomenete si na nějakou?

Kdyby Vám po tomto vystoupení někdo sdělil, Jak vypadá výběr repertoáru? 
že s JEL-BANDem budete hrát dalších více jak dva-
cet let, věřil byste tomu?

Letošní plesová sezóna je u konce. Jaká pro vaši 
kapelu byla?

Jak si více než dvacetileté fungování kapely, kte-
ré je bezpochyby úspěchem, vysvětlujete? Kdo nejčastěji přichází s návrhy skladeb, které 

jsou zařazovány do seznamu písní?

V kolika lidech orchestr hraje? Můžeme všech-
ny jmenovitě představit? Co vás čeká do konce roku?

Kromě časem prověřených hitových písní se 
nebojíte poměrně mladých interpretů jako Bára 
Poláková nebo Ewa Farna. Zaujala Vás v poslední Je ples, na který se každoročně nejvíce těšíte? 
době nová skladba, kterou byste si dokázal předsta-
vit ve vašem repertoáru?

kapely podobného typu, alternace, protože když 
jeden člen onemocní, nastává problém, jako tomu 
bylo letos, kdy náš klávesista a zpěvák v jedné osobě Takových skladeb pár je. Jedná se především o 
ztratil hlas. Pro tento post nemáme náhradu. Na- tvorbu skupiny ABBA, ke které mám veliký respekt. 
štěstí jsme v Čáslavi, kterou vidím jako líheň kvalit- Jsou to písně vyžadující až sofistikované aranžmá, 
ních hudebníků. Zavolal jsem tedy mému studento- jinak při živé prezentaci nevyzní tak jak mají. Je to 
vi z místní ZUŠ Přemkovi Cejhonovi a on skvěle mimo jiné tím, že lidé znají skladby převážně studio-
odzpíval celý ples. vě nahrané. Autoři při nahrávání ve studiu používali 

mnoho nástrojů, aby docílili košatého zvuku, což je 
při živé produkci těžký úkol. 

Nejraději hraji, když jsme na pódiu v plném po-
Je to prosté. Do Čáslavi jsem se vracel ze severu čtu. Není to ani tolik o zvuku nebo jiných technic-

Čech, kde jsem kapelu měl. Nutkání hrát a založit kých hlediscích , ale o tom, že se sejdeme úplně celá 
podobný hudební projekt mě neopustilo ani zde, parta na jednom pódiu.
takže jsem začal pracovat na založení JEL-BAND or-
chestru.   

 
Náš první koncert jsme odehráli v rámci slav- Ano, jsem hrdý na to, že kmenových hráčů je 

nostní akce, během níž bylo po rekonstrukci otevře- nás v kapele dost. Jedná se o čtyři hudebníky, kteří  
no Žižkovo náměstí. Tuším, že to bylo v roce 1998. v JEL-BAND orchestru hrají od jeho založení. Řekl Je jich moc. Je naším folklórem, že si v kapele ve 
Přišlo relativně hodně lidí. bych, že polovina je dobrá bilance. vtipu utahujeme jeden z druhého a s publikem bývá 

také hodně srandy, ale abych řekl pravdu, nedokáži 
Vzhledem k tomu, na jakých akcích hrajeme, si vybavit historku, která by byla publikovatelná. 

snažíme se mít co nejširší žánrový záběr. Snažíme (smích)
Bylo to mé niterní přání, ale troufám si tvrdit, že se, aby si každý na plese nebo akcích jiného druhu 

nikdo z nás před dvaceti lety nemohl předpokládat, našel ten svůj oblíbený styl hudby. 
že kapela vydrží a bude fungovat dál po tolika le- Máme tři kritéria, podle kterých skladbu vybírá- Se vší pokorou mohu říci, že poslední sezóny 
tech. Nesmírně rychle to uteklo. me.  Píseň musí být známá pro lidi, musí být muzi- včetně této máme plné všechny víkendy. Jsem za to 

kantsky hodnotná a kapelu musí její hraní bavit. moc rád. Když se stane, že přijde i děkovný dopis 
například od organizátorů, což se nám k neuvěření 
stalo tento týden třikrát, dává nám to impuls k to-

Víceméně jde o předkládání mých návrhů. Při- mu, abychom dále pokračovali tímto směrem. Le-
jdu se skladbou, kterou bychom mohli do repertoá- tošní sezóna byla tedy opět úspěšná. Velmi si toho 
ru zařadit a poté se k ní vyjádří celá kapela. Zejména vážíme a uvědomujeme si, že příští rok to může být 
zpěvačkám musí píseň vyhovovat jak v požadavcích úplně jinak.  
na pěvecký rozsah, tak feelingově.

Stabilní počet je osm hudebníků, ale akce, kde Zúčastníme se ještě pár posledních plesů, poté 
je požadována větší sestava jezdíme v rozšířeném nás čekají svatby a venkovní pódia. 
počtu, což je nejčastěji devět hráčů a dvě zpěvačky.

Hrajeme ve složení Jaroslav Šimůnek (el. kyta- Celkově se těšíme na každou akci, ale je pár ple-
ra), Rudolf Kotas (klávesy, zpěv), Pavel Hlubuček sů, které jsou pojaté ve větším měřítku. Letos v břez-
nebo Martin Veselý (bicí souprava), Magdaléna Abych řekl pravdu, tak takových písní je bohužel nu to byl třeba galavečer s názvem Koně na Žofíně,  
Vlastníková nebo Antonín Grenar (baskytara), Boris čím dál tím méně. Vážím si každého interpreta, kte- v těchto krásných prostorech vystupujeme také na 
Buňka a Pavel Vaníček (saxofon), Ondra Šanda a rý vydá něco smysluplného a kvalitního nejen z po- plese poděbradské hotelové školy a mezi větší plesy 
Libor Konečný (trubka), Vladimír Jelínek (pozoun, hledu komerčního úspěchu, ale také po muzikant- patří také Vodárenský bál v Havlíčkově Brodě. Nej-
klávesy), Andrea Moravcová a Petra Štěpánková ské stránce. Pokud se budeme bavit o současných více si ale užíváme hraní v Čáslavi. Judistický ples a 
(zpěv). skladbách vydaných třeba v průběhu posledního ples Diakonie jsou pro nás srdcovou záležitostí. 

Důležité jsou pro nás, ale určitě i pro ostatní roku, tak v tuto chvíli mě bohužel žádná nenapadá.

Nejraději hrajeme „popík” osmdesátých a deva-
desátých let. Podle mého názoru se jednalo o obdo-
bí, ve kterém vznikalo nejvíce kvalitní hudby. Rádi 
máme také rockovější hudbu, kde je slyšet síla elek-
trické kytary. 

Většinou odpovídám svým osobním příměrem. 
Říkám, že orchestr je živý organismus, o který musí 
být pečováno a musí být hýčkán. Možná právě tam 
hledejme více než dvacetileté fungování.

                        JN, foto: archiv Jel-Band orchestr

VLADIMÍR JELÍNEK: „Nejraději hraji, když jsme na pódiu v plném počtu”
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA - GEN. FRANTIŠEK MORAVEC

Zastupitelstvo města na svém prvním letošním 
zasedání schválilo jmenování brigádního generála 
Františka Moravce čestným občanem města. Toto 
symbolické ocenění jeho životních postojů a zásluh 
potom převzala z rukou starosty města jeho vnučka, 
paní Anita Moravec Gard, a to v rámci programu 
odborného kolokvia, věnovaného právě tomuto 
čáslavskému rodáku. Akce, nad níž kromě starosty 
města, JUDr. Vlastislava Málka, převzal záštitu také 
ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál 
Ing. Jan Beroun se zúčastnila v symbolický den      
15. března, kdy jsme si připomněli výročí okupace 
naší vlasti německou armádou.

