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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 27. 2. 2017 | Městská rada

usnesením č. 52/2017

usnesením č. 53/2017 usnesením č. 67/2017

usnesením č. 68/2017
usnesením č. 54/2017 

usnesením č. 69/2017

usnesením č. 55/2017
usnesením č. 70/2017

usnesením č. 56/2017
usnesením č. 71/2017

usnesením č. 57/2017

usnesením č. 72/2017

usnesením č. 58/2017

usnesením č. 73/2017
usnesením č. 59/2017

usnesením č. 74/2017
usnesením č. 60/2017

usnesením č. 75/2017
usnesením č. 61/2017

usnesením č. 76/2017
usnesením č. 62/2017

usnesením č. 77/2017

usnesením č. 63/2017 usnesením č. 78/2017

usnesením č. 79/2017

usnesením č. 80/2017

usnesením č. 81/2017

usnesením č. 64/2017

usnesením č. 65/2017 usnesením č. 82/2017

usnesením č. 66/2017

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého pana V. A. o možnost uhradit ve splátkách dlužnou částku za nájemné a zálohy 
rozsahu „ Květinová výzdoba ve městě Čáslav v roce 2017 - 2019“ byly obeslány na služby za byt č. 13, v č. p. 1537, ul. Bojovníků za Svobodu, Čáslav, včetně 
firmy uvedené v důvodové zprávě. soudních poplatků souvisejících s vymáháním pohledávky.

 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.  doporučila Zastupitelstvu města schválení odpisu po-
Z_S14_12_8120057722 mezi městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická hledávky za povinnou N. J., ve výši 31 541,70 Kč z titulu neuhrazení úroků z 
874/8, Děčín, IČ: 24729035 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného prodlení placení nájemného a záloh na služby za byt č. 14, v čp. 640, ul. Boženy 
k dodávce elektrické energie na akci Most ev. Č. 339-004 v ul. Pražská v Čáslavi, Němcové, Čáslav, pro nedobytnost.
přeložky inženýrských sítí.  doporučila Zastupitelstvu města schválení vyřazení 

1) schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky pohledávky za povinnou L. K., ve výši 69 125 Kč z titulu neuhrazení nájemného 
na stavební práce „rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ s tím, že výběrové a záloh na služby v bytě č. 7, v čp. 574, ul. Filipovská, Čáslav, včetně soudních 
řízení bude provedeno uzavřenou výzvou; 2) schválila, aby v rámci zadání poplatků a úroků z prodlení, do podrozvahové evidence.
veřejné zakázky malého rozsahu „rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ byly  vyslovila souhlas s prominutím 50% úroků z prodlení 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. úhrady nájemného a záloh na služby v bytě č. 11, v čp. 1907, ul. Prokopa 

 vyslovila souhlas se změnou sídla Hokejového klubu Holého, Čáslav, paní J. S. Celková výše úroků z prodlení činí 3 138 Kč.
Čáslav, z. s. z adresy Vodranty 1664, 286 01 Čáslav na adresu: Na Bělišti 2028,  vyslovila souhlas s prodloužením souhlasu se sjednáním 
286 01 Čáslav, zapsané v Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj, katastrál- zvláštního určení platového tarifu dle § 6 odst. 2 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
ním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav. ve znění pozdějších předpisů v nově uzavřené Kolektivní smlouvě v Městské 

 vzala na vědomí zprávu o provedení inventarizace nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.
majetku v termínu k 31. 12. 2016 - DNM, DDNM, DHM, DDHM, zásoby, ceniny,  vyslovila souhlas s aktualizací předpokládané doby 
účetní zůstatky a závazky včetně pohledávek, dle důvodové zprávy. používání dlouhodobého hmotného majetku, v souladu s § 28, odst. 6 zákona o 

 doporučila zastupitelstvu města schválit toto usnesení: účetnictví v návaznosti na pravidla Českého účetního standardu č. 708, bod 4. 
Zastupitelstvo města po projednání svým usnesení č. /2017 schvaluje 1., od 1. 1. 2017 v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.
vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2016,  dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci   
podle předloženého hodnocení. v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování panu. J. H. 

 schválila návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání bytem Opatovice, který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - ubytovna 
nákupu plynu mezi městem Čáslav a městskými a příspěvkovými organizacemi Bílý kůň.
města, dle důvodové zprávy.  dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci   

 schválila návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování panu J. L., 
nákupu elektřiny mezi městem Čáslav a městskými a příspěvkovými organiza- který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.
cemi města, dle důvodové zprávy.  schválila odpisový plán Domova důchodců Čáslav na rok 

 schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 2017, dle předložené žádosti.
uzavřené mezi městem Čáslav a panem J. P., bytem Žáky, ze dne 30. 10. 2015.  schválila odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres 

 schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Kutná Hora na rok 2017, dle předložené žádosti.
uzavřené mezi městem Čáslav a panem J. P., bytem Žáky, ze dne 30. 10. 2015.  schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 

 schválila ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku mezi 1756 na rok 2017, dle předložené žádosti.
městem Čáslav a panem Ing. Petrem Miláčkem, IČ: 75118378, s místem  schválila odpisový plán ZŠ  Čáslav, Nám. J. Ž. z Trocnova 
podnikání Hostovlice 18, ze dne 26. 10. 2016. 182 na rok 2017, dle předložené žádosti.

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  schválila čerpání rezervního fondu a fondu investic 
pozemcích p. č. 1432 a p.č. 2046/3 zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Městského muzea a knihovny Čáslav, dle důvodové zprávy.
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti  vyslovila souhlas s realizací projektu OP VVV - Operační 
Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, program Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 
a.s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, úplatně ve výši 8 700 Kč + platná sazba 182, dle důvodové zprávy.
DPH, spočívající v právu provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
soustavy na dotčených nemovitostech, v souladu se smlouvou o budoucí města na BabyBox v Kolíně ve výši 5 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30. 6. 2015 a v rozsahu dle  schválila návrh smlouvy o dílo na doplnění IV. Úplné 
geometrického plánu č. 2980-843/2016 (PGP-1231/2016-205). Skutečná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšíře-
výměra věcného břemene je 87 bm. nou působností (ORP) Čáslav - převedení územně plánovacích dokumentací 

 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 138 obcí ORP Čáslav do datového modelu DMG ÚAP 4. 2. a zhotovitele díla pana 
ul. Jeníkovská, Čáslav panu R. O., bytem Čáslav, za podmínek uvedených v Mgr. Petra Kolouška se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4. Cena díla 
důvodové zprávě. bude dle návrhu smlouvy o dílo činit maximálně 16 000 Kč bez DPH.

 schválila přidělení bytu č. 15 v č. p. 1906 ul. Prokopa  schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy na pana M. M. bytem Kutná Hora rozsahu „Plynovod Cihelna III“ firmu GASKO, spol. s r. o. IČO: 45146454, 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Klejnarská 155, Kolín, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi vyhovět žádosti 

Městský úřad Čáslav zve všechny občany 
na dubnové zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční 

v pondělí 24. 4. 2017 od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.
Pozvánky spolu s podrobným programem schůze

budou zveřejněny jeden týden před konáním zasedání
na úřední desce městského úřadu, na webových stránkách města Čáslavi i na vývěskách. 
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Usnesení městské rady ze dne 14. 3. 2017 | Městská rada

usnesením č. 83/2017 
usnesením č. 92/2017

usnesením č. 84/2017 usnesením č. 93/2017

usnesením č. 85/2017 usnesením č. 94/2017

usnesením č. 86/2017

usnesením č. 87/2017
usnesením č. 95/2017

usnesením č. 96/2017

usnesením č. 97/2017

usnesením č. 98/2017

usnesením č. 99/2017

usnesením č. 100/2017

usnesením č. 101/2017

usnesením č. 102/2017
usnesením č. 88/2017

usnesením č. 89/2017 usnesením č. 103/2017

usnesením č. 90/2017 usnesením č. 104/2017

usnesením č. 91/2017 usnesením č. 105/2017

schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Vybavení závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
4 šaten na Zimním stadionu Čáslav“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové  schválila použití znaku města v katalogu stanic HZS ČR, 
zprávě. dle předložené žádosti.

 schválila uzavření dohody o vyřízení reklamace mezi  schválila zveřejnění výběrového řízení města 
městem Čáslav a Riderou stavební, a.s., IČ: 45192464, Dělnická 382/32, schváleného ZM č. 73/2016 dne 12. 12. 2016, na úřední desce města s 
Ostrava. termínem přihlášek do 10. 4. 2017 dle důvodové zprávy.

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
rozsahu „Květinová výzdoba ve městě Čáslav v roce 2017 - 2019“ firmu AVE CZ pozemcích p.č. 2085, p.č. 1762/3, p.č. 1775/7, p.č. 1776/24, p.č. 1775/6, p.č. 
Odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna 2082/3, p.č. 2082/2 a p.č. 2082/4 zapsaných na LV 10001 pro obec a 
Hejdof 1666, Čáslav. katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávněného společnost GasNet, s.r.o. 

 schválila návrh Plánu odpadového hospodářství města se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše 400 01, IČ 27295567, úplatně 
Čáslav zpracovaný společností ISES, s.r.o. dle důvodové zprávy. ve výši cca 71 300 Kč + platná sazba DPH, kdy předpokládaná výměra věcného 

 doporučila Městskému zastupitelstvu v Čáslavi schválit břemene je 713 bm. 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým  schválila uzavření smlouvy o nájmu plynárenského 
usnesením schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Čáslav, týkající se: zařízení mezi městem Čáslav jako pronajímatelem a GasNet, s.r.o., se sídlem 
1. změny funkčního využití ploch pozemků p.č.: 2242/1, 2242/3, 1257/1, Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako nájemcem na akci: „Čáslav - 
1258/1, 2245/2, 2245/1, 2258, 2259, st. 673, st. 672, st. 526, st. 420/1, 2539, Filipov, 10 RD“ STL přípojky.
1256/1 v katastrálním území: Čáslav z plochy výroby a skladování - drobné  schválila uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě s vlastníkem 
výroby (DV) na plochu obytnou smíšenou městskou (SM) nebo plochu bydlení nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu uzavřené mezi 
v bytových domech (BH) - plochy budou prověřeny a posouzeny projektantem městem Čáslav a Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. se 
změny územního plánu Čáslav, sídlem Ku  Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
2. změny funkčního využití ploch pozemků p.č.: 2698, 2697, 2722, st. 506/1 v  vyslovila souhlas, dle směrnice Města Čáslavi, č. 7/2015 
katastrálním území: Čáslav z plochy výroby a skladování průmyslové (VP) na o postupu při pořizování zboží, služeb a prací mimo režim zákona č. 137/2006 
plochu obytnou smíšenou městskou (SM) nebo plochu bydlení v bytových Sb. o veřejných zakázkách, s provedením opravy výtahu v nové budově 
domech (BH) – plochy budou prověřeny a posouzeny projektantem změny Městské nemocnice Čáslav za cenu uvedenou v nabídce, dle důvodové zprávy.
územního plánu Čáslav,  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 
3. prověření a případná změna funkčního využití části plochy pozemku p.č.: Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
1208/2 v katastrálním území: Čáslav z plochy zeleně zahrad (ZZ) na plochu předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru pro Městskou 
bydlení - venkovského chrakteru (BV), nemocnici Čáslav od Města Golčův Jeníkov ve výši 30 000 Kč, dle důvodové 
4. prověření a případná změna funkčního využití ploch pozemků p.č.: 344/2, zprávy.
344/4, st. 1619, st. 3569 v katastrálním území: Čáslav z plochy občanského  schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a 
zařízení - komerční zařízení malá a střední (OK) na plochu obytnou smíšenou zdravotnictví v roce 2017 vybraným organizacím, sdružením a městu ve výši 
městskou (SM), uvedené v návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Helpicon, z.ú Čáslav., 
5. prověření a případná změna funkčního využití ploch pozemků p.č.: 23/23, Rytmus Benešov, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
23/24 a 94 v katastrálním území: Filipov u Čáslavi z plochy zeleně zahrad (ZZ) a Kutná Hora, Život 90 Zruč nad Sázavou z.ú, EDA cz, z.ú., Povídej, z.s., Kutná 
zeleně nízké (ZN) na plochu bydlení – venkovského charakteru (BV), Hora, Město Kolín, Oblastní charita Kutná Hora-Raná péče.
6. posouzení změny trasování navrženého lokálního biokoridoru LBK 49, a to  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
mimo pozemek p.č.: 94 v katastrálním území: Filipov u Čáslavi, usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi, svým usnesením, 
7. prověření a případná oprava vymezené hranice zastavěného území v jižní schvaluje poskytnutí finančních dotací v oblasti sociální a zdravotnictví 
části sídla Kalabousek, organizacím a sdružením uvedených v návrhu odboru sociálních věcí a 
8. prověření a případná změna funkčního využití ploch pozemků p.č. 674/14, zdravotnictví - Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora - Rodinné 
674/13, 674/15, 673/14 v katastrálním území: Čáslav z plochy zemědělské na centrum Kopretina, Oblastní charita Kutná Hora - Centrum Domek, Diakonie 
plochu výroby a skladování - průmyslová (VP), ČCE Střední Čechy.
9. prověření a případné změny na hranicích katastrálních území Čáslav -  neschválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a 
Církvice, které vznikly po schválení návrhu komplexních pozemkových úprav zdravotnictví v roce 2017 organizacím: Svaz postižených civilizačními 
Církvice, chorobami v ČR, Domov pro seniory Heřmanův Městec, z.s. a Fokus Vysočina, 
a určuje zastupitele ..…, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení z.ú., dle důvodové správy. 
změny č. 1 územního plánu Čáslav.  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování     
„Workoutové hřiště Čáslav“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. p. E. H., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.