Kdo byl brigádní generál František Moravec? 

munsku, kde byl v září toho roku raněn. Ani to jej ale října 1944 byl povýšen do hodnosti brigádního ge-
nezbavilo dalších cílů a po rekonvalescenci odešel nerála. Do osvobozené vlasti se vrátil 5. června 
se svou legií do Řecka ve funkci velitele čety. Zde 1945.“
strávil přibližně půl roku a poté byl převelen k 22. Poválečné osudy již brigádního generála Fran-
pěšímu pluku Československých legií do Francie - tiška Moravce zmapoval také Vojenský historický 
opět jako velitel čety. Odtud odešel do přibližně tří- ústav, jehož odborníci konstatovali, že málokdo        
měsíční školy nižších velitelů pěchoty francouzské z vojenských osobností západního odboje byl již za 
armády, aby se poté vrátil zpět k Československým války takovým terčem kritiky a útoků, jako František 
legiím, v jejichž řadách se zúčastnil například zná- Moravec. Po válce se k tomu přidaly intriky Reici-
mých bojů na italské Piavě. novského vojenského obranného zpravodajství.

Na konci první světové války, respektive po vzni- Po návratu z Anglie byloproti Moravcovi zave-
ku samostatného Československa se František Mo- deno vyhledávací řízení pro podvracení z vojenské 
ravec vrátil do vlasti, ale jen na okamžik. Vzápětí byl zrady, protože se nepostaral o likvidaci zpravodaj-
přibližně na půl roku vyslán na Slovensko, kde hoře- ského archivu v březnu 1939. Dne 15. 3. 1946 byl 
ly boje s maďarskými revolucionáři. Po dalším ná- generál Moravec dokonce dán rozkazem ministra 
vratu do nové republiky se již definitivně rozhodl národní obrany Svobody na „dovolenou s čeka-
pro vojenskou kariéru a životní cesta jej zavedla do ným“. Prezident Beneš ale nakonec v únoru 1947 
Plzně, kde kromě nového profesního působiště na- nařídil přerušit kárné řízení a vzít Moravce do činné 
šel i budoucí manželku, s níž měl později dvě dcery. služby, ovšem ten byl 1. prosince 1947 odsunut do 

O osudy Františka Moravce se zajímá také ústav funkce zatímního velitele 14. divize v Mladé Bo-
pro studium totalitních režimů, který ve svých leslavi. Ve funkci dlouho nepobyl. Patřil do první 
dokumentech shrnuje také jeho působení v armádě skupiny generálů, jejichž okamžité propuštění z ar-
a zvláště jeho zpravodajskou činnost v době druhé mády požadovali komunisté. A tak František Mo-
světové války. ravec dostal 1. března 1948 „zdravotní dovolenou“. 

„Následovala (v letech 1925 - 1928 - pozn. red.) Již v březnu 1948 odešel přes hranici znovu do exilu. 
studia na Vysoké vojenské škole v Praze a absolvo- Dne 26. července 1948 mu byla dodatečně odňata 

hodnost a byl propuštěn z branné moci.
To byl také začátek jeho další práce, kdy pod pa-

tronací amerických zpravodajských služeb pracoval 
proti tehdejšímu komunistickému režimu v naší 
vlasti a několik měsíců působil dokonce v čele slou-
čených zpravodajských skupin v Německu, a to až 
do jejich zrušení koncem roku 1954. Poslední služba 
brigádního generála Františka Moravce byla pro 
americké ministerstvo obrany. Právě zde, ve Was-
hingtonu, také 26. července roku 1966 ve věku 71 
let zemřel. 

Na tuto otázku bychom - jako Čáslaváci - měli Po roce 1989, tedy mnoho let po smrti Františka 
znát odpověď. Pravdou ale je, že si mnozí z nás vy- Moravce, se jeho jméno, jehož pověst utrpěla v do-
baví snad jen ulici, vedoucí z Žižkova náměstí            bě nástupu komunistického režimu k moci, dočkalo 
k Ostrému rohu, nesoucí jméno tohoto zdejšího rehabilitace. Tehdejší prezident republiky Václav 
rodáka. Konkrétní osobnost si za jejím názvem ale Havel vrátil generálu Moravcovi jeho hodnost a vy-
umí představit jen někteří. Připomeňme si tedy       znamenal jej řádem Milana Rastislava Štefánika     
v krátkosti jeho životní osudy... vání několika kurzů. Od konce listopadu 1929 byl III. třídy in memoriam. Jméno čáslavského rodáka a 

František Moravec se narodil 23. července roku zařazen jako přednosta 2. zpravodajského oddělení nyní i čestného občana našeho města nese také 
1895 v Čáslavi, kde také prožil svoje dětství. Po u ZVV Praha. Dne 30. září 1934 nastoupil na hlavní 601. skupina speciálních sil AČR. 
čtyřech letech, strávených na obecné škole, nastou- štáb v Praze, kde byl až do okupace zařazen u 2. od-
pil na zdejší reálné gymnázium, které v osmnácti le- dělení jako přednosta pátrací skupiny. Od července 
tech také absolvoval a jeho další kroky poté vedly na 1937 byl v hodnosti plukovníka zároveň i zástupcem 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde přednosty 2. oddělení. Od ledna 1939 vykonával 
bylo jeho cílem studovat moderní filologii. Osud a funkci prozatímního přednosty 2. od-
historie však pro Františka Moravce připravily zcela dělení, a to až do 14. března 1939, kdy 
jiný osud, než byla zamýšlená dráha jazykovědce. spolu s nejbližšími spolupracovníky a 

Dějinné události, konkrétně první světová vál- nejdůležitějším zpravodajským ma-
ka, zamíchaly kartami osudu mnoha tehdejších mu- teriálem odletěl do Velké Británie.     
žů i jejich rodin a nejinak tomu bylo v případě Fran- V Londýně navázal spojení s E. Bene-
tiška Moravce, který musel v roce 1915 narukovat. šem a 1. srpna 1940 byl ustanoven 
Tím byla zahájena jeho pozdější vojenská kariéra, přednostou zvláštní skupiny MNO 
jež však začala poměrně „nenápadně“. Pozdější bri- (zpravodajské ústředny). Po její pře-
gádní generál oblékal uniformu nejprve ve své rod- měně se v červnu 1941 stal přednos-
né Čáslavi, později však byl převelen do Jablonce tou 2. odboru MNO. V té době byl jed-
nad Nisou. Po absolvování důstojnické školy zálož- nou z nejvýznamnějších osobností čs. 
ních důstojníků jeho další cesta vedla do Maďarska, zahraničního odboje a jeho zpravo-
poté do Haliče (kde již velel pěší četě). V Polsku se dajské informace byly spojenci vysoce 
celá četa Františka Moravce dostala do ruského hodnoceny. Od září 1944 byl podná-
zajetí, kde tehdejší podporučík pobyl několik týdnů, čelníkem Štábu pro vybudování čs. 
avšak již v květnu téhož roku (1916) se zapojil jako branné moci a podnáčelníkem štábu 
dobrovolník již v hodnosti poručíka do bojů v Ru- Hlavního velitelství v Londýně. Dne 28. 

(Zdroje: https://www.ustrcr.cz
http://www.vhu.cz
www.wikipedia. cz)

František Moravec se svými spolupracovníky
ve Velké Británii: 
zleva Václav Sláma, Vladimír Cigna, Josef Bartík, 
František Moravec a Emil Strankmüller

František Moravec, mjr. Harold Gibson, Alois Čáslavka, 
Benešův tajemník Prokop Drtina, Edvard Beneš, 
Sergej Ingr a Jaromír Smutný
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Jak bylo uvedeno již v prvním odstavci, stal se představit, jaké musel gene-
nyní pan generál František Moravec čestným obča- rál Moravec řešit morální 
nem města Čáslavi. Certifikát, potvrzující toto roz- dilema, když spolurozhodo-
hodnutí městského zastupitelstva si osobně převza- val o akci Anthropoid, o aten-
la vnučka pana generála, paní Anita Moravec Gard, tátu na říšského protektora 
která neváhala do rodné vlasti a města svého dě- Reinharda Heydricha. Musel 
dečka přiletět až ze Spojených států amerických, si být vědom možných a 
kde žije. K předání došlo v rámci celodenního od- pravděpodobných následků 
borného kolokvia, nazvaného František Moravec a pro výsadkáře i pro civilní ob-
československé vojenské zpravodajství před rokem čany Československa. Učinit 
1948, které se uskutečnilo v pátek 15. března na No- takové rozhodnutí muselo 
vé scéně Dusíkova divadla. Nad akcí, spolupořáda- být velice těžké a žít a vyrov-
nou městem, Vojenským zpravodajstvím, Muzej- návat se s odvetnými akcemi 
ním a vlastivědným spolkem Včela Čáslavská, měst- okupantů muselo být velmi 
ským muzeem i spolkem Třiatřicet a Dusíkovým di- bolestivé. Zřejmě jen on a je-
vadlem převzali záštitu starosta města JUDr. Vlas- ho nejbližší okolí muselo vě-
tislav Málek a ředitel Vojenského zpravodajství bri- dět, jak se s tímto traumatem 
gádní generál Ing. Jan Beroun.  vyrovnával,“ uvažoval JUDr. 

Málek ve svém projevu a zmí-
nil také, že „naštěstí většina   

začala pracovat na obnovení svobodného Českoslo-z nás takovému rozhodování a jeho následkům ne-
venska, pro prezidenta Beneše a jeho exilovou musí čelit. Přesto často mnozí volí řešení, kterým 
vládu Moravcova skupina zajišťovala přísun infor-moc neriskují. Volí postup, který neohrožuje přízeň 
mací z okupované vlasti a v rámci svých možností se nadřízených či voličů, volební preference a možný 
rovněž snažila pomáhat domácímu odboji. Úkolem neúspěch ve volbách. To vše a někdy i osobní ma-
jejich organizace byl výcvik a příprava výsadkových teriální prospěch může ovlivňovat jednání veřej-
skupin, složených z dobrovolníků z řad českosloven-ných činitelů. Jestli bych si dovolil poukázat na něco, 
ské zahraniční armády. Ta nejznámější je samozřej-v čem může být osobní život pana generála Morav-
mě akce Anthropoid a úspěšně provedený útok na ce příkladem a vzorem, na který by bylo záhodno 
Reinharda Heydricha. Právě takové osobnosti, jako 
byl František Moravec, je neustále třeba si připomí-
nat. Generál Moravec je pro nás dodnes zdrojem 
inspirace a i dnešní vojenské zpravodajství pamatu-Jako první v nabitém celodenním programu vy-
je na jeho odkaz. stoupil starosta města, který všechny přítomné při-

Připomínáme si člověka, který svojí statečností vítal a dále shrnul význam pana generála Moravce 
přispěl k osvobození Československa a který po so-pro historii našeho státu. 
bě zanechal odkaz věrného vlastence, nezlomného „Nejsem historik a badatel a necítím se povolán 
člověka, který neváhal riskovat svůj život pro svo-zde hodnotit z pohledu historie osobu pana generá-
bodu Československa.“  la Františka Moravce a jeho přínos československé-

Jako další řečník vystoupil velitel 601. skupiny mu vojenskému zpravodajství. Těším se v tomto 
speciálních sil generála Moravce plukovník Ing. Da-směru na přednášky povolanějších osob. Dovolím si 
vid Franta, který připomněl, že generál Moravec byl zmínit význam odkazu pana generála Moravce jako 
také voják, který bojoval v první světové válce v Pol-člověka, čáslavského rodáka, vlastence, se zdůraz-
sku, Řecku i Rumunsku, kde byl dokonce raněn. něním jeho osobnostních vlastností a charakteru,“ navazovat a čím se nechat inspirovat, pak by to byla 
Zdůraznil také jeho úlohu při výsadcích na území konstatoval na úvod.  právě oddanost pravdě, služba národu a nezištnost 
Protektorátu i podíl na rozhodování při plánování „Když jsem byl poctěn pozváním na křest knihy při realizaci kroků, které shledával nezbytnými,“ 
operace Anthropoid. pana Jaroslava Skopala s názvem Generál František konstatoval dále mimo jiné. 

Poté již došlo k samotnému předání čestného Moravec, jeho boj, rodina, vzpomínky, citoval teh- „Je mi ctí v dnešní den předat na základě roz-
občanství. Paní Anita Moravec Gard poděkovala dejší přerovský primátor pan Vladimír Puchalský hodnutí zastupitelů města čestné občanství města 
jménem celé rodiny za tuto poctu pro příslušníka úryvek z knihy Timothy Snydera, kterým se nepo- Čáslavi in memoriam panu generálu Františku Mo-
jejich rodiny a spolu se svojí sestřenicí, paní Martou chybně pan generál Moravec ve svém životě řídil: ravcovi,“ uzavřel starosta města první vstup dne. 
Šenkapounovou poté zavzpomínaly na generála ´Člověče, narazíš-li na zlo, vystup z řady, zlo definuj O životě a práci pana generála Moravce pro-
Moravce nejen jako na hrdinu, ale také jako na a bojuj s ním.´ Jak prosté, jak snadné se jeví se s tím- mluvil také ředitel Vojenského zpravodajství, bri-
dědečka.                                                                      to citátem či postojem ztotožnit a slovně se k němu gádní generál Ing. Jan Beroun, který připomněl, že 

přihlásit. Jak málo lidí se tím však ve skutečnosti “generál Moravec byl významnou osobností česko-
řídí. Pan generál Moravec rozhodně ano, a to právě slovenského válečného zpravodajství a již ve 30. le-
díky osobním vlastnostem a schopnostem. O ja- tech stál v čelních pozicích a zasloužil se o jeho roz-
kých vlastnostech hovořím? Odhodlanost, čest- voj a budoucí směřování. Zvlášť ve 30. letech stál 
nost, zásadovost, neústupnost, statečnost, profesi- před těžkým úkolem výstavby agenturní sítě proti 
onalita, oddanost...,“ řekl dále a následně připo- nacistickému Německu a nicméně se tohoto úkolu 
mněl i další jeho vlastnosti. „Jako člověk zásadový a zhostil, obstál a dokonce dokázal varovat představi-
neústupný neměl v životě jen přátele, protože své tele země před blížící se okupací. Ti mu však odmítli 
názory sděloval jednoznačně, neskrývavě, získal si věřit, a tak se plukovník Moravec rozhodl vzít věci 
též dost odpůrců a nepřátel. Nic z toho ho však ne- do svých rukou a společně se skupinou dalších dů-
svedlo z cesty sloužit své vlasti, kterou tak miloval. stojníků odletěl v předvečer okupace do Velké Bri-
Bohužel mnoho let svého života trávil v různých exi- tánie. Odlet Moravcovy jedenáctky do Londýna se 
lech daleko od svého domova i od rodné Čáslavi, zapsal do historie a je známý dodnes jak v České re-
kterou nosil ve svém srdci. publice, tak je ceněn i u našich zahraničních partne-

Položil jsem si otázku, jak já osobně vnímám od- rů. Únik skupiny plukovníka Moravce de facto zna-
kaz pana generála Moravce, v čem je inspirací pro menal vznik zahraničního odboje druhé světové 
mě, řadového veřejného činitele. Je obtížné si války. Moravcova jedenáctka v Londýně okamžitě 

zn

Hovoří starosta města, JUDr. Vlastislav Málek

Záštitu nad akcí převzal i brig. gen. Ing. Jan Beroun

Slavnostní předání čestného občanství: přebírá vnučka 
gen. Františka Moravce paní Anita Moravec Gard 
v přítomnosti sestřenice, paní Marty Šenkapounové