 schválila odvolání paní Evy Albrechtové z funkce  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
ředitelky příspěvkové organizace Dusíkovo divadlo Čáslav, v souvislosti se pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování     
zrušením organizace, k 31. březnu 2017. p. R. P., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.

 schválila oslovení dohodců pro podání nabídky při  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 11 v domě 
nákupech komodit elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 na Českomoravské s pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1709 v Čáslavi paní Y. T., bytem 
komoditní burze Kladno dle důvodů uvedených v důvodové zprávě. Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 schválila zábor veřejného prostranství na nám. Jana  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky 
Žižky z Trocnova pro CCP (Corvette club Praha) za účelem konání 17. „Multifunkční sportovní povrch na zimní stadion“ byly obeslány firmy uvedené 
mezinárodního srazu sportovních vozů Chevrolet Corvette v souladu s obecně v důvodové zprávě.

Usnesení městské rady ze dne 16. 3. 2017 | Městská rada

usnesením č. 106/2017 usnesením č. 107/2017 schválila dodatek č. 1  smlouvy o nájmu nebytových  schválila dodatek č.  1 smlouvy o nájmu movitých věcí 
prostor mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., dle důvodové zprávy. mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., dle důvodové zprávy.

Město Čáslav již nyní připravuje další ročník Čáslavských slavností,
které se uskuteční v sobotu 10. června 2017.
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PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
NAVŠTÍVIL ČÁSLAV

JAN HAMÁČEK

Při jedné ze svých cest po České republice zavítal 
dne 13. března do Čáslavi Jan Hamáček, předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Na programu jeho přibližně dvouapůlhodinového 
pobytu ve městě byla návštěva městské nemocnice 
a střední zemědělské školy. 

 

kvalita péče, která je v té-
to nemocnici poskytová-
na, zůstala alespoň za-
chována. Hovořili jsme o 
tom, že ten současný 
systém malým nemocni-

Na úvod své březnové návštěvy v našem městě cím příliš nepřeje, je spí-
zavítal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu še tlak na podporu fakult-
České republiky Jan Hamáček na prohlídku zdejší ních a dalších velkých ne-
městské nemocnice. Při příjezdu jej uvítal starosta mocnic, ale myslím si, že 
města a senátor PČR inženýr Jaromír Strnad a ře- by byla škoda, kdyby tak-
ditel nemocnice doktor Martin Novák. Host i jeho to kvalitní nemocnice 
doprovod včetně poslance inženýra Milana Urbana měly čelit nějakým pro-
si prohlédli interiér i vybavení městské nemocnice a blémům. 
poté již za zavřenými dveřmi hovořili o otázkách Z návštěvy čáslavské 
zdravotnictví obecně i o konkrétních problémech a nemocnice si odvážím 
proměnách místního zdravotnického zařízení. Po u- velmi dobrý pocit i pod-
končení návštěvy Jan Hamáček shrnul svoje po- nět do další práce a určitě 
znatky: „Musím říci, že mě návštěva čáslavské ne- budeme dbát na to, aby zdejší nemocnice mohla tématem je nyní také reforma ve směru povinné 
mocnice velice překvapila, je krásná, velmi mo- fungovat i nadále.“ maturity z matematiky, či reforma financování 
derní, nově zrekonstruovaná a přestože patří k nej- Další přibližně hodina času návštěvy předsedy středních škol. „Proto mě zajímal názor pana ředite-
menším v republice, je vidět, že je životaschopná. Poslanecké sněmovny potom byla věnována setká- le na aktuální problémy, ale obecně platí, že odbor-
Říkal jsem panu řediteli Novákovi, že jsem měl mož- ní s vedením i studenty zdejší střední zemědělské né školství má a musí mít budoucnost, je třeba jej 
nost porovnávat, protože jsem byl v loňském roce   š koly. Zde Jana Hamáčka přivítal její ředitel, inženýr podporovat a hledat nové cesty například mezi ško-
v Itálii, kde jsme měli drobnější zdravotní problém   Jaromír Horníček, který spolu s dalšími členy peda- lami a zaměstnavateli, to znamená podporu duál-
s naším synem. Odjeli jsme proto do podobně velké gogického sboru nastínil hostovi současnou situaci ního vzdělávání tak, aby studenti mohli část svého 
nemocnice v Itálii a ta čáslavská je tak o dvacet let školy i smělé plány do budoucna. Řeč se samozřej- vzdělávání trávit přímo ve firmě, získávali určité ná-
před nimi. Takže Čáslavští určitě mají být na co hrdí mě stočila také k celorepublikové situaci ve školství.  vyky a současně si možná i chystali předpolí pro 
a je potřeba udělat maximum pro to, aby rozsah a „Obecně platí to, že se vláda snaží podporovat 

odborné vzdělávání ve 
všech směrech - samo-
zřejmě stále ještě čekáme 
na populační vlnu, která 
je nyní na základních ško-
lách a pomalinku se blíží 
na školy střední. Na tuto 
chvíli musí být systém při-
praven a my jsme s pa-
nem ředitelem hovořili 
také o možnosti dalšího 
rozvoje této školy. Jsem 
velmi rád, že se zde ote- svoje budoucí zaměstnání,“ zakončil rozhovor před-
vírají další obory, což je seda poslanecké sněmovny, který se následně vydal 
určitě dobře,“ konstato- do auly školy na besedu s jejími studenty, která jeho 
val Jan Hamáček, který návštěvu Čáslavi zakončila.
doplnil, že aktuálním zn

INFORMUJEME OBČANY,
ŽE SE DNE  USKUTEČNÍ6. DUBNA

STANOVENÝ ČAS SE MŮŽE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MÍRNĚ ZMĚNIT

SETKÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY

NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ V ČÁSLAVI
V DOBĚ OD 14:15 DO 15:00 HODIN
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Pondělí

Úterý:

Čtvrtek

Pátek

Beze změny:

Beze změny: 

Nově:

Beze změny:

Nově:

Beze změny:

Nově:

Aug. Sedláčka, Dr. Fr. Škrdleho, Dr. L. Quise, 
Dusíkova (od náměstí k ul. Masarykova), 
Formíkova, Gen. Fr. Moravce, Hluboká cesta, J. 
Mahena, Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, K. 
Pazderského, Kaunického, Klimenta Čermáka, 
Komenského náměstí, Kostelní náměstí, Koželuhy, 
Masarykova, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na 
Nepřízni, Žižkovo náměstí, Nazaret, Palackého, 
Poštovní, Pražská (Ostrý roh - Tři svatí), P. Otakara II. 
(náměstí - Jeníkovská), Prokopa Holého (1906 - 
1908), Táborská, Tylova, Váchova, Vodranty (sport. 
areál), Žižkova brána

Břízová, Čeplova, Družstevní, Fialková, Habrová, 
Chrpová, Jahodová, Jarmily Kratochvílové, 
Jasmínová, Jetelová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke 
Koupališti, Konvalinková, Květinová, Lípová, Luční, 
Ludmily Formanové, Malinová, Modřínová, Na 
Svornosti, Na Vyhlídce, Novodvorská, R. 
Těsnohlídka, Růžová, Sadová, Sluneční, Šeříková, 
Travní, U Cihelny, U Lesoparku, V Toufárně, Za 
Rybníkem, Zahradní, Žacká, Žitenická, Žitná

Prokopa Holého (1902 - 1905)

A Chittussiho, Aloise Jiráska, Boženy Němcové, 
Filipovská, Generála Eliáše, Chrudimská, Josefa 
Dobrovského, J. Jungmanna, J. Kollára, J. Průchy, 
Jar. Vrchlického, Jiřího z Poděbrad, Matouše 
Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pod Pilou, P. 
Otakara II. (Jeníkovská - Gen. Eliáše), Svatopluka 
Čecha 

Akátová, Ant. Dvořáka, B. Smetany, Bezová, El. 
Krásnohorské, Fibichova, Havlenova, Jeníkovská, 
Lísková, Na Skále, Šípková, Trnková, Ve Dvoře 
(Filipov), Zámecká (Filipov), Žlebská (Filipov)

Kalabousek. Lochy, Rusalka, Vrcha

28. října, Bojovníků za svobodu, Dr. K. Tesaře, Dusí-
kova (Masarykova - Tyršova), Emila Picka, Forma-
nova, Husova, Chotusická, Myslbeka, Jabloňová, 
Jablonského, Jasanová, Javorová, Jilmová, K. Hil-
berta,  L. Želiny, Mikoláše Alše, Na Mýtě, Nad Budí-
nem, Nad Rezkovcem, Pod Nádražím, Pod Zahra-
dami, Potoční, Pražská (Tři svatí - Kalabousek), To-
polová, Třešňová, Tyršova, Úzká ulička, Vrchovská, 
Za Tratí

INFORMACE SPOLEČNOSTI 
AVE CZ, 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.

PROBLÉMY ZPŮSOBIL PRAVDĚPODOBNĚ 
NEKVALITNÍ MATERIÁL
Jen před několika lety byla řešena 
kompletní rekonstrukce schodiště, 
spojujícího širší centrum města 
Čáslav s lokalitou Čeplov. Zmiňova-
ná proměna však bohužel místní 
obyvatele těšila jen krátce a již brzy 
po jejím dokončení se začaly obje-
vovat první problémy. Ty nyní vy-
ústily v nutnost další opravy. 

„Se zmiňovaným schodištěm 
byly problémy již brzy po jeho mi-
nulé rekonstrukci," zhodnotila ve-
doucí oddělení investic zdejšího 
městského úřadu, paní Bc. Marké-
ta Petrová. "Dílo bylo samozřejmě 
ihned reklamováno a několikrát 
došlo také k lokálním opravám. Město bylo doda- hem silnější než zde v Čáslavi. Proto jsem přesvěd-
vatelem také upozorněno na nevhodnost používání čen, že jde o vadu materiálu,“ konstatoval. 
posypové soli v zimním období, což bylo tedy v Ať již je na vině neutěšeného stavu diskutované 
daném místě nahrazeno posypem drtí. Průběh části města cokoliv, jisté je, že bude nutné podnik-
letošní zimy však přesto stav schodiště na Čeplov nout potřebné kroky pro zajištění bezpečnosti tudy 
zhoršil natolik, že je potřebná jeho komplexnější procházejících obyvatel města. 
úprava," doplnila. „Oprava proběhne v co nejbližším a nejkratším 

K tématu se vyjádřil také starosta města, termínu tak, aby její realizace omezila možnost 
inženýr Jaromír Strnad, který podotkl, že na vině využívání schodiště v co nejmenší míře,“ ujistila dá-
současných problémů je s největší pravděpodob- le Bc. Petrová. Nezbytné je také zajištění veškerých 
ností nekvalitní materiál, který byl při minulé re- úředních kroků, jež musejí takovému zásahu před-
konstrukci použit. „Není jednoduše možné, aby do- cházet. 
cházelo k tak častému poškození schodiště. Po- Vedení města proto nyní žádá všechny občany, 
dobné postupy jsou bez problémů používány i u sta- aby v uvedených místech prozatím dbali zvýšené 
veb v horských podmínkách, kde jsou zimy mno- pozornosti.                                                                  zn

Společnost AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o. 
oznamuje obyvatelům Čáslavi, že z důvodu optima-
lizace svozových tras přistoupilo její vedení ke 
změně termínů svozu směsného komunálního 
odpadu na území města. Odpad z mnohých míst 
bude i nadále svážen ve stejné dny, jako tomu bylo 
doposud, v některých případech však dochází ke 
změnám, o nichž informujeme v níže uvedeném 
seznamu. 
Ke zmiňované úpravě termínů svozu komunálního 
odpadu dochází s účinností od 1. dubna 2017. 

Středa 15. března 2017 patřila ve středočeské Dia-
konii k nejvýznamnějším dnům roku. V devět hodin 
dopoledne byla slavnostně „odhalena“ nová fasáda 
čáslavského pracoviště. Při tomto slavnostním aktu 
nechyběli zástupci města Čáslav, příznivci Diakonie 
a samozřejmě klienti.

Rekonstrukce západní stěny budovy probíhala 
na podzim a v zimě loňského roku. Kromě fasády 
bylo opraveno i zastřešení přilehlého vchodu. Dnes 
se tak čáslavská Diakonie, která pomáhá především 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením, 
může pyšnit zbrusu novým kabátkem. 

„Zateplení napomůže snížit náklady na vytápě-
ní a zároveň zvýší tepelný a osobní komfort našich 
klientů. Západní stěna je teď také mnohem atraktiv- Středočeského kraje, za což velmi děkujeme. Pevně 
nější na pohled,“ shrnula přínos rekonstrukce věříme, že se v dohledné době podaří zrealizovat i 
fasády Pavlína Rumanová ze středočeské Diakonie. opravu zbylých dvou stěn budovy, “ dodala.                                                                                        
„Celý projekt byl realizován s laskavým přispěním                                                            Diakonie ČCE  

BUDOVU DIAKONIE V ČÁSLAVI ZDOBÍ NOVÁ FASÁDA

Pohled na fasádu ze zahrady střediska 
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PRVNÍ PŘEDNÁŠKA NOVÉHO SEMESTRU 
PATŘILA ZDEŇKU SEJČKOVI

Ani po mnoha semestrech, které má čáslavská 
Univerzita volného času již za sebou, zájem o tento 
program pro seniory rozhodně neopadá. Březnové 
setkání (první z letošní jarní série) tak opět zcela 
zaplnilo přednáškovou místnost Městského muzea 
a knihovny Čáslav. Posluchači přišli na setkání s his-
torikem umění, malířem, grafikem a bývalým dlou-
holetým pedagogem zdejšího gymnázia, panem 
Zdeňkem Sejčkem. 

Úvodního slova se tentokrát ujala ředitelka 
pořádající organizace, paní Soňa Dedíková, která 
všechny přítomné přivítala na první přednášce 
dalšího semestru „Univerzity“ Poté již slovo patřilo 
Zdeňku Sejčkovi, který svoje vyprávění tentokrát 
pojal v trochu lehčím duchu a seznámil posluchače 
se svým životem, zvláště pak se začátky své výtvar-
né tvorby. Zavzpomínal také na dobu svého mládí či 
na období, v němž se podílel na vzdělávání místní 
mládeže a rozšiřování jejich obzorů nejen na poli 
uměleckém. 

Jsou setkání, která se zdají být krátká, i kdyby 
trvala mnoho hodin. Ani tentokrát vymezený čas 
nestačil na vylíčení všech prožitků a vzpomínek. 

„Všichni s radostí přijali slib pana profesora 
Sejčka, že k nám ještě jednou zavítá,“ prozradila 
organizátorka přednášek Univerzity volného času, 
paní Jarmila Fialová.                                                  zn

Zdeněk Sejček se setkal s posluchači 
Univerzity volného času

V minulém roce došlo k rozsáhlé rekonstrukci 
restaurační části hotelu Grand na Žižkově náměstí. 
Nově upravené prostory společenského sálu (které 
prošly podobnou proměnou o rok dříve), tak 
doplnila další zmodernizovaná část rozsáhlého 
objektu v samém centru města. Zároveň bylo 
plánováno provozování této restaurace přímo 
městem z obavy, aby nedošlo k podobné situaci 
jako s předchozím nájemcem objektu, kdy se jeho 
provoz neslučoval s představami vedení města. 
Nyní však bylo rozhodnuto o změně. 

„Po prvotních zkušenostech s provozem restau-
race, které nejsou shodné s našimi představami, 
jsme se rozhodli vypsat výzvu k podání nabídky na 
její podnájem,“ sdělil starosta města, inženýr 
Jaromír Strnad. Obyvatelé města pak tento krok 
pocítili již ve druhé polovině měsíce března, kdy 
došlo k dočasnému uzavření restaurace. 

„Vzhledem k tomu, že město do rekonstrukce 
restaurace investovalo nemalé finanční prostředky, 
platí pro budoucího podnájemce jasně stanovená 
kritéria,“ vysvětlil jednatel dosavadního provozova-
tele, tedy Čáslavské servisní, s.r.o., inženýr Jakub 
Pavlík. Zájemci, pro něž je k podání nabídky stano-
ven závazný termín do konce března, tak musí na-
příklad nastínit svoji vlastní vizi konceptu restaura-
ce, a to včetně předpokládané otevírací doby či 
předběžné skladby jídelního lístku včetně pláno-
vaných cen. Nový provozovatel by dle předpokladů 
mohl v restauraci začít podnikat již od 1. 4.

„Charakter restaurace i jejího interiéru tak má 
zůstat zachován,“ doplnil ještě inženýr Pavlík, který 
zároveň konstatoval, že se nyní jedná pouze o pod-
nájmu restaurace, provoz společenského sálu zůs-
tává i nadále plně v režii města, a to prostřednictvím 
Čáslavské servisní, s.r.o.  

„Například již 8. dubna se mohou hosté těšit na 
akci, pořádanou ve spolupráci s televizní stanicí 
Óčko, s níž jsme navázali bližší kontakt,“ prozradil 
Jakub Pavlík, který na uvedenou akci srdečně poval 
všechny milovníky moderní hudby a dobré zábavy. 

zn

ZMĚNY V PROVOZU 
RESTAURACE 
HOTELU GRAND

SENIOŘI OSLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

8. března patřil místní klub důchodců - tak, jako měsících, kdy je čeká opravdu bohatý program. 
každý rok - oslavě Mezinárodního dne žen. Při této 
příležitosti se zde sešlo jak mnoho oslavenkyň, tak i 
pánové, kteří jim přišli pogratulovat. O program 5. 4.  zájezd po stopách Dr. Emila Holuba v Holicích 
odpoledne se svým vystoupením částečně postaral 12. 4.   beseda s místostarostou města Mgr. 
přímo jeden z členů klubu a v dalším čase si Danielem Mikšem
přítomní rádi zazpívali známé písničky s harmoni- 19. 4. volná zábava
kou. Čas byl i na rozhovory a volnou zábavu. Dobrá 22. 4. Dusíkovo divadlo - Jarní koncert Věnovanky
nálada, která v klubu panovala, nenechala nikoho 26. 4. Policie ČR, KH (prevence kriminality) 
na pochybách, že se oslava vydařila. Ostatně nudit 

3. 5.  vystoupení dětí z Mateřské školy Čáslav
se členové klubu nebudou ani v následujících 

10. 5.  Den matek
17. 5.  volná zábava
24. 5. zájezd  - Kladrubský hřebčín
27. 5. promenádní koncert dechové hudby,
 zahrada Diakonie Čáslav
31. 5. výstava žáků ZUŠ Čáslav - výtvarný obor

7. 6. vystoupení žáků ZŠ Sadová
14. 6. opékání na zahradě Diakonie
21. 6. zájezd - Zámecký pivovar Zbraslavice
24. 6. promenádní koncert dechové hudby,

zahrada Diakonie Čáslav
28. 6. volná zábava

Program klubu důchodců na jaro 2017
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PRAPOR MĚSTA NA OTAKAROVĚ BAŠTĚ SI VYŽÁDAL 
VÝMĚNU
Kolemjdoucí si po cestě pěší zónou během března 
mohli všimnout, že z Otakarovy bašty je odmonto-
ván prapor města, který visel v horní části stavby. 
Vzhledem k tomu, že prapor už volal po zásahu, kte-
rý by jeho vzhled osvěžil a dodal mu scházející pest-
rost, rozhodlo vedení města o jeho výměně.

vou plachtu, který na rozdíl od původní bannerové 
plachty disponuje lepším ošetřením proti opotřebo-
vání.”

Jiřina Kožená také nastínila období, kdy by již 
prapor měl být znovu na svém místě. „Pokud vše 
půjde podle plánu, rádi bychom ho nainstalovali 

O jeho osudu dále pohovořila vedoucí odboru zpět do konce března,” dodala závěrem.                 
školství, kultury a památkové péče Bc. Jiřina Kože-
ná: „Prapor na Otakarově baště vlál více jak deset 
let. Je tedy pochopitelné, že důsledky povětrnost-
ních vlivů, deště a stárnutí materiálu, se musí pode-
psat na jeho vzhledu. Samotný prapor i jeho rám již 
působily vybledle a opotřebovaně. V březnu s pří-
chodem vlídnějšího počasí tedy nastal správný čas 
pro intervenci. 

Rám, který zůstane původní, jsme obrousili a 
natřeli. Prapor vyrobíme znovu. Graficky zpracova-
ný návrh jsme předali čáslavské reklamní agentuře 
Suchomel a ti se postarali o kvalitní tisk na bannero-

               JN
     

prapor města

Tuning a nelegální úpravy aut podlehnou 
zpřísněnému režimu.

Mohou se majitelé tuningově a jinak uprave-
ných aut obávat zákazu jejich provozu? Od 1. 
června totiž vstupuje v účinnost novela zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, jež současnou situaci panující kolem 
úprav aut poněkud zpřísňuje. Autoservisy budou 
muset nově evidovat každé vozidlo, na kterém 
provedou nelegální úpravu. Tato novela cílí zejmé-
na na v praxi oblíbené odstraňování filtru pevných 
částic ve výfukovém systému nebo na načipování 
motoru pro zvýšení výkonu vozidla. Podobně 
upravených aut totiž jezdí na českém území okolo 
desítky tisíc.

Současně budou muset autoservisy zákazníka 
předem písemně upozornit, že zásah na vozidle 
neodpovídá předpisům a řidič s takovýmto autem 
nesmí na silnici. Pokud autoservis písemně neupo-
zorní provozovatele vozidla na skutečnost, že 
změna provedená na vozidle bude mít za následek 
jeho technickou nezpůsobilost k provozu, hrozí mu 
pokuta ve výši až půl milionu korun. Zároveň když 
řidič upozornění nedbá a s nelegálně upraveným 
autem brázdí silnice, hrozí postih i jemu, a to až do 
výše 50 000 korun.

Zvláště by pak měli zpozornět řidiči chystající se 
na cestu do sousedního Rakouska. Tam totiž místní 
policie po odstraněném filtru pořádně jde. Policis-
tům stačí bílá rukavička, kterou sáhnou do výfuku. 
Když se jim něco nezdá, nechají auto odstavit do 
stanice technické kontroly a pořádně prozkoumat 
bez ohledu na to, že je registrováno v cizím státě.

Nový způsob měření emisí
Tzv. kauza Dieselgate německého koncertu 

Volkswagen probudila i evropské úředníky. Na 
základě směrnice Rady EU musí totiž členské státy 
unie přijmout patřičnou legislativu. Měření emisí 
se tak v České republice zpřísnilo. Primární změnou 
je, že nový systém má přinést měření emisí a 
stanice technické kontroly na jednom místě. 

Další novinkou je pořizování obrazového 
materiálu z prováděné kontroly měření emisí, jež 
má zabránit podvodům s tzv. šidítky nebo v minu-
losti praktikované případy, kdy vozidlo na stanici 
měření emisí vůbec nepřijelo. Každé vozidlo, které 
tak na kontrolní měření emisí přijede, bude nafoce-
no z několika úhlů. 

Pro řidiče nejpodstatnější změna při měření 
emisí však nastane počátkem září. U nových typů 
aut se totiž začnou emise měřit v reálném provozu. 
Od září 2019 se pak bude novinka týkat všech 
prodávaných automobilů. V první fázi bude vyšší 
tolerance odchylky, kdy se měření v reálných 
podmínkách od hodnoty z laboratorních měření 
bude moci lišit. Cílem této nové právní úpravy je 
potvrzení, že laboratorně naměřené hodnoty mají 
být stejně vysoké, jako ty skutečně vyprodukované. 