Paní Anita Moravec Gard
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Ing. Jaromír Strnad byl zvolen do vedení města již sedmdesáti lety v Čáslavi, ve sklepním bytě v ulici pravděpodobně dostal byt. Čáslav je hezké město 
roku 2002 ve kterém je nepřetržitě už 16 let. Nej- Dr. R. Jablonského. Pamatuji, že přes ulici byly ale chybí zde větší možnost zaměstnání. Proč musí 
dříve jako zastupitel, pak 2003 - 2010 místosta- zahrady, pak Úzkou uličku a nádraží. Jinak už nic, tolik lidí denně dojíždět do Prahy? Pouhé zpevnění 

2rosta, 2010 - 2018 starosta a nyní „pouze“ zastupi- protože mi byly necelé dva roky, když jsme se plochy zhruba o 3 000 m  příliš situaci u nádraží 
tel. Ve své výzvě, že je nyní nejvyšší čas začít opět odstěhovali do rodinného domku na okraji města, nevyřešilo. Parkoviště je převážně obsazeno 
konat dluží upřesnění, kdy a proč on sám konat až za nemocnici. Zřetelně si vybavuji jak z okna na místními a dojíždějící stejně nemají kde parkovat.
přestal. jižní stranu bylo vidět přes pole na Schořov a jiné 

Ve svém pravidelném sloupku se dopustil vesnice, z okna na východ pak kostelík ve Starkoči,  Na to, proč mnohé 
několika nepravdivých výroků. ze zahrádky věžička zámku ve Filipově, Bambousek maminky využívají porodnici v Havlíčkově Brodě by 

a Drobovice. V té době žilo v Čáslavi 9 407 obyvatel nejlépe odpověděly ony. Já jsem byl v místní 
což byl nejnižší počet v celé poválečné historii nemocnici hospitalizován několikrát. Byl jsem 

Pravda je taková, že od roku 1961 trvale přesahuje města. Ale časy se mění. V letech 1952 až 1955 se spokojen s lékařskými zákroky, přístupem lékařů i 
počet obyvatel 10 000 s vyjímkou roku 1981 kdy to stavělo letiště v Chotusicích. Když jsem začal chodit celého zdravotnického personálu. Zlomeninu 
bylo 9 978 a pak období 2001 až 2005 kdy po před- do školy viděl jsem jak se přitom staví sídliště proti zápěstí vyřešili ambulantně a odstranění zhoubné-
chozím propadu stoupal počet z 9 832 až na 9 966. nemocnici, krátce na to možná současně i kolem ho melanomu ve své ordinaci MUDr. Štefánek. 
Nemám k dispozici údaj z roku 2018 ale nikdy v po- ulice B. Němcové pro vojáky. (poznámka pro Ing. Přesto, kdyby mě postihla nějaká náhlá srdeční 
válečné době se nepodařilo dosáhnout 10 400 a to Strnada, zaměstnání - bydlení) Potom se už stavěly příhoda vyžadující chirurgický zásah, dal bych 
ani zásluhou minulého vedení. další menší i větší domy družstevní, celá sídliště a přednost převozu na specializované pracoviště 

 Jaký je rozdíl nové čtvrti rodinných domků. Z onoho domku, kde IKEM a teprve následné doléčení v naší nemocnici. 
mezi městy s 9 990 nebo 10 010 obyvateli? Buď   js em prožil celé čtvrtstoletí už taky není nikam vidět Poplatek za stravu a nezdravotnické služby by mi 
zanedbatelný a pak se tím nemá cenu zabývat a dávno není na okraji města. Přes ulici je továrna na také nevadil. Nedávno jsem procházel kolem místa, 
anebo značný. Tato hranice byla stanovena něja- tabák obklopená rodinnými a řadovými domy, na kde jakýsi mladík skočil do rybníka. Na místě už byla 
kým úředníkem a přílišné lpění na takovém byrokra- druhé straně je obchodní centrum. Proč to píšu? sanita vybavená téměř jako malý operační sál a  na 
tickém rozhodnutí by se mělo změnit. Občané ani Přes značný počet nově vystavěných bytů nikdy hřišti přistával vrtulník. Všechno dobře dopadlo a 
vedení města to neovlivní. Ale co takový senátor, nebyl překonán rok 1932 kdy zde žilo 10 637 protože  vrtulník záchranné služby je v Čáslavi vidět 
kterému rozvoj města tolik leží na srdci? Kolikrát na obyvatel. Lidé se odjakživa stěhovali za prací a k to- poměrně často je to důkaz, že o obyvatele města je 
tento nesmysl upozornil, kde a s jakým výsledkem? mu potřebovali bydlení. Pan Baťa ve Zlíně taky sta- a bude dobře postaráno.

věl především výrobní haly až pak bydlení pro za-
 Tady budu trochu osobní se svými městnance, nikoliv naopak. Nakonec i Ing. Strnad Tolik jen můj názor.

vzpomínkami. Narodil jsem se před více než po studiích nastoupil do Prefy Bučice a k tomu 

Obyvatelé zůstanou odkázáni na služby malé 
dvouoborové nemocnice.

Čáslav měla před lety přibližně 9 800 trvale 
žijících obyvatel a mnoho let jsme bojovali . . . 

Zásadní desetitisícová hranice.

Město vděčí za nárůst nabídce co nejdostupněj-
šího bydlení.

V.Č.

VÝHRADY K NÁZORU ZASTUPITELE

Pořádáte kulturní nebo sportovní akci ve městě? 
Dejte o ní lidem vědět prostřednictvím Čáslavských novin!
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DRUHÝ ROČNÍK FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI
Vážení příznivci dechové hudby, rádi bychom Vás 
pozvali na druhý festival dechových hudeb konaný  
v Dusíkově divadle v Čáslavi dne 07. 4. 2019 od 
16:00 hodin. Uslyšíte 3 dechovky, jednu z Moravy, Loštická Veselka
jednu z Vysočiny a jednu ze středních Čech. Mimo 
jiné zde Věnovanka pokřtí nové CD s názvem - 
Pozdrav z Čáslavi. Na CD naleznete skladby jako Už 
kamarádi pomalu stárnem …, Přes dvě vesnice a 
dalších 14 známých českých nebo moravských pís-
niček. Na festivalu vystoupí: Věnovanka  

DH Rebelka

Kde si můžete zakoupit vstupenky?

ru tvoří 13 hráčů a 4 zpěváci. V této sestavě se s de-
chovou hudbou Rebelka můžete setkat na koncer-
tech, festivalech a lidových veselicích.

Kapela pochází z malé vesničky nedaleko Mo-
helnice. Temperament této dechovky se nezapře 
hlavně v písničkách pana Procházky či Jana Slabáka. 
Tato kapela bude reprezentovat převážně morav-
skou dechovou hudbu.