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

MAJÍ SE ŘIDIČI OBÁVAT 
LEGISLATIVNÍCH ZMĚN?

DIVADLO V LETOŠNÍM ROCE ČEKÁ III. ETAPA REKONSTRUKCE

architekt Aleš Burian při prezentaci III. etapy

V posledních šesti letech prochází Dusíkovo divadlo 
rozsáhlou rekonstrukcí, která je rozdělena na tři eta-
py. Třetí etapa rekonstrukce byla započata již v loň-
ském roce zajištěním některých statických poruch 
historické budovy divadla a budovy Beseda. Za ce-
lým projektem plánované rekonstrukce stojí brněn-
ská skupina architektů z kanceláře Burian-Křivinka.

rosti, s ředitelkou divadla paní Albrechtovou a s pra-
covnicemi odboru investic jednání u pana starosty. 
Nastínili jsme si konkrétnější obrysy prací tak, aby-
chom je zvládli pokrýt finančně i časově. V součas-
nosti je architektonickou kanceláří Burian-Křivinka 
připravován plán, který by měl optimálně rozložit 
pracovní úkony. Nejpozději v květnu vyhlásíme výbě-

První a druhá etapa zahrnovala likvidaci malých rové řízení na dodavatele stavebních prací.”
objektů ve dvoře stavby, tedy kulisárny a skladiště. Ing. Antonín Hejzlar dále sdělil, že rekonstrukce ne-
Vystavěny byly skladovací prostory a herecké šatny. naruší program divadelní sezóny. První fáze začne v 
Především se ale jednalo o přístavbu, ve které se červnu a skončí v září letošního roku. Kompletní do-
dnes v přízemí nachází restaurace Cafe LaDus a v končení rozsáhlé přestavby je naplánováno na příští 
prvním patře byla vybudována Nová scéna a opra- rok.
veno foyer. Architekti z kanceláře Burian-Křivinka za „Divadlo a budova Besedy budou mít novou fa-
tuto dostavbu v minulém roce získali první místo v sádu i okna. Ve vnitřních prostorech bude naše po-
celorepublikové soutěži o nejlepší usazení nebo do- zornost soustředěna na statické zajištění schodiště 
plnění stavby do historického prostředí. na druhý balkon, které jsme navzdory plánu z časo-

Třetí etapou dochází k zásahu do samotné histo- vých důvodů nestihli udělat v minulém roce. Strhne-
rické budovy divadla. Bližší informace k rekonstrukci me také koberce, pod kterými je podlaha z teraca. 
nám poskytl tajemník městského úřadu, Ing. Anto- Podlahy podle jejich stavu buď necháme opravit, 
nín Hejzlar: „Zhruba v polovině února nám byl před- nebo zhotovit nové. Podrobnější rozložení těchto i 
staven návrh dalších prací třetí etapy. Desátého břez- dalších prací oznámíme později,” dodal závěrem 
na jsme měli s architekty, kteří mají projekt na sta- tajemník městského úřadu.                                      JN
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Podrobnější informace najdete na další vložené straně, která není součástí tištěné podoby
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Rodiče nepřehlédněte 

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

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

- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin,
- stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství,

- v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav. 

tj. den zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora. 

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 překročí stanovenou 

kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu Čáslav, okres Kutná Hora. 

- - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi 
- 

- děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno 
doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů 

- 

   

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte/ pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné nutno potvrzení pravidelném očkování 

-u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení
- občanský průkaz zákonného zástupce,

- rodný list dítěte
- TP dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

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

Město Čáslav má zřízenu pouze jednu Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce 
vyzvednout od 6. 4. 2017:

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte  odevzdá zákonný zástupce v den 
podání  Žádosti do mateřské školy 4.5.2017

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

K zápisu si přineste:

povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let mimo Čáslav 

ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit 
právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů 

- věk dítěte 



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

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

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

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

HÁDKA O DCERU POZNAMENALA PŘEDEVŠÍM DÍTĚ SAMOTNÉ 

MLADÍCÍ VYKRÁDALI KONTEJNER NA TEXTIL 

Na dětském od-
dělení Městské nemocnice Čáslav se strhla hádka mezi otcem a matkou přímo 
před jejich sedmiletou dcerou, která kvůli svému zdravotnímu stavu musela 
být v nemocnici hospitalizována.

Vše začalo, když si otec v dopoledních hodinách přijel pro dceru, která s ním 
měla podle soudního rozhodnutí trávit jarní prázdniny. Po jeho příjezdu však 
vznikl konflikt mezi ním a matkou dívky. Dcera si poté začala stěžovat na bolest 
břicha. Žena tedy navrhla odvoz dítěte na vyšetření do nemocnice, s čímž muž 
nesouhlasil. U tohoto incidentu byla přítomna PČR Čáslav, která poté do ne-
mocnice přivolala městskou policii.

Muž jednání matky a dítěte vnímal jako výmysl, který měl zabránit vydání 
dívky. V nemocnici začal jednat v afektu, křičel na matku i ošetřující lékařku. 
Dívka neustále plakala, stěžovala si na bolest, chtěla zůstat v nemocnici a sama 
řekla, že s otcem nikam nepůjde.

Když se muž od lékařky dozvěděl, že je nutná hospitalizace dívky, jeho agre-
sivita zesílila. Otec nikoho nenapadl fyzicky, ale psychicky se podepsal přede-
vším na dítěti. Z místa odešel se slovy, že když mu žena dceru nechce vydat, tak 
skončí v dětském domově. Dívka byla po těchto slovech očividně velmi otřese-
na.

Hlídka městské policie setrvala v nemocnici, kdyby se otec vrátil. Po chvíli 
se opět objevil ve dveřích oddělení a požadoval lékařskou zprávu dcery. Poté z 
nemocnice odešel.

Strážníci vyjeli ke kontejneru 
na textil do ulice Generála Eliáše, u kterého se podle obsluhy městského kame-
rového systému pohybují dvě osoby a snaží se dostat jeho obsah ven. Na místě 

se nacházeli podezřelí, kteří se po zahlédnutí hlídky dali na útěk. Policie dostala 
informaci, že uvnitř kontejneru se pravděpodobně nachází třetí pachatel, což 
se následně potvrdilo. V kontejneru se nacházel nezletilý hoch, který oděv po-
dával ven svým dvěma ,kolegům', mezi nimiž se nacházel další nezletilý. Jedna-
lo se o chlapce jejichž jména jsou strážníku dobře známa z jiných případů.

 Ve čtvrtek 16. března v sedm hodin ráno na trzích na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova, došlo ke krádeži kasy jednoho ze stánků. Pachatel v ne-
střežený okamžik prošel okolo stánku, uchopil kasu s peněžní částkou 1 600 
korun a dal se na útěk ulicí Dusíkova. Na křižovatce pod divadlem kasu odhodil 
do křoví a pokračoval směrem k autobusovému nádraží. 

Prodejce ihned kontaktoval policii, které se podařilo část jeho cesty sledo-
vat prostřednictvím kamerového systému. Městská policie mladíka brzy do-
padla. Ten se k celému činu přiznal. Vzhledem k okolnostem byla krádež posou-
zena jako přestupek. Pachatel má zaznamenán přestupek za podobný čin již z 
minulosti.  

 V polovině března bylo hlídce MP Čáslav telefonicky 
oznámeno pracovnicí z organizace „Život 90”, aby vyjela do ulice Tyršova, kde 
žije žena, která zmáčkla tísňové tlačítko. Při zpětném volání ji nebylo rozumět. 
Strážníci dvanáct minut po jedné hodině v noci odemkli byt zmiňované ženy. Ta 
ležela v posteli a stěžovala si na bolest břicha, brnění nohou a třásla se zimou. 
Bez zbytečného odkladu byla přivolána RZS a ženu převezla do místní nemoc-
nice.

      

LOUPEŽ NA TRHU

POMOC STARŠÍ ŽENĚ
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POKUS VLOUPÁNÍ 

KRÁDEŽ PENĚŽENKY 

DOPRAVNÍ NEHODA

Kolem půl třetí odpoledne v pátek 17. února 2017 se pokusil 
vloupat do domu v Čáslavi dosud neznámý pachatel. Ten překonal oplocení 
domu v ulici Za Rybníkem, kde vypáčil okno vedoucí do ložnice, vnikl dovnitř a 
nic neodcizil. Svým jednáním způsobil škodu kolem sedmi tisíc korun.

Kutnohorští policisté sdělili ve čtvrtek 16. března 2017 
devětačtyřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu Neoprávněné opat-
ření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podezřelý muž v jednom 
obchodním domě využil nepozornosti poškozeného a v nestřežený okamžik 
mu odcizil z odkládací plochy u kasy, volně odloženou hnědou peněženku. Maji-
tel přišel nejen o finanční hotovost, ale také o platební kartu. V případě proká-
zání viny hrozí podezřelému až dvouletý trest odnětí svobody.

 Vozidlo se otočilo na střechu a narazilo do oplocení lomu.
Dopravní policisté šetří nehodu vozidla Škoda Felicia, ke které došlo 18. 

března 2017 v 6 hodin ráno na silnici číslo II/337 v obci Markovice u lomu. Deva-
tenáctiletý muž řídil vozidlo ve směru od obce Žleby, kdy při vyhýbání protije-
doucímu vozidlu, najel na pravou nezpevněnou krajnici, kde dostal smyk, pře-
jel do protisměru na stráň. Zde se vozidlo točilo na střechu a narazilo do oplo-
cení lomu. K ohrožení protijedoucím vozidlem nedošlo a ke střetu vozidel také 
nedošlo. 

Při nehodě došlo ke zranění spolujezdkyně, která byla následně ošetřena v 
blízké nemocnici. Provedená dechová zkouška u řidiče na místě vyloučila požití 
alkoholu před jízdou. Způsobená škoda se pohybuje kolem 20 tisíc korun. Příči-
ny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ -  PACHATELI HROZÍ AŽ TŘI ROKY ZA MŘÍŽEMI
Z trestného činu ublížení na zdraví je podezřelý dvaačtyřicetiletý muž z 
Čáslavska. Ten měl 18. února letošního roku v jedné restauraci na Čáslavsku po 
vzájemné slovní rozepři několikrát kopnout do nohy čtyřiatřicetiletého 
„kamaráda“.  Poškozený muž utrpěl zlomeninu lýtkové a holenní kosti a doba 
jeho léčení si vyžádá nejméně šest měsíců. V případě prokázání viny a 
odsouzení hrozí pachateli za takové jednání odnětí svobody na šest měsíců až 
tři léta.



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

– územní odbor Kutná Hora Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří,
který se bude konat

v úterý dne 4. dubna 2017 od 8,00 do 18,00 hodin 

v areálu stanice HZS Čáslav, Vrchovská 2015
Pro návštěvníky je připravena prohlídka stanice HZS, 

prezentace části zásahové techniky HZS 

ze stanice HZS Čáslav a stanice HZS Kutná Hora, 

vybavení profesionálních hasičů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

plk. Ing. Jiří Pokorný, 

ředitel územního odboru Kutná Hora

ZACHRAŇUJÍ NAŠE ŽIVOTY I MAJETEK
Jsou to (převážně) muži, kteří se rozhodli svůj život 
zasvětit pomoci druhým, lidé, pro které slovo „ne-
možné“ neexistuje. Za každé, i té sebesvízelnější 
situace se snaží v první řadě zachránit to nejcen-
nější, co máme - život. A pokud nejde přímo o život, 
pomáhají před zkázou uchránit naše majetky. Řeč je 
samozřejmě o hasičích, kteří jsou vzorem lidskosti 
pro mnohé z nás - a to nejen ve věku, kdy již jejich 
záslužnou práci dokážeme ocenit díky racionálnímu 
myšlení. Obdiv k mužům, kteří bojují s plameny, vy-
prošťují zraněné z havarovaných automobilů nebo 
zachraňují tonoucí, se odráží i v dětských hrách a 
touze mnoha malých kluků stát se právě takovým 
neohroženým hrdinou, srovnatelným jen s někte-
rými pohádkovými postavami z oblíbených kresle-
ných seriálů. 

Pravdou ale je, že práce hasičů určitě není tak 
idylická a pohádková, jak jsme si v dětství předsta-
vovali. Boj s ohněm může být doslova bojem na ži-
vot a na smrt. Současní hasiči mají oproti svým 
předchůdcům alespoň vydatné pomocníky v nej-
různějších zařízeních a strojích, které jim jejich ne-
záviděníhodnou a těžkou práci usnadňují. Čáslavští 
hasiči mají také právě jeden rok novou a moderní 
stanici, kde mohou trávit čas mezi jednotlivými vý-
jezdy, mají možnost zde také trénovat, připravovat 
se na zásah, který může přijít doslova s kteroukoliv 
následující vteřinou.  

řejnosti v rámci dne otevřených dveří tehdy zcela Již v minulém roce se čáslavští členové kutno-
nové stanice. Akce se setkala se skutečně velkým horského územního odboru Hasičského záchran-
zájmem místních obyvatel i hostů z ostatních obcí ného sboru Středočeského kraje novými podmín-
regionu. Vždyť práce čáslavských hasičů se neome-kami pro svoji práci pochlubili zájemcům z řad ve-
zuje jen na naše město. Oblast, ve které v případě 
nutnosti zasahují, je mnohem širší a zahrnuje před-
ně všechny obce, které spadají pod správu města 
Čáslavi, jako tak zvané obce s rozšířenou působnos-
tí. Kromě samotné Čáslavi je to tedy ještě dalších 
třicet šest větších i malých obcí v regionu. Práci čás-
lavských hasičů však ani toto území nijak pevně ne-
ohraničuje a jejich zásahy se odehrávají i vně popi-
sovaného regionu. 

Podle informací, které poskytl velitel zdejší ha-
sičské stanice nadporučík Bc. Petr Klatovský, vy-
jížděli v minulém roce čáslavští hasiči celkem k 209 
událostem. Z uvedeného počtu pak bylo 45 požárů, 
dále 77 dopravních nehod a 82 žádostí o technickou 
a další pomoc. Pětkrát hasiči vyjeli také k planému 
poplachu.  

Jak již bylo uvedeno, hasiči z Čáslavi se neorien-
tují jen na pomoc místním obyvatelům, ale pokud 
to situace vyžaduje, účastní se také zásahů na vzdá-
lenějších místech. 

„Mimo území Středočeského kraje vyjížděli čás-
lavští hasiči v roce 2016 celkem dvacetkrát, z toho 
jedenáctkrát do Pardubického kraje - konkrétně ke 
dvěma požárům a devíti dopravním nehodám. Na 
Vysočině byly potom za jejich asistence zlikvido-
vány dva požáry a za pomoc vděčí „našim“ hasičům 
také účastníci šesti dopravních nehod. V jednom 
případě vyjeli zdejší hasiči na Vysočinu z důvodu 
technické pomoci.                                                      zn

 stránka 11 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2017   



VELETRH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN SPLNIL OČEKÁVÁNÍ
Ačkoliv se Veletrh regionálních potravin uskutečnil 
již před měsícem, konkrétně 28. února, určitě stojí 
za krátké ohlédnutí. Vždyť právě touto cestou se 
mohou ke zdejším obyvatelům dostat důležité in-
formace o možnosti nakupovat a vařit trochu jinak, 
z místních surovin od místních dodavatelů. 

Již s ohledem na sku-
tečnost, že se v tomto ro-
ce jednalo o první ročník 
veletrhu, byli všichni po-
tenciální účastníci akce z 
řad regionálních farmářů 

Pořadatelem akce se stal Spolek kutnohorských a producentů potravin o-
podnikatelů a osobou, přímo odpovědnou za její or- sobně pozváni. Z oslove-
ganizaci byl pan Lukáš Rudolfský, který také ze své- ných zemědělců a zpra-
ho pohledu zhodnotil přípravu, průběh i význam covatelů se v sále hotelu 
prvního ročníku Veletrhu regionálních potravin, pro Grand na čáslavském 
jehož konání byly vybrány prostory společenského Žižkově náměstí sešlo 
sálu zdejšího hotelu Grand. jedenadvacet vystavova-

 „Naším cílem a tedy i cílem tohoto veletrhu je telů, kteří rozhodně 
přiblížit lidem co největší počet místních producen- nelitovali svoji účasti na 
tů potravin, sedláků, zemědělců... Zvláště pak těch, akci, která má potenciál 
kteří podnikají na Čáslavsku, Kutnohorsku nebo Ko- stát se první z řady 
línsku,“ uvedl pan Lukáš Rudolfský, který doplnil obdobných událostí. 
přesvědčení, že alespoň částečná náhrada trvanli- „Samozřejmě, že bychom si přáli, aby se z to-
vých (a často tedy také  chemicky upravovaných) hoto veletrhu stala každoroční tradice, byli bychom 
potravin, prodávaných v nejrůznějších obchodních rádi, kdyby si našel cestu k regionálním podnikate-
řetězcích čerstvými domácími surovinami je vhod- lům i odběratelům. Celkovou úspěšnost tohoto 
ná z mnoha ohledů. Jde samozřejmě o stránku zdra- prvního ročníku ale prozatím posoudit nemůžeme, 
votní, která je pro většinu z nás prvořadá. Kromě to- je třeba počkat několik týdnů. Teprve potom se 
ho je ale podle jeho mínění nezbytné například prá- ukáže, kolik z návštěvníků, kteří přímo na veletrhu 
vě prostřednictvím obdobných akcí podporovat projevili o nabízené produkty zájem, nakonec far-
zdravý lokální patriotismus, sounáležitost s krajem máře skutečně osloví a jejich zboží případně začnou 
v němž žijeme a s lidmi, kteří zde žijí s námi.   odebírat,“ vysvětlil pan Lukáš Rudolfský, který dále 

„Na veletrhu regionálních potravin jsme přiví- poděkoval za pomoc při organizaci akce a její aktivní 
tali každého zájemce o tento typ produktů, tedy jak podporu také starostovi Čáslavi, inženýru Jaromíru 
z řad ostatních podnikatelů, tak i z řad široké veřej- Strnadovi.     
nosti. Byli jsme velmi potěšeni zájmem každého z    
nich. Primárně byl však veletrh koncipován převáž-
ně pro provozovatele restaurací a další pracovníky v 
gastronomických provozech, ať již se jedná o školní  
nebo i různé další jídelny či vývařovny, stejně jako 
pro nemocniční a jiná stravovací zařízení,“ dodal v 
rozhovoru dále organizátor celé akce. 

zdvihl důležitost podobných setkání a podpory 
místních zemědělců a producentů potravin inženýr 
Jaromír Strnad, starosta Čáslavi a senátor Parla-
mentu České republiky. 

Ačkoliv Veletrh regionálních potravin, jak již 
bylo uvedeno, organizoval Spolek kutnohorských 
podnikatelů, jeho dějištěm se staly prostory čás-
lavského hotelu Grand v centru města. Zeptali jsme 
se proto pana Lukáše Rudolfského na důvody, které 
k tomuto rozhodnutí vedly. 

„Samozřejmě že se nabízela možnost uspořádat 
tento veletrh v Kutné Hoře, kde je také mnoho 
krásných i vhodných prostor. Vždy jsem se však set-

„Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi pros- kali s problémem nedostatku parkovacích míst jak 
pěšnou akci, která by měla v regionu získat pevné pro vystavovatele, kteří sem museli přivézt svoje 
postavení a dlouhodobou tradici. Já sám se snažím zboží, tak i pro návštěvníky akce,“ konstatoval Lukáš 
osobně setkávat se zástupci místních producentů Rudolfský. „Čáslavský hotel Grand se proto i z uve-
potravin a společně jsme si dali za cíl co nejširší deného hlediska jevil jako ideální možnost, nehledě 
propagaci místních výrobků a surovin. Přáli bychom na to, že se domnívám, že tento nedávno zmoderni-
si, aby potraviny, vyprodukované v našem regionu, zovaný objekt nabízí pro konání takovýchto setkání 

zde našly také svoje od- velmi dobré zázemí,“ vysvětlil na závěr hlavní orga-
bytiště. Bohužel mnohé nizátor prvního ročníku Veletrhu regionálních po-
firmy a společnosti, které travin.
by je mohly využívat,  Zájemce, kteří nestihli navštívit úvodní ročník 
často ani netuší, že v je- této akce jistě potěší informace, že je přáním jeho 
jich blízkosti například pořadatelů zorganizovat obdobné setkání také v 
podniká zemědělec, od příštím roce. Vždyť co může být pro gastronomické 
něhož by bylo možné sur- provozy i jejich možné regionální dodavatele lepší, 
oviny přímo nakupovat. než je přímý kontakt a navázání spolupráce na osob-
Podporu místním produ- ní úrovni. Taková spolupráce, která ve výsledku u-
centům potravin ostatně šetří naše zdraví i životní prostředí, ponechá peníze 
poskytují i okolní země - přímo v našem regionu a místním výrobcům umož-
příkladem může být Ně- ní větší prosperitu a další rozvoj. 
mecko, ale i mnohé další, 
které si tak říkajíc hlídají Pokusme si tedy každý z nás najít svého míst-
svůj vlastní trh. Právě na ního sedláka, který nám nabídne kvalitní a čerstvé 
tuto oblast bychom se zboží vlastní produkce. Není to tak složité, jak se na 
měli zaměřit i my,“ vy- první pohled zdá.                                                        zn

stránka 12 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2017  



VELIKONOČNÍ JARMARK NA SADOVÉ DĚTI BAVÍ I UČÍ 
Zdá se, že snad ani nestačíme sledovat změny ko-
lem nás. Dny, týdny, dokonce i měsíce a roky se stří-
dají v tak rychlém tempu, které nám často ani nedo-
voluje pozorovat ty nádherné proměny přírody - 
láskyplný zrod jara, bohaté a přející léto, štědře ba-
revný podzim i odpočinek nabízející zima... To vše se 
točí v neustálém koloběhu, který - jak se zdá - nemi-
losrdně nabírá na obrátkách. S přibývajícím věkem Jak tedy vnímají Velikonoce dnešní děti?
se mnohým může  zdát, že jsou roky stále kratší a 
svět zase o něco šedivější. Je to tak ale skutečně? 
Vždyť čas běží stále stejným tempem, hodiny od-
bíjejí po stejně dlouhých minutách, jako tomu bylo 
před staletími. Zkusme se proto zase na chvíli zasta-
vit a vychutnat si začínající jaro. Pohlédnout do ko-
runy rozkvetlého stromu, zaposlouchat se do zpěvu 
ptáků, cítit vůni květin. Vnímat alespoň na chvíli 
život - náš vlastní život, který ubíhá stejně rychle, ja-
ko se mění okolní svět ... Co pro Vás znamenají Velikonoce? 

Přijďte se i Vy podívat, jaké dekorace vznikly pod 
rukama žáků základní školy v Sadové ulici a podpořit 
je svým zájmem.                        

lečnosti. Spojují lidi, kteří mají stejné kořeny, před-
ky, zvyky. Jejich připomínání a oslavy symbolicky 
potvrzují sounáležitost a ochotu poklonit se odkazu 
našich předků, poučit se z jejich moudrosti, přij-
mout jejich pohled na svět. Jsou také příslibem vě-
domí a ochoty předávat toto dávné spojení s minu-
lostí příštím generacím, které jejich odkaz ponesou 
dál.  Jsou 
pro ně jen krátkým volnem ve školním roce a mož-
ností vyběhnout ven s pomlázkou, nebo má i tato 
generace alespoň základní povědomí o jejich pů-
vodu? Kde mají děti vztah k tradicím získávat? Je to 

dinách zdobí společně. Překvapivě hluboké jsou rodina nebo škola? A snažíme se v této době dětem 
znalosti dětí také v původu či významu velikonoční-úctu k nim vštěpovat? Tento přístup se jistě liší a v 
ho pečení - jidášů či beránků. I zde páťáci chápou každé rodině bude trochu jiný.
jistou symboliku.Navštívili jsme proto děti z páté třídy ZŠ Čáslav, 

V Základní škole Čáslav, Sadová se přípravě na Sadová se zdánlivě jednoduchou otázkou: 
příchod těchto svátků věnují každoročně již několik 
týdnů předem. Děti v hodinách výtvarné výchovy Z odpovědí dětí mo-
malují tématicky laděné obrázky a pod jejich ru-hou mít radost i skeptici, 
kama vznikají také další drobné výrobky, symbolizu-kteří současné mladé 
jící jaro a Velikonoce. Narozdíl od některých jiných, generaci již jen z princi-
tyto výsledky pečlivé ruční práce nezapadnou do pu příliš nevěří. Je prav-
spodních polic skříní či zásuvek, ale jsou nabízeny k dou, že tak, jak tomu by-
prodeji v rámci tradičních jarních jarmarků, které ve lo i před několika desít-
škole pořádají již několik let.     kami let, stejně i dnes je 