Dechová hudba z Čáslavi opředená řadou úspě-
Kapela vzniká v červnu roku 1996. Jejím zakla- chů. V roce 2017 se stala laureátem mezinárodní 

datelem a zároveň i jejím současným kapelníkem je soutěže Vejvodova Zbraslav a v roce 2018 získala 
Petr Milichovský. Převážná většina těchto hráčů zlaté pásmo s vyznamenáním. Věnovanka má 17 
pochází z muzikantského hnízda vzácného člověka a členů s věkovým průměrem 23 let. Jejím kapelní-
výborného hudebníka Otty Bauera, který z malých kem je Václav Musílek, který celý festival organizu-
kluků vychoval zdatné muzikanty. Významným oka- je. Kapela zpříjemňuje chvíle při nejrůznějších festi-
mžikem byla pro orchestr úzká spolupráce s měš- valech, oslavách měst a obcí, májích, masopustech 
ťanským pivovarem Rebel z Havlíčkova Brodu, která a dalších akcí zaměřených na lidovou tradici.
měla zásadní vliv na jméno, pod kterým kapela vy-  Na poklad-
stupuje. Přestože se během existence této kapely v nách Dusíkova divadla, nebo v Informačním centru 
jejím osazenstvu vystřídala řada muzikantů, Rebel- v Čáslavi. Pokud preferujete elektronickou objed-
ka si zachovává svoji tvář a dechovou hudbou zůstá- návku, tak na stránkách www.venovanka.cz nalez-
vá věrná posluchačům. Současnou podobu orchest- nete odkaz na rezervaci vstupenek.                         TZ

Podporujeme naše žáky ve čtení. Vždyť v knihách 
najdeme všechno vědění světa, velký kus lidské his-
torie i zhmotnělé představy a fantazie. Kdy jindy než 
v březnu tedy uskutečnit setkání s autorem dět-
ských knih?

vodných nápověd od autora děti nakonec dosáhly 
úspěchu a Smolíčka našly. Akce byla ukončena auto-
gramiádou přinesených knih a památníků. Někteří 
žáci si ještě navíc díky losovací soutěži odnesli pěk-
ný dárek. Tak a teď hurá do knihovny a pustit se do 

Ve čtvrtek 14. března 2019 do naší školy zavítal čtení!
ilustrátor a spisovatel Petr Morkes. V jeho tvůrčím 
životopisu najdeme nejen autor-
ská knižní díla o Komisaři Vrťapko-
vi, ale také letitou práci v redakci 
Mateřídouška, Sluníčko a v sou-
časné době v redakci časopisu Čtyř-
lístek. Ilustrace tohoto autora se 
objevují v mnoha knihách českých 
spisovatelů pro děti a mládež.

Workshop byl zaměřen na 
hlavní téma Morkesových knih – 
detektivní pátrání. Žáci měli spo-
lečně s Komisařem Vrťapkou najít 
zločince, který unesl Smolíčka. 
Především díky dobrému pozoro-
vacímu talentu přítomných žáků, 
znalosti klasických českých pohá-
dek, vyluštěné křížovce a dopro-

                                                       Linda Johanidesová

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY NA ZŠ SADOVÁ
V sobotu 2. března se v konala Velká cena Hradce 
Králové, na kterou přijelo 457 závodníků z 56 oddílů 
s mezinárodní účastí závodníků z Litvy, Slovenska, 
Polska a Ruska. Čáslavský judistický oddíl skvěle 
reprezentovala Tereza Svobodová, která ve své kate-
gorii U18 -57 kg vybojovala zlatou medaili. 

Týden předtím se nominovaní svěřenci katego-
rií U13,15 a 18 z Čáslavi vypravili na největší turnaj v 
ČR Grand Prix Ostrava. Dvoudenní soutěž proběhla 
v krásné atletické hale na 8 tatami. Turnaje se účast-
nilo více než 900 judistů z ČR, Polska, Rakouska, Ni-
zozemí, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, 
Běloruska, Ukrajiny, Řecka, Švédska atd. Oba dny 
turnaj provázely technické problémy, kdy se zhrou-
til elektronický systém, který přerušil průběh sou-
těže místy až na 3 hodiny. Průtahy a následné přís-
nější hodnocení rozhodčích mnohdy ovlivnily sa-
motné výsledky. Nikdo z čáslavských svěřenců se 
neumístil. Po turnaji následoval v Ostravě tréninko-
vý kemp pro U15 a 18.                                               TZ

Žáci ZŠ Náměstí koncem února  trénovali střelbu na 
finále premiérového ročníku Czech Target Sprint 
Open. 

Vzhledem k velkému počtu finalistů proběhnou 
dva finálové dny. Jeden 6. června v Praze a druhý 18. 
června na atletickém stadionu v Čáslavi. Ve 
sportovním areálu Vodranty se o nejvyšší finálové 
příčky „poperou” mladí sportovci a sportovkyně ze 
7. a 8. tříd základních škol z Čáslavi a okolí. Chybět 
nebudou ani žáci zdejšího víceletého gymnázia, 
které ještě 12. dubna čeká školní semifinálové kolo. 

Seriál postupových závodů Czech Target Sprint 
Open pro základní školy realizuje Sdružení 
sportovních svazů České republiky a v tomto 
školním roce jsou do něj zapojeny školy z Prahy a 
Středočeského kraje.                                                JN

INFORMACE Z JUDISTICKÉHO ODDÍLU

ŽÁCI ZŠ NÁMĚSTÍ SE PŘIPRAVUJÍ 
NA FINÁLE TARGET SPRINTU

BĚŽCI POZOR

- testování běžecké obuvi značek 
SALOMON a MIZUNO proběhne 

11. 4. od 16 hodin na atl. stadionu
ve Vodrantech

- 12. a 13. 4. si můžete obuv zapůjčit 
u nás v obchodě SPORT 2000 Čáslav, 

Na Kozinci 257. Více informací 
na prodejně nebo na tel. 602 292 598

Chcete si užívat své běžecké aktivity ve správné obuvi, 
můžete si je zapůjčit u nás! 
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Hokejový klub Čáslav vyhrál Krajskou ligu mužů Stře-  Na jaký zápas letošní sezony nejvíce vzpomíná-
dočeského kraje 2018/2019. Poté co utichly oslavy te?
klubu a fanoušků, vyzpovídali jsme Michala Boro-
vanského, který lavinu radosti strhl trefou v nasta-
veném čase ve třetím rozhodujícím zápase play-off 
KLM. Michal Borovanský odpovídal na otázky týka-
jící se nejen čáslavského hokeje, ale také jeho pest- V posledním zápase finále play-off proti Černo-
rého hokejového života v zahraničí nebo úrazu, kte- šicím jste v prodloužení vstřelil rozhodující brank  u  ,                                                                                                      
rý mu vážně poranil oko.     Který ze stylů hokeje Vám v uvedených zemích která týmu přinesla titul krajské ligy. Jak byste tuto 

nejvíce vyhovoval? gólovou situaci popsal? 

Jaká byla atmosféra v kabině před vstupem do 
prodloužení finále?

Jaké byly oslavy titulu?

V roce 2005 jste s reprezentací ČR pod vedením 
trenéra Aloise Hadamczika na již zmiňovaném juni- HC Čáslav je relativně mladým týmem, ale od 
orském mistrovství světa do 20 let, společně s hráči samotného začátku sklízí úspěchy. V čem je podle 
jako je David Krejčí, Michael Frolík, Roman Červen- Vás největší síla týmu?
ka a dalšími hvězdnými jmény získal bronzovou me-
daili. Jak na tento turnaj vzpomínáte?  

Pane Borovanský, kde jste s hokejem začínal? 

Tak trochu jste mi odpověděl na následující  
V roce 2009, tehdy jako hráč týmu Havlíčkův otázku, která se týká fanouškovské základny         

Brod, jste během zápasu málem přišel o oko. Měl týmu ...
jste odchlípnutou sítnici a podstoupil jste několik 
operací. Jak podle Vás tento úraz ovlivnil Vaši karié-

Jako odchovanec Slávie máte za sebou působe-
ru?

ní nejen u nás v ČR, kde jste hrál mimo jiné za repre-
zentaci do 20 let, ale také v USA, Polsku, Francii a 

Jak bude vypadat příprava pro další rok? 
Německu. Která liga Vám dala nejvíce zkušeností?    