„Tradiční velikonoční jarmark se v tomto roce zjevně přístup k oslavě 
bude konat 4. dubna od 14. do 17. hodiny v aule Velikonoc rozdílný zvláš-
školy. Zveme všechny rodiče a přátele naší školy, tě z hlediska prožívání 
aby se přišli podívat na výrobky dětí,“ řekla zástup-víry. Přesto i děti, které 
kyně ředitele, magistra Jarmila Sejčková, která in-nepocházejí z rodin, kde 
formovala také o možnosti zakoupit si drobné je víra běžnou součástí 
výrobky a přispět tak například na nákup dalšího 

S kouzelným jarem přicházejí také jeho největší každodenního života, 
svátky, pro křesťanský svět dokonce nejdůležitější velmi dobře vědí, že se 
svátky roku - Velikonoce. O jejich významu, zvycích i Velikonoce váží nejen k 
tradicích je popsáno nespočet stran nevyčíslitelné- jaru... Mnohé informa-
ho množství knih. Víme, že Velikonoce oslavují ce načerpají děti od 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, stejně jako to, že pro svých blízkých, další se 
slovanské a germánské národy se tento svátek pro- dozvědí ve škole. „O Ve-
líná i s dávnou pohanskou tradicí slavností jara, pro- likonocích si povídáme 
bouzení přírody ze zimního spánku, slunovratu. Ví- třeba o výtvarné výcho-
me také, že jejich termín není stanoven jedním kon- vě, ale i v jiných hodi-
krétním datem, ale že jsou slaveny vždy první neděli nách,“ zazněla napřík-
po prvním jarním úplňku. Podle aktuálního posta- lad jedna z odpovědí. 
vení planet tak může jít až o rozmezí celého měsí- Děti tak určitě vědí, že 
ce, tedy od posledního týdne března až téměř do pondělní ranní obchůz-
samého konce dubna. ka s pomlázkou má svůj hlubší význam: „Chodíme materiálu, který je využíván k rozvoji tvořivosti dětí. 

O krásném svátku toho, jak se zdá, víme mnoho, proto, aby byly holky příští rok zdravé,“ vysvětlil je- Každá třída svoje „zboží“ vystavuje a prodává ve 
záleží jen na tom, které části jeho podstaty den z přítomných mladých mužů. O tom, zda je vlastním stánku. Svoji roli zde tedy hraje i určitá sou-
věnujeme větší pozornost. Chceme-li spolu s věřící- velikonoční výprask spíše symbolický či ne by se těživost, která jistě celé akci přidává v dětských o-
mi oslavovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista či se zkrát- mohli chlapci s dívkami bavit opravdu dlouho. Bylo čích na atraktivitě. U jednotlivých stánků je také 
ka „jen“ radovat z návratu jara, sluníčka a teplých znát, že se v tomto ohledu na stejném názoru určitě možné pozorovat a porovnávat posun v dovednos-
dnů (vlastně spolu s dávnými pohany). Ať tak či neshodnou. Mnohé dívky by tuto část ze seznamu tech, které žáci s postupujícím věkem získávají. 
onak, barevná vajíčka, symbol nového života, chybí velikonočních zvyků velmi rády vyškrtly. Řeč se ale 
v období Velikonoc jen na málokterém stole. netočila jen kolem samotné pomlázky či barevných 

Tradice a jejich uctívání byly vždy základem spo- vajíček, která i dnes podle slov dětí v mnoha ro-                                  zn

ZŠ Čáslav Sadová zve rodiče a přátele naší školy na tradiční Velikonoční jarmark,  
který se bude konat  4. dubna 2017 od 14,00 – 17,00 v aule školy.

Přijďte se podívat  na výrobky vašich dětí. Těšíme se na vás.
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Vyšší odborná škola Čáslav nabízí studium progra- zaměstnání. Studenti v po-
mu Výrobní a řídící systémy podniku se zaměřením sledním ročníku studia vy-
na ekonomii i techniku. Zájemci si mohou vybírat ze pracovávají absolventskou 
4 specializací v denní nebo kombinované formě stu- práci, kde uplatňují informa-
dia. ce a znalosti získané studiem 
Součástí tříletého studia je odborná praxe v délce 5 i praxí. 
měsíců. Zde si studenti ověřují své nabyté teoretic- Kromě spolupráce v oblasti 
ké vědomosti v různých organizacích a podnicích, praxí se některé podniky po-
jak v našem regionu, tak i v zahraničí. Škola je aktiv- dílejí na organizaci worksho-
ně zapojena do programu Erasmus plus, který umož- pů pro studenty.  Poskytují 
ňuje vysílat studenty do zahraničí v rámci studia. své odborníky na výklad spe-
Studenti nejčastěji vyjíždějí do Irska, Anglie, Slovin- cifických témat ve vyučova-
ska a na Maltu. Praxi získávají ve výrobních podni- ných předmětech, nebo nabí-
cích, na úřadech, v bankovním sektoru, v nezisko- zejí exkurze a praktické ukáz-
vých organizacích i v oblasti služeb. Mnohdy po ky v reálném prostředí dané 
ukončení školy v těchto podnicích najdou i své stálé firmy.                                               SPŠ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ, DOBRÝ START PRO BUDOUCÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

Veselé zoubky

Sedí děti stále u počítače?
Nyní máte možnost to změnit. 

1. března 2017 se v 1 třídách na ZŠ Sadová uskuteč-
nila akce zaměřená  na zubní hygienu, a to pod 
záštitou DM Drogerie s. r. o. Naši prvňáčci si 
vyslechli, proč musí pečovat o své zoubky, vyzkou-
šeli si pod dozorem pracovnic DM Drogerie správné 
čištění zubů, získali další důležité informace pro 
předcházení zubního kazu. Na závěr plnili jednodu-
chý test jako shrnutí, co se vše naučili. Pracovnice 
DM Drogerie ještě věnovali škole DVD s interaktiv-
ním programem Veselé zoubky, který mohou na 
interaktivní tabuli pedagogové využít v dalších 
vyučovacích hodinách. 

Šance pro žáky 5. tříd ZŠ.
Tak jako každoročně  i letos pořádáme nábor do 
sportovní třídy na ZŠ Čáslav, Sadová. 
Kdy? Ve čtvrtek  18. 5. 2017 ve 13. 30   
Kde? V areálu ZŠ Sadová

Přihlášky telefonicky, písemně, e-mailem. 
Telefon: 327315741, e-mail:  
nebo  

adresa: ZŠ Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav
Další podrobnosti k náboru a informace o naší 
škole:                                          

reditel@sadovazs.cz
vaclav.vondra@centrum.cz,

www.sadovazs.cz   JS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADOVÁ
INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Výzdoba města je zvláště 
v předvánočním období 
vždy velmi diskutovanou 
záležitostí. Lidé vítají 
proměny, kterými město 
v období Adventu pro-
chází - slavnostní osvět-
lení i další zdobné prvky, 
které odkazují k blížícím 
se Vánocům. Do práce se 
v tomto období již po ně-
kolik let zapojují také žáci 
základní školy na Žižkově náměstí, kteří pod vede-
ním paní učitelky magistry Petry Kratochvílové 
vyrábějí drobné tématické ozdoby, které nakonec 
jako celek zkrášlí část Žižkova náměstí. 

Stejně tak jako v minulých letech, i tentokrát se 
jeho autorům dostalo poděkování od představitelů 
vedení města. V měsíci březnu proto navštívili školu 
místostarosta města, magistr Daniel Mikš a vedoucí 
odboru správy majetku města, inženýrka Dana 
Chrenková, aby dětem poděkovali a předali ales-
poň symbolickou odměnu za jejich pomoc a kreati-
vitu. 

„Chtěla bych poděkovat všem,kteří se na výz-
době města v minulém předvánočním období podí-
leli,“ vyjádřila svoji spokojenost s výsledkem práce 
žáků základní školy inženýrka Chrenková, která zdů-
raznila, že výrobky, umisťované v rohu náměstí po-
blíž zmiňované základní školy, každoročně budí vel-
kou pozornost kolemjdoucích. „Ráda sleduji, jak se 
zde lidé zastavují a výzdobu města si dokonce často 
i fotografují,“ doplnila. 

K žákům promluvil i místostarosta města, který 
též poděkoval za dosavadní spolupráci školy a měs-
ta a konstatoval, že věří i v její pokračování v nás-
ledujících letech.                                                 zn

Zápis dětí do základních škol v Čáslavi
na školní rok 2017/2018

VÍTÁNÍ JARA 2017

Čáslav

Žižkovo náměstí

3. 5. - 7. 5.

V sobotu 6. 5. od 21:00hod. 
ohňostroj 
v parčíku 
u sochy 
Jana Žižky 
z Trocnova

Pořadatelé Šmídovi Vás zvou také na tradiční 
středočeskou pouť do krásného prostředí 

v podzámčí zámku ve Žlebech, která se koná
 12. 5. - 14. 5.
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Pátek  7. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 8. 4. 2017 od 9.00 do 10.00 hodin
Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí 

OZV č. 3/2012,  o školských obvodech základních 
škol, která je uveřejněna na internetových 

stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.



JUBILEJNÍM DESÁTÝM ROČNÍKEM ČÁSLAVSKÉHO ČTYŘLÍSTKU PROTANČÍ  
STOVKA TANEČNÍCH ČÍSEL
  Opět po roce se blíží taneční soutěž s názvem 
Čáslavský čtyřlístek, která letos oslaví jubilejní desá-
tý ročník. Jedná se o akci, na které se každoročně Ačkoliv v rámci Čáslavského čtyřlístku nevystu-
setkávají neprofesionální taneční soubory z celé pujete jako porotce, zkušenost s touto rolí máte. 
České republiky, aby poměřily své síly v kategoriích Dáváte přednost spíše technicky zvládnutému číslu 
věnovaných modernímu tanci, ale především aby si nebo originalitě a osobitosti?
užily den plný tance a skvělou přátelskou atmosfé-
ru, o kterou jde podle pořadatelky a pedagožky vol-
ného času v místním DDM Romany Pachlové nejví-
ce. Právě ona nás provedla zákulisím připravované-
ho ročníku, který proběhne 22. 4. 2017. 

Než se dostaneme k následujícímu kulatému 
výročí akce, vzpomenete si, jak vypadala ta první? 

Jak dlouho trvá příprava takové soutěže? 

Ačkoliv - jak sama říkáte - nepořádáte čtyřlístek 
od samotného začátku, tanci jste se již v té době ale 
věnovala. Jak na tom byly soutěžní skupiny tehdy  
oproti současnosti? Kdo se letos ujme moderátorského postu?

Můžete nám něco říci o letošní porotě?

Jak jste již naznačila, bavíme se o neprofesio-
nální soutěži. Můžeme říci, že dnes jsou amatérská 
čísla tam, kde profesionální před pár lety?

Pro první ročník se peklo okolo jednoho tisíce 
perníků ve tvaru čtyřlístku, ale organizovala ho Tere-
za Jarošová, která se zúčastňuje čtyřlístku jako cho-
reografka se svými skupinami ze ZUŠ Heřmanův 
Městec. Já osobně čtyřlístek organizuji čtvrtý rok a 
předtím jsem jej čtyři roky moderovala. 

Velký posun je vidět v nápaditosti čísel, origina-
litě a propracovanosti kostýmů, které by měly sa-
motné vystoupení vhodně doplňovat. Úroveň jed-
notlivých vystoupení se zvyšuje každým rokem. Na 
druhou stranu je vidět velká komerce a u některých 
vystoupení a týmů dravost po umístění, které 

členem sku-mnohdy předčí samotnou radost z tance.
piny Dance Academy Prague by Yemi AD s níž získal 
stylistické ocenění choreografie na World of Dance 
London 2016. Vídat ho můžete v pořadu

káže předvést číslo vyrovnávající se profesionálním 
týmům.

Začínám už v listopadu, kdy oslovím všechny 
taneční soubory, které se zúčastnily předchozího 
ročníku, a stanovím datum konání akce. Snažím se, Za celý den se v hale BIOS prostřídalo okolo 

zpětnou vazbu. Porota čtyřlístku si u každé taneční aby čtyřlístek probíhal tradičně předposlední sobo- dvou tisíc lidí včetně tanečníků, tanečnic a diváků. 
skupiny dělá poznámky, já je poté dám dohromady, tu v dubnu. Každý ročník tedy připravuji půl roku. Díky VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, kde se sportovní hala 
zpracuji a každému souboru je zašlu. Mohou poté nachází, jsme našli výborný prostor pro tanec a záze-
případně na svém čísle dál pracovat a zlepšovat ho.  mí. Děkujeme paní ředitelce školy Mgr. Věře Szabo-

První porotkyní je Veronika Pokorná, která je vé, že nám dovolila využívat i prostory v učebnách.          
součástí taneční skupiny Dance Academy Prague. 
Se složkou Brownies a neuvěřitelnou tanečnicí Zi-Již tradičně bude akci moderovat Martin Levý, 
zoe se s formací „Inspirit“ umístila v loňském roce který svojí pozitivní energií celou soutěž zpestří a 
jako druhá na MČR a posléze vyjela na WOD v Lon-krásně dotváří přátelskou atmosféru po celý den a o 
dýně s další formací Stronger. Tancuje hip hop, loc-tu nám jde především.
king, popping, contemporary, ale nejvíce jí k srdci 
přirostl house dance.   I letos pozvání přijaly zajímavé osobnosti, které 

Pozvání přijal také Michal Holík. Je za sebou mají v tomto odvětví výborné výsledky. 
Nebojím se říci, že se opět jedná o jednu z nejod-
bornějších porot, s jakou se můžete na hobby sou-

 Tvoje tvář těži setkat. Klademe na to velký důraz, protože až 
má známý hlas a reklamních spotech. Získal oceně-Nemyslím, že se to dá takto srovnávat, protože potom může mít hodnocení skupin pozitivní dopad 
ní mistr a vicemistr ČR ve street dance, modern dan-na jejich další vývoj. 
ce, contemporary, jazz dance, gymnasticko-Jistě ale můžeme říci, že poměrně dost týmů, Vždyť možná jako jediní - alespoň jsem se s tím 
pohybové skladby nebo plesové choreografie.které se skutečně schází jen jeden den v týdnu, do- zatím v soutěžích této úrovně nesetkala - dáváme 

Třetí člen naší hvězdné poroty je Standa Pro-
šek, tanečník zaměřující se hlavně na streetové sty-
ly přes hip hop dance, popping, breakdance a další. 
V současné době je leaderem pražské taneční sku-
piny Soul United.

Čtvrtou porotkyní bude Jana Taubrová. Mezi 
její taneční úspěchy patří titul mistryně ČR CDO, 
TSR i SUT, 1. místo na Beat streetu 2010, 1. místo na 
MČR Show dance 2014, televizní finále TSR a nato-
čení klipu pro rapera Fosco Almu.

  Na židli porotce se posadí také David Procház-
ka, lektor a choreograf taneční skupiny RHYTHM 
ELITTE CREW - mistři ČR ve street dance velkých 
choreografiích. David se také stal mistrem ČR v hip 
hop sola, vícemistrem ČR v electric boogie sola a 
mistrem světa v EB duech. Má za sebou také vystu-
pování na komerčních akcích (TTMZH, Česko Slo-
vensko má talent, Czech Drift Series, Tanečník roku 
a jiné.)

Nejdůležitější je pro mě kompaktnost celého 
čísla. Musíme brát ohled na věkovou kategorii vy-
stupujících, protože například v dětské kategorii 
nezvládnou při určitém kroku optimálně zapojovat 
ruce, nebo si naopak při krocích rukama pomáhají, 
což už by u jistých kroků v kategorii juniorů být ne-
mělo. Soustředím se například na vhodně zvolené 
taneční prvky, jejich techniku provedení, rytmič-
nost nebo na to, aby styl tance korespondoval se 
stylem zvolené písně. Neméně důležitý je ale i ús-
měv, výraz ve tváři, originalita, nápaditost nebo 
kostým, který by však svoji atraktivitu neměl zvyšo-
vat díky světově známé značce, ale měl by podtrho-
vat a vystihovat charakter tanečního čísla. Vše do-
hromady by mělo tvořit kompaktní celek.

 
tanec a taneční styly se stále vyvíjí. 

Kolik lidí se zúčastnilo v minulém roce?

Přejeme, ať se desátý ročník podaří.       
Bližší informace o Čáslavském čtyřlístku najde-

te na webu DDM nebo facebookové stránce akce. 
               JN, foto: Ing. Zdeňka Nezbedová
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„Já si myslím, že už o mně lidé vědí hodně, nevím, 
jestli psát další článek...“ Těmito slovy uvedl Jiří Ža-
loudek rozhovor, o který jej redakce Čáslavských 
novin požádala v souvislosti s jednou z jeho nespoč-
tu aktivit - epizodnímu herectví. Na rozdíl od něj 
jsme ale přesvědčeni, že o lidech, kteří jsou schopni 
svůj čas vyplnit takovým způsobem, jako právě Jiří 
Žaloudek, je třeba psát. Dát i ostatním na vědomí, 
že nedostatek času na koníčky, pomoc druhým ne-
bo třeba i odpočinek je možná jen věcí našeho vnitř-
ního vyladění. Vždyť i on má - ačkoliv se to podle 
dalších řádků může zdát nemožné - k dispozici (stej-
ně jako všichni ostatní) dvacet čtyři hodin denně.  

lant. Naštěstí až tak nešlo o rychlost, bylo to skuteč-
ně jen filmové. Při natáčení jsme užili opravdu hod-
ně srandy, bylo nádherné počasí - to byl první sní-
mek, kdy jsem začal u filmu spolupracovat. Během 
let pak byly další snímky, kdy jsem byl osloven buď 
opět Luďkem Jelenem nebo se v některých přípa-
dech ozvala i Česká televize. Zahrál jsem si v Cestách 
domů, Expozituře, ve snímcích Kájínek, Donšajni a 
další. Stalo se, že jsem byl pozván na natáčení, o kte-
rém jsem předem vlastně nic nevěděl a vznikl z toho 
nakonec opravdu hezký film, jako například zmiňo-
vaní Donšajni, které režíroval Jiří Menzel. Jsem rád, 
že jsem se tam mohl ukázat, stejně jako v některých 
pohádkách - Fišpánská jablíčka nebo Peklo s prin-

Jiřího Žaloudka známe v uniformě jako měst- ceznou a další. 
ského policistu, jsme zvyklí jej vídat převracet pneu- S mojí vizáží a figurou se ale hodím spíše na 
matiky a nosit těžká závaží při soutěžích Strongman, gangstery, policisty a podobné postavy. Hraji tedy 
v převleku za námořníka pořádá Neckyádu, v cylind- hlavně figurou. Zmiňoval jsem se, že spolupracuji    
ru moderuje karneval na ledě, v historickém oděvu s kaskadéry. Většina lidí si pod tím představí lidi, 
se podílí na akci městského muzea, v obleku koor- kteří dělají salta, skáčí z výšek, ale jsou potřeba i tě-
dinuje dozor nad plesy. Je možné v tomto výčtu najít lesné typy, použitelné na bitky a podobné scény. 
ještě nějakou skulinku, která by umožnila alespoň Díky tomu jsem nějaké roličky získal. 
hodinu spánku denně? Jak se zdá, nenajde se jen ta V poslední době to byl seriál Svět pod hlavou, 
hodina. Další činností, které se místní silák již po který běžel na ČT 1, kde jsem se objevil v posledním 
patnáct let věnuje, je příležitostné hraní ve filmu. dílu, a potom také ve filmu Masaryk. To bylo asi pro-
Ačkoliv se jedná o epizodní role, určitě je možné i zatím nejhezčí, protože film dostal mnohá ocenění, 
zde nasbírat zajímavé zážitky a zkušenosti. A právě o a já jsem rád, že jsem se natáčení účastnil. 
ty se s námi Jiří Žaloudek tentokrát podělil.  Pokud budu mluvit právě o filmu Masaryk, tam 

jsem strávil čtyři natáčecí dny v různých lokacích. Ve Vám zajímavé a v konečné podobě snímku se 
Jak a kdy jste se k filmu vlastně neobjeví? 

dostal? Někdy je toho míň, někdy více, ale 
Bylo to v roce 2002, kdy se tady točil beru to tak, že tam jsem proto, abych 

film pro Německo Těžká parta. V té době děj jen doplnil, nejedná se o žádnou 
jsem byl aktivním bobistou a právě bo- hlavní roli, takže to beru tak, jak to je. 
bový svaz oslovil Luděk Jelen, který má Stejně si ale každé natáčení užívám, be-
kaskadérskou agenturu. Kolegové v té ru to tak, že to může být vždy poslední 
době právě odjížděli na světový pohár snímek, ale jsem samozřejmě rád, když 
do Spojených států. Já jsem zůstával zde se potom objeví zase něco nového. 
v republice, tak jsem na nabídku kývnul Role Vám tedy filmaři sami nabízejí 
a tím byla vlastně odstartována moje nebo chodíte i na castingy?
spolupráce s filmovou tvorbou. Tehdy Jak jsem říkal, většinou se někdo oz-
se točilo v Bedřichově, kam byl pozván ve, ale bez castingů to také úplně nejde. 
architekt, který staví dráhu ve Svatém Hlavně ale jde o to, že již mám s něk-
Mořici ve Švýcarsku. Postavil tři zatáčky, terými lidmi za sebou předchozí spolu-
rovinku a tam se vše natáčelo. Zajímavé práci a od toho se odvíjí další nabídky. 
bylo, že se jednalo o snímek o úspěchu Zajímavým snímkem bylo například 
německých bobistů na Olympiádě v roce 1952, tak- filmu to potom může vypadat, že je to natočeno za Škoda lásky, kde jsem se ukázal po boku Karla Gotta. 
že přivezli i dobové boby, kde nebyla táhla, ale vo- chvíli, ale pravda je někde jinde. Natáčené záběry V ději ho pronásledovala „šílená fanynka“. Mně se v 

byly často daleko delší, té době dostalo té cti, že jsem s ním po dva roky ab-
po sestříhání je z toho solvovat jeho turné a tenkrát Jan Hřebejk točil tento 
relativně krátký kousek, snímek, přičemž některé záběry byly pořízeny pří-
ale je v tom hodně natá- mo na koncertech, kde jsem samozřejmě byl také. 
čecího času. Zajímavé Potom se dotáčely interitéry, tak jsem tedy také 
bylo při této práci na- musel být přítomen. K této práci jsem se tedy dostal 
příklad setkání s jedním přes bezpečnostní agenturu, díky níž jsem měl 
ze studentů DAMU, kte- možnost také pracovat právě pro Karla Gotta. 
rý dostal příležitost za- Jednotlivé zakázky tedy, ačkoliv jsou ze úplně jiných 
hrát si tam blázna. Já odvětví, na sebe přirozeně navazují. Pravděpodob-
jsem jej tam jednu chvíli ně jsou v tom zákonitosti, kterým ani nerozumíme.  
měl vozit na vozíku. Další Nabízí se otázka, s jakými dalšími osobnostmi 
záběr byl také zajímavý, jste se dostal do styku? 
kdy ležel na posteli a zpí- Říká se, že „na place“ jsou všichni jedna velká 
val americkou hymnu - rodina. Je pravdou, že s většinou z nich je možné 
na tu část jsem se těšil, najít nějakou společnou notu, ale každý si hlavně v 
připadala mi zajímavá, hlavě opakuje texty a nikdo nechce toho druhého 
ale ve filmu nebyla. příliš vyrušovat. Jednou, když se natáčela Expozitu-

Není Vám líto scén, ra, kde jsem hrál vězně, tak s kolegou, který také 
které jste natáčel, přišly cvičil, jsme si měli co říct.  