S jakým plánem budete do následující sezony 
Jaký je Váš hokejový vzor? vstupovat? 

rád, že jsem si tuto ligu mohl vyzkoušet. Byl to úplně 
jiný styl hokeje, na který jsem nebyl zvyklý. Najed-
nou jsem se musel přizpůsobit tvrdé hře, při které je Rád vzpomínám na semifinále s Mělníkem, kte-
kladen velký důraz na hru do těla. Tento hokej byl ré bylo hodně vyhrocené a rozhodovalo se až ve 
hlavně o bruslení a dohrávání každého souboje. třetím utkání a samozřejmě na finálový zápas s Čer-
Měli jsme málo prostoru a skoro na nic nebyl čas. nošicemi.
Naštěstí nás vedl trenér, který měl rád evropský styl 
hokeje.                                                                                                                                                                      

Nejlépe se mi asi hrála polská extraliga, kde se Po buly se mi povedlo zatáhnout puk do pásma 
hraje kombinační technický hokej. Hráči si tam tolik Černošic, kde jsem hledal mezi kruhy Radima Křiš-
nechodí do těla. ťana. Ten se dostal ke střele, která se odrazila zpět 

Francouzská liga je hodně náročná na cestová- ke mně do rohu kluziště. Před gólmanem Frolíkem, 
ní. Třeba ve třetí francouzské lize jedete na zápas který se mi snažil kotouč vypíchnout, jsem si všiml 
třeba i deset hodin. Hraje tam hodně Kanaďanů a skulinky mezi jeho ramenem a tyčkou. Zkusil jsem 
styl hry je hodně kontaktní. se do ní trefit. Naštěstí to tam zapadlo.

Německá Oberliga West byla úrovní horší než 
Krajská liga mužů v České republice, ale i tak se těši-
la velké pozornosti. Týmy v sestavách mohly mít Před prodloužením byla nálada v kabině bojov-
„pouze” dva cizince. Dominovaly zde týmy, které si ná. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom to ne-
mohly dovolit platit kvalitní německé hráče. Když zvládli. Všichni jsme věděli, o co hrajeme a šli si pro 
jsme hráli proti Frankfurtu nebo Kasselu, což byly to.
nejlepší týmy v lize, tak jsme prohráli třeba 20:1, ale 
na zápas se přišlo podívat až 5 000 lidí. Velké. S klukama a s fanoušky jsme samozřejmě 

titul pořádně oslavili.

Velký podíl na tom má určitě vedení, které je 
schopno sehnat kvalitní hráče jako právě v této sezo-

Na tento turnaj vzpomínám velmi rád. Zahrát si ně, kdy nás doplnili velmi dobří a kvalitní hráči, kteří 
proti takovým hráčům jako Crosby nebo Ovechkin zapadli do mužstva a pomohli k titulu.  Také nesmím 
je velký zážitek. Každý rok MS juniorů sleduji a dr- zapomenout na naše fanoušky, kteří nás v každém 
žím klukům palce, aby se jim podařilo získat další zápase povzbuzují a ženou kupředu. 

S hokejem jsem začínal v pěti letech na praž-
medaile.

ském zimním stadionu Kobra, kam mě přivedl táta. 
V páté třídě jsem se přesunul na Slavii, kde jsem ode-
hrál mládežnické kategorie a nakonec se mi poved-

Fanoušky máme nejlepší v lize. Jejich podporu 
lo odehrát i pár zápasů za A -tým. 

cítíme doma, ale i na venkovních zápasech. Jejich 
fandění během zápasu osobně velmi vnímám a mo-

Řekl bych, že ji ovlivnil hodně. Měl jsem dobře tivuje mě k lepším výsledkům.
rozjetou sezonu v Havlíčkově Brodě a snažil si upev-
nit pozici v A-týmu Slavie. Místo toho mě čekal mara- Teď se chystám s přítelkyní na dovolenou, kde si 

Určitě americká liga United States Hockey Lea-
tón operací. Po úraze mám trvalé následky. O zrak  od hokeje chci odpočinout a pak se vrhnout do pří-

gue (USHL). Hrál jsem mistrovství světa do 20 let     
jsem nepřišel úplně, ale důsledkem odchlípnuté pravy na další sezonu.

v Grand Forks a po zápase o bronz s Amerikou mi 
sítnice na pravé oko vidím velmi málo. 

zavolal agent, jestli tam nechci zůstat, že si mě vy-
bral tým Indiana Ice. Bylo to těžké rozhodnutí. Neu-

Nemám vyloženě hokejový vzor. Líbí se mi hrá- Příští rok budeme mít zajisté opět ty nejvyšší 
měl jsem ani slovo anglicky, ale nakonec jsem byl 

či, kteří tvoří hru a vnesou do ní myšlenku. cíle, a to obhájit titul, což je vždy těžké.                   JN

ZLATÁ TREFA MICHALA BOROVANSKÉHO
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Michal Borovanský
 34 let 182 cm  83 kg 

  útočník pravá
Věk: Výška: Váha:

Post: Hůl: 



V únoru roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 33 dětí,        
z toho 3 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 7 místních 
občanů. Nebyl uzavřen žádný sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DUBEN

V měsíci dubnu oslaví své 90. narozeniny 
naše milá maminka

Irena Vlachová

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

Dne 6. dubna uplynou 3 roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan

Josef Sedláček
z Vlačic

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomínají 

manželka, děti s rodinou. 

Přejeme jí do dalších let 
hodně zdraví a spokojenosti.

Luděk a Irenka - děti, 
Vrátěnka - snacha, 

Zuzanka a Lukáš - vnoučata

Dne 2. dubna 2019 oslaví 80. narozeniny 
pan 

Jaroslav Chytil 
z Čáslavi. 

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a životního optimismu 

mu přejí 

Utichl trubky hlas, trubač už musel jít spát. 
Vězte ale, že všechny vás měl rád. 

Dne 27. dubna 2019 uplyne pět let
kdy nás po těžké nemoci 

opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a muzikant, pan

Milan Rut
S bolestí v srdci vzpomínají 

manželka Blanka, děti Ivana a Honza s rodinami. 

5. dubna uplynou 2 roky
od úmrtí 

pana 

Luboše Michalce

S láskou vzpomínají maminka, 
přítelkyně Jaroslava,

sourozenci s rodinami 
a kamarádi z TeS Čáslav.

Dne 25. dubna uplyne 
15 let od chvíle, 

kdy navždy odešla 
paní

Jaroslava Šimůnková

S vděčností a láskou 
stále vzpomínají 

manžel, syn a dcery s rodinami.

Dne 12. dubna 2019 uplyne 
deset bolestných let, 

kdy nás opustil 
pan

Stanislav Němec 
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka
a sestry s rodinami.

12. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní

Gabriely Janákové
z Dolních Bučic

Vzpomínají synové Sláva s rodinou
a Petr s rodinou.

Dne 4. dubna vzpomínáme 
10 let, co nás opustil tatínek a dědeček,
pan

Josef Kadlec,
zaměstnanec Jednoty Čáslav. 
4. února by se dožil 90 let. 
Byl to tatínek a dědeček , který miloval život, 
lidi a s lidmi celý život pracoval.

Dne 8. dubna by se dožila 88 let 
naše maminka a babička, 
paní 

Miloslava Kadlecová
a 27. listopadu to budou 4 roky, 
co nás opustila i ona.
Srdíčko, které po odchodu manžela stále plakalo.
Naše maminka, babička - vzácná žena. 
Kdo zemřel, neodešel navždy. 
Zůstává v srdcích těch, kteří je měli rádi....
Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel, 
ten žije v našich srdcích dál...
S úctou, láskou a bolestí v srdci 
nikdy nezapomenou
 

 

syn Josef s rodinou 
dcera Míla s rodinou 

manželka Hana, synové Jaroslav a Libor s manželkami, vnuci Jaroslav, 
Ivo, Michal, vnučka Žaneta s manželem, pravnuk Simon.

Dne 28. 3. 2019 oslavili 
manželé 

Jaroslav a Miloslava 
Vančurovi 

z Chotusic 
krásné kulaté výročí

60 let společného života. 

Do dalších společných let jim hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a radosti přejí děti s rodinami. 

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2019   



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

DUBEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 2. 4. do 16. 6. 2019 - VÝSTAVA

putovní výstava „Přemysl Otakar II. - král, rytíř, zakladatel“ 

8. 4. od 17:00 - BESEDA

Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou
Ukradené dětství Kamily

od 15. 4. do 28. 4. - VÝSTAVA

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

16. 4. od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

  BYLANY U KUTNÉ HORY

27. 4. od 10:00 - JÓGA
Připravili jsme pro Vás další cvičení jógy v prostorách galerie. 

Změna programu vyhrazena 
Další informace na  a Facebooku

muzeum (Husova 291) 

(výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého krále českého)
Vstupné: 20 Kč
Otevřeno: út - ne 9 - 11, 12 - 17 hodin

společenská místnost knihovny na Kostelním náměstí.

Autorka již 16 knih představí svou nejnovější - , jejíž děj 
se odehrává z větší části v Jihovýchodní Asii, kam hlavní hrdinka Kamila uteče, 
jakmile dosáhne své plnoletosti.
A jak se v této části světa žije? O čerstvé zážitky se spisovatelka podělí tři dny 
poté, co se vrátí z cest po Asii. Návštěvníci tak budou prvními posluchači 
nového pořadu s dokumentárními fotkami a videi.

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Vernisáž výstavy: 15. 4. 2019 v 17.00 hodin. Výstava trvá do 28.4. 2019 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“  zve na přednášku PhDr. Jarmila 
Valentové
Jeden z nejvýznamnějších evropských výzkumů neolitu
vstupné dobrovolné  

Přijďte se uvolnit i relaxovat mezi výtvarná díla. Přijďte načerpat novou energii 
při cvičení s lektorkou jógy Zuzkou Heřmanskou. Cvičit se bude jemná hatha 
jóga vhodná i pro začátečníky a ty co si chtějí protáhnout tělo. 
Rezervace je nutná na galerie@cmuz.cz nebo tel: 327 316 769. 
Počet míst omezen. S sebou si vezměte podložku a deku. 
Cvičení potrvá 90 minut.
 vstupné 50 Kč.

http://muzeumcaslav.cz/

Foyer divadla - 150 let Dusíkova divadla v Čáslavi - 

Sobota 6. 4. ve 14:00 KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM  

Neděle 7. 4. od 16:00 Festival dechových hudeb v Čáslavi – 2. ročník  

Čtvrtek 11. 4. od 18:00 CESTY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ / ATAKDÁL Čáslav

Středa 17. 4. v 19:00 HRDÝ BUDŽES/ Divadlo A. Dvořáka Příbram  

Středa 24. 4. v 19.00 DVA NAHATÝ CHLAPI / JT Promotion

Čtvrtek 25. 4. v 19:00 SPORTOVCI ROKU 2018 - 

Pondělí 29. 4. v 19:00 MIROSLAV DONUTIL - Cestou necestou - 

Výstava mapující historii 
čáslavského divadla, jednoho z nejstarších v Čechách a na Moravě.

Představení není součástí abonmá. Vstupné: 195, 189, 169 Kč

Vstupné: 250, 200, 180 Kč

Fragnemt hry F. V. Jeřábka, kterou bylo před 150 lety slavnostně otevřeno 
Dusíkovo divadlo

Představení není součástí abonmá. Vstupné: 450, 420, 390 Kč

Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 390, 370, 350, 300 Kč

Vstupné dobrovolné

Vstupné: 390 Kč

3

3

7. 4. 2019 VELIKONOČNÍ  TVOŘENÍ neděle- určeno pro děti od 1. tříd - 

13. 4. 2019 ČÁSLAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK

18. 4. 2019 KERAMICKÉ DOPOLEDNE – kouzelný vrch + vlastní tvorba 

18. 4. 2019 ZÁMEK LOUČEŇ s velikonočním programem - 

1. 5. 2019 LEGOLAND NĚMECKO - 

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

od 15:00 
do 17:00 hodin - poplatek 50 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 4. 
4. 2019 v kanceláři DDM Čáslav 

 - určeno pro taneční skupiny z celé ČR a 
veřejnost - zahájení v 8:45 hodin v hale Bios Čáslav 

- určeno 
pro děti od 1. tříd - od 8:00 do 11:00 hod. - poplatek 120 Kč - přihlášky spolu       
s poplatkem odevzdejte do 15. 4. v kanceláři DDM Čáslav 

určeno pro děti od     
7 let - odjezd od DDM v 8:00 hodin, návrat kolem 16:00 hodin - účastnický 
poplatek 100 Kč za oběd (doprava a vstup hrazen z projektu Nuda ta nás 
nebaví) - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 31. 3. 2019.

určeno pro děti od 1. tříd - odjezd od DDM     
v 02:00 hod. - návrat ve čtvrtek ráno kolem 02:00 hodin - poplatek 1 200 Kč (do-
prava, celodenní vstupné na všechny atrakce, pedagogický doprovod, pojiš-
tění) - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 12. 4. 2019.

pro děti od 7 let - denně od 8:00 do 16:00 hodin - Cena: 1500 Kč 
(v ceně náklady na tvoření, soutěže, hry, výlety, zajistíme svačinu i oběd)

5
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ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY 
 

VSTUP ZDARMA!!!

V úterý 2. 4. si můžete prohlédnout muzeum s původním mobiliářem,
který Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v roce 2018 za kulturní památku.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DUBEN

Kdo zemřel, sešel z očí... Ale navždy zůstává v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

Dne 14. dubna uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil

pan

Jaroslav Bohatý
z Čáslavi

S díky a láskou stále vzpomíná manželka
s dětmi a vnoučaty 

Dne 3. dubna bychom 
společně oslavovali

90. narozeniny 
naší maminky,

babičky, sestry a tety

Ludmily Suchomelové

Liduš, chybíš nám!



2. ZELENÁ KNIHA

16. - 17. HELLBOY

3. SKLENĚNÝ POKOJ

19. BOHEMIAN RHAPSODY

3. BOHEMIAN RHAPSODY 18. - 19. LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

4. SHAZAM! 

20. - 21. MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA

4.- 7. TERORISTKA
20. - 21. AFTER: POLIBEK

5. - 7. VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 23. - 24. CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI

9. - 10. MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE 25. - 26. AVENGERS: ENDGAME

11. a 13. ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
26. SKLENĚNÝ POKOJ

27. HLEDÁ SE YETTI

13. JAK VYCVIČIT DRAKA 3 27. - 28. AVENGERS: ENDGAME 3D

28. ŽENY V BĚHU
14. a 16. CAPTAIN MARVEL 

30. LABUTÍ JEZERO

14. ŽENY V BĚHU

poslední přání - zaběhnout maraton! Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. 
Bývalý vyhazovač a podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga má pověst chlápka, Promítáme od 20 hodin.
který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný klavírista Dr. Don Shirley si ho 
proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech ame-
rického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější... Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Vydává 
Pro mládež 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. se do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy 

musí "Královně krve" zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu... 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdi-
vuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je 
dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je příběh Freddie Mercuryho... 
Pro mládež 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Pro mládež 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je příběh Freddie Mercuryho. La Llorona. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stižený hrůzným 
Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím nahání hrůzu pouhá 

zmínka o jejím jménu... Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. 
Promítáme od 20 hodin.

V každém z nás dříme superhrdina. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné 
slovo - SHAZAM! - a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec se záslu-
hou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama... Mládeži Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na cestu, aby 
přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku. 

Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Marie je učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako 
kráva. Když jí proti strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň Tessa je vzorem hodné holky. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s 
a rozhodne se udělat to, co nás občas napadne, ale hned tu myšlenku zapudí- tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott... Pro mládež do 12 let nevhodné. 
me... Pro mládež 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, se s těžkým srdcem 
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uply- smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů. Ale nyní čelí 
nulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší... nové hrozící krizi... Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítá-
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. me od 20 hodin.

Dokument o mladých párech, které se chystají vzít. Jaké jsou dnes důvody, proč Po ničivých událostech Avengers: Infinity War je vesmír v troskách. S pomocí 
se lidé berou, jaké k tomu mají podmínky a co je v manželství čeká? Pro mládež zbývajících spojenců se Avengers opět shromáždí, aby zrušili Thanosovy akce a 
12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. obnovili pořádek vesmíru... Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Ve čtvrtek 

promítáme od 20 a v pátek od 17.30 hodin. 

Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval na venkov, do domu na kraji lesa.   
V něm je hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti pohřbívají svá zvířa- Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivu-
ta, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice protínající městeč- hodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je 
ko... Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“.   

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

V předvečer prvního výročí úmrtí slavného rodáka a milého člověka pana 
Miloše Formana promítneme , přivítáme jeho hlavní představitelku Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního 
paní Věru Křesadlovou a vyhlásíme konkurs na pamětní desku na rodný dům. odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří... Mládeži 
Přístupno všem. Vstupné volné. Začínáme v 18 hodin. přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Na ostrově Blp žijí bývalí odvěcí nepřátelé v záviděníhodné harmonii. Vládne Vesmír v troskách. S pomocí zbývajících spojenců se Avengers opět shromáždí, 
jim náčelník Škyťák, který miluje svoji kamarádku Astrid, jen jí to nestačil říct. aby zrušili Thanosovy akce a obnovili pořádek vesmíru. Mládeži přístupno. 
Právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat... Vstupné: 150 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v neděli od 17.30 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho 
Příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek poslední přání - zaběhnout maraton! Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. 
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka, ocitá se se skupinou spojenců v Promítáme od 20 hodin.
srdci konfliktu. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 
17.30 hodin.

Jeden z nejznámějších světových baletů Labutí jezero v podání sólistů a 
baletního souboru Pařížské opery... Mládeži přístupno. Vstupné: 250 Kč. 

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho Promítáme od 20 hodin.

12. VEČER K POCTĚ MILOŠE FORMANA

KONKURS

KINO MILOŠE FORMANA DUBEN
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Tel.: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA     -     e-mail: kino@kulturacaslav.cz 327 312 215     -     



KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
A VŠE CO SOUVISÍ 
S PIVOVARNICTVÍM 

Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY, 

TEL. 732170454
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Čáslavské fyzioterapeutické centrum 
hledá pro svůj další rozvoj vhodné prostory 

v okolí náměstí Jana Žižky z Trocnova

Čáslavské 
fyzioterapeutické centrum, 

Žižkovo náměstí 148, 
286 01  Čáslav, 

www.fyziocaslav.cz

Kontakt: 
Alena Šlaisová, 

tel.: 720 731 960, 
email:alena.slaisova@fyziocaslav.cz, 

info@fyziocaslav.cz

Ideálně v přízemí či dostupné 1.patro. 

Dvě a více místností s odvětráním. 

Dvě toalety, případně možné jejich zřízení.

Možnost podílet se na případné rekonstrukci.  

Dlouhodobý pronájem.

Za možné nabídky předem děkujeme.
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www.meucaslav.cz
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Program na duben 2019 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

6. dubna - sobota - ROZTOKY

13. dubna - sobota - JARNÍ KVĚTY DYMNIVKY

20. dubna - sobota - KOZOHLODY - RANČ DALU

27. dubna - sobota - ROZHLEDNA ČEBÍNKA A ZLOBICE

Trasa: Roztoky - Tiché údolí - Alšova vyhlídka - Unětice - Úholičky. 12 km. 
Odjezd v 7:50 hod. Návrat v 17:06 hod. Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

Trasa: Velký Osek - Veltrubský luh - Kolín. 12 km. Odjezd v 8:50 hod. Návrat        
v 15:06 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec. 

Trasa: Golč. Jeníkov - Podmoky - Kozohlody - Vlkaneč nebo Zbýšov. 9 nebo 13 
km. Odjezd v 9:08 hod. Návrat z Vlkanče ve 14:10 hod., ze Zbýšova v 16:30 hod. 
Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Trasa: Čebín - rozhledna Čebínka - Malhostovické kopečky - rozhledna Zlobice - 
Kuřim. 11 km. Odjezd 7:06 hod. Návrat v 16:49 hod. Svačinu s sebou! 
Jízdné: region Vysočina, Tišňov - Kuřim a zpět. Vedoucími jsou paní Štěpinová a 
paní Krupičková.

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

čtvrtfinále 23. 02. Velké Popovice - HC Čáslav 

čtvrtfinále 20. 02.   HC Čáslav - Velké Popovice

VÝSLEDKY ODEHRANÝCH ZÁPASŮ PLAY-OFF, 
které bylo hráno na dva vítězné zápasy 

- rozhovor s útočníkem HC Čáslav Michalem Borovanským 
najdete na straně 24  

Ulice Generála Františka Moravce 87 (ve dvoře)

Krmivo pro všechny druhy zvířat

NOVÉ CHOVATELSKÉ POTŘEBY

HC ČÁSLAV VYHRÁLA KRAJSKOU LIGU MUŽŮ 2018/2019 

7:0

NÁBOR DĚTÍ NA TENIS PROBÍHÁ

Rádi si s vámi sjednáme osobní schůzku a poskytneme informace 
o možnostech trénování v tenisovém klubu Čáslavi a nově v Potěhách. 

V případě, že se rozhodnete pro přihlášení vašeho dítěte 
na tenis a je to mimo období výše uvedené, nevadí, 

je možné se zařadit do tréninkového procesu 
i v průběhu dané sezóny.

Jaro se blíží a tím i tenisové tréninky venku 

Přihlášení v dubnu

Kontaktní osoba: Bc. Martina Andrle Vojtová, 
tel. 777117709, emivoj@seznam.cz

3:4

semifinále 27. 02. HC Čáslav - Junior Mělník 4:0

semifinále 02. 03. Junior Mělník - HC Čáslav 3:2 pp

semifinále 03. 03. HC Čáslav - Junior Mělník 5:3

finále 06. 03. HC Čáslav -  SK Tygři Černošice 4:1

finále 09. 03. SK Tygři Černošice -  HC Čáslav  3:2 pp

finále 10. 03. HC Čáslav -  SK Tygři Černošice 3:2 pp

16. kolo 09. 03.  FK Čáslav  - FC Horky nad J. 

Spartak Slatiňany -  FK Čáslav  16. 03. 17. kolo

24. 03.  FK Čáslav - FK Pěnčín-Turnov18. kolo

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

3:2 np

2:0

Začátek kvalifikace by měl být zahájen, i vztažně k ještě neukončeným soutěžím 
v ostatních krajích, až 27. března a má probíhat až do 20. dubna. To znamená, že 
bychom čekali 17 dnů na začátek této kvalifikace a další 3 týdny bychom hráli. 
Trénovat bez možnosti přátelského zápasu a následně naskočit do kvalifikace 
by nebylo nejvhodnější. Taktéž víme, že by nás neminulo zařazení do moravské 
skupiny kvalifikace (Velké Meziříčí, Krnov) a v případě postupu do druhé ligy by 
nás pravděpodobně tato skupina čekala taktéž. 

Náš cíl byl pro letošní rok účast ve finále krajské ligy. V budoucnu postup do 
vyšší soutěže nevylučujeme.                                                                      HC Čáslav

HC ČÁSLAV SE KVALIFIKACE O POSTUP DO DRUHÉ LIGY NEZÚČASTNÍ

4:3 np