FILMOVÉ FOUSY JIŘÍHO ŽALOUDKA

Čáslaváci znají Jiřího Žaloudka také 
jako organizátora mnoha zajímavých akcí

V posledním dílu seriálu Svět pod hlavou 

Fotografie z natáčení nového českého filmu Masaryk
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Vy vzhledem k charakteru pos- ké o mnoho dalších činností a akcí ve 
tav, které ztvárňujete, mnoho textu městě, na jejichž pořádání se 
nemáte... podílíte. Jak je možné to vše časově 

Většinou jsou to role bez textu, skloubit? 
někdy se krátký text objeví, ale Již jsem v některém z rozhovorů 
opravdu to není úplně jednoduché. říkal, že všechny ty činnosti na sebe 
Jestliže se bavíme mimo natáčení, je nějakým způsobem navazují, jedna je 
to něco jiného, ale při spuštěných propojená s druhou. Jakmile začnu 
kamerách se přece jen asi u každého dělat jednu věc, splývá s druhou, má 
objeví stres. Zvláště když těch na- návaznost jinde. Zjistíte, že práce z 
točených snímků není prozatím tolik. jedné věci se dají použít i jinde a na-

Text jsem měl například v jednom jednou všechno plyne tak, že tam ne-
z dílů seriálu Cesty domů, kde jsem si ní žádný násilný přechod a dělá se mi 
zahrál s panem Miroslavem Etzle- to jednoduše, ani o tom nemusí člo-
rem. Tam jsem zároveň dostal asi nej- věk příliš přemýšlet, čímž se ušetří 
větší prostor.  spousta času. Je ale pravdou, že na-

Chtěl byste v této práci pokra- příklad práci v městském muzeu jsem 
čovat i v budoucnu? nyní opustil, protože jsem začal na 

Já se obecně nebráním snad žád- Horkách přestavovat historicky cen-
ným výzvám, ale každé natáčení si ný statek po rodu Auersperků ze 
užívám jako jednotlivé epizody. žlebského panství. Ačkoliv jsem tedy 
Zkrátka viděl jsem to, užil jsem si musel dát výpověď v muzeu, pořád 
natáčení a teď je konec. Potom třeba přijdou další kter. Musíte se tomu nějak přizpůsobovat nebo se se odkazem našich předků zabývám. Vždyť jde o 
nabídky. Nedávno jsem například točil film, kde na natáčení předem připravovat? objekt, který má historický základ, takže v tom po-
jsme měli hrát vyhazovače z kasina, nakonec jsem V některých případech je potřeba roli přizpůso- kračuji dál, jen trochu jinou cestou - dávám dohro-
zjistil, že my máme býti těmi, kteří naopak v tom bit vizáž. Lidé se mě například teď často ptají, proč mady památku, která může sloužit do budoucna. 
podniku dělali problémy. Byli jsme tedy vyhozeni a mám tak dlouhé fousy a já říkám, že jsou to fousy fil- Díky tomu, že mám práci kterou mám, tedy práci na 
neobešlo se to ani bez bitky. Dodnes nevím, co to mové. Když potřebují při natáčení někoho velkého a směny, pracuji často v noci, kdy ostatní lidé spí. 
vlastně bude za snímek. Někdy se ani neptám, pro- navíc s fousy, tak si je nechám, pokud ne, oholím se. Takže ten čas mám o polovinu delší a také spím 
tože sami filmaři to často drží částečně v tajnosti. Vloni jsem dostal nabídku na natáčení filmu Ma- málo. 
Vím jen, že se natáčelo v koprodukci s Amerikou. saryk s tím, že mě požáda-

Natáčel jste tedy již pod vedením různých li, abych měl fousy, abych 
režisérů... se neholil. Přijel jsem tedy 

Účastnil jsem se natáčení například s Janem s fousy a maskérka mi sdě-
Hřebejkem, Dušanem Kleinem, Juliem Ševčíkem, lila, že mě musí oholit. Ne-
Miroslavem Šmídmajerem, Jiřím Menzlem... Po- chali mi jen knír a ostří-
tom to byly některé snímky pro cizinu: pro Rusko, hali mi vlasy, které jsem 
Spojené státy. měl v té době trochu delší 

Dostal jste se tedy při natáčení i mimo Českou než nyní. Protože se ale 
republiku? netočilo jen jeden den, 

Do zahraničí jsem cestoval hlavně kvůli sportu, ale v průběhu přibližně 
na natáčení ne, to se vše odehrávalo zde u nás. čtrnácti dní, chodil jsem 
Natáčecí lokace jsou většinou po celé republice. tak i tady po městě a lidé 
Například Peklo s princeznou se točilo na zámku v se divili. Teď se má v do-
Kroměříži a potom zase ve skalách Českosaského hledné době točit his-
Švýcarska, mnoho natáčení probíhá i v Praze, která torický snímek ze 14. sto-
nabízí nespočet krásných zákoutí, jež jsou filmařům letí, tak uvidíme, třeba se 
k dispozici. Ostatně nemusíme jezdit daleko - na- dlouhé fousy hodí... 
příklad Kutná Hora láká filmaře svými památkami, Určitě se i v Čáslavi 
Žleby i Kačina již byly také mnohokrát ve filmu vidět. najdou také další zájemci o alespoň epizodní roli Jste zjevně typ člověka, kterého baví všechno, 

Každá taková, byť menší, role, má svůj chara- ve filmu. Myslíte si, že i oni mají šanci se k takové co dělá. Zdá se, že Vás baví i herectví - neuvažoval 
práci dostat? jste o založení ochotnického spolku v Čáslavi? 

Každý, kdo by se (Tady si dovolím drobnou poznámku - tuto 
chtěl na filmu podílet, otázku jsem Jiřímu Žaloudkovi položila jen na okraj v 
má možnost zapsat se u domnění, že jde o vtipnou vsuvku, která se patrně 
některé z castingových ani nedočká reakce. Mýlila jsem se... Odpověď mě 
agentur, kterých je v re- tedy opravdu překvapila.)
publice celkem hodně. Vy už o tom víte? Máme tady velmi hezké zre-
Pro lidi, kteří mají zájem konstruované divadlo. Je tu nejen hlavní, ale i Malá 
se k takovéto tvůrčí prá- a Nová scéna, takže je určitě kde zkoušet. Vím, že ta-
ci dostat, zde prostor je kové náznaky zde již v minulosti byly. Já jsem se nyní 
a já jim přeji hodně ús- dostal do kontaktu s jedním z představitelů ochot-
pěchů. Osobně si velmi nického divadla ve Chvaleticích, který se přestěho-
vážím, že jsem tuto val poblíž Čáslavi, a již jsme spolu jednali o tom, že 
možnost dostal. bychom ochotnický spolek založili, vedení divadla 

V porovnání s větši- je tomu také nakloněno. Uvidíme tedy, jak to půjde 
nou ostatních lidí jste dál. Vše záleží na lidech, kteří budou mít chuť a čas 
velmi aktivní. Nejde jen se do práce zapojit. To je asi jediné, co nás brzdí. 
o Vaši profesi městské- Kdyby měl někdo o ochotnické divadlo  zájem určitě 
ho strážníka a příleži- se může ozvat. Budeme rádi. 
tostného herce, ale ta- Děkuji za zajímavý rozhovor.                                         zn

Jednu ze zajímavých rolí získal Jiří Žaloudek díky své předchozí 
delší spolupráci při organizaci turné Karla Gotta. 

Svět pod hlavou

Svět pod hlavou
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme přinesli 
informaci o umístění čtyř nových portrétů bývalých 
starostů města do interiéru historické budovy 
zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení 
každého z vyobrazených představitelů města 
včetně dostupných informací o době, v níž město 
vedli, a případných problémech, s nimiž se museli 
potýkat, i o radostech, které jim jistě dělal pokrok 
města. Jaká tedy byla situace v Čáslavi v letech 1868 
- 1879, kdy v jejím čele stál Dr. Rudolf Jablonský? 
(údaje o roce jeho nástupu do funkce se v různých 
zdrojích mírně liší. Uváděny jsou roky 1867 i 1868) 

už peněžními nebo materiálními. Například kníže 
Karel Schwarzenberg věnoval stavební dříví, bývalý 
starosta Vojtěch  Fiala zapůjčil povoz. Na stavbu šly 
také výnosy z představení ochotnického a zpěvác-
kého spolku. Dílo v pseudogotickém slohu však 
mohlo být dokončeno stavitelem Františkem Skři-
vánkem teprve poté, co na něj Čáslavská Záložna 
poskytla úvěr ve výši 15 000 zlatých (celkové nákla-
dy dosáhly výše téměř 25 000 zlatých, původně se 
plánovalo 10 000 zl). Vybavení divadla bylo na svou 
dobu velmi moderní. Oponu a většinu dekorací 
zdarma namaloval autor projektu a ředitel reálky 
Josef Spudil. Do průčelí budovy byla umístěna po-

Čáslavská ulice vedoucí od muzea k dnešnímu dobizna J. L. Dusíka, dílo Jindřicha Čapka. (Současná 
supermarketu Lidl nese od roku 1902 jméno Rudol- podobizna, dílo sochaře Jaroslava Znojemského, je 
fa Jablonského. Tento rodák z Písku přišel do Čáslavi zde od roku 1896.) 28. 10. 1868 byla stavba zkolau-
v roce 1861, kdy nastoupil do advokátní kanceláře dována. 1. 11. 1868 byla slavnostně otevřena Čte-
dr. Josefa Zikmunda jako koncipient. Po sedmi le- nářská Beseda, samotné divadlo pak 28. února roku 
tech tuto kancelář jako samostatný advokát převzal 1869 veselohrou Cesty veřejného mínění.
a praxi vykonával až do roku 1901. Dr. Jablonský  V témže roce byl v Čáslavi také založen hasičský 
pat-řil k zakladatelům Čtenářské Besedy, angažoval spolek. Jeho zakladatelem a prvním velitelem byl 
se i mezi ochotníky, od roku 1882 až do své smrti byl Ferdinand Falbrecht.  Spolek měl při svém založení 
předsedou ochotnické jednoty. V roce 1868 byl zvo- 38 aktivních členů a 30 přispívajících. Zásluhou ha-
len starostou města a působil v této funkci až do sičského spolku byl vydán nový hasičský řád.
roku 1879. I jeho přičiněním pokračoval společen- Jablonský byl také členem výboru, který usilo-
ský a kulturní rozvoj města, který byl zahájen za je- val o založení gymnázia, protože Čáslav byla pos-
ho předchůdce Vojtěcha Fialy. ledním městem v regionu, které nemělo střední ce 1735, kutnohorská obec zřídila reálku v roce 

Jablonský se zasloužil zejména o vybudování školu, což čáslavští měšťané těžce nesli. (V Němec- 1857, v Chrudimi vzniklo gymnázium zásluhou obce 
Dusíkova divadla, na které se sháněly prostředky již kém Brodě založili augustiniáni gymnázium již v ro- v roce 1863 a v Kolíně v roce 1876.)  Dlouholeté sna-
od roku 1867. Hlavním impulsem byly stále hy se naplnily v roce 1880, kdy byl otevřen 
rostoucí finanční požadavky hostinského  první ročník nižšího gymnázia. Přihlásilo se 
„U králevice“ (dnešní hotel Grand), kde se do něj sedmdesát žáků! První rok probíhala 
do té doby ochotnická představení konala.  výuka v budově měšťanské školy (dnes ZŠ 
Ve společnosti založené 5. 5. 1867 za úče- Náměstí), protože stavba nové školní bu-
lem vybudování divadla spojili své síly nejen dovy byla dokončena v červnu následujícího 
ochotníci, ale i členové Čtenářské Besedy a roku. Budova byla nazvána Rudolfinum na 
pěveckého spolku Kovář. Jablonský se stal počest korunního prince Rudolfa. Byl v ní 
jednatelem finančního výboru. V květnu umístěn i dětský sirotčinec a dětská opat-
1867 byl zakoupen pozemek v hradebním rovna.
příkopu, který se ukázal být velmi podmáče-    V roce 1870 se Jablonský  stal také 
ný.  Již při kopání základů v červnu 1867 se poslancem zemského sněmu za obvod Čás-
stavebníci potýkali se spodní vodou. Sklepy, lav - Chotěboř - Golčův Jeníkov.  Za svou 
původně plánované stavitelem Josefem činnost byl v roce 1873 jmenován čestným 
Spudilem, musely být později částečně za- občanem města. Zemřel dne 30. 9. 1902       
sypány. Řada občanů přispěla svými dary, ať v Čáslavi.           PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

RUDOLF JABLONSKÝ (ve funkci starosty města 1868 - 1879)

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

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

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

Kronikář zaznamenal významnou událost - návštěvu císaře Františka Josefa I. 
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17.30 - průvod čarodějnických masek od Otakarovy bašty 
18.30 - plánované vystoupení Dagmar Patrasové – žížala Jůlie, loutkoherci v kostýmech, 
            tancování a zpívání dětí s Dádou na pódiu, soutěž o drobné dárky 
20.00 - zapálení hranice 
20.15 - hudební skupina Argema

soutěže, hry pro děti – Zálesák, Pionýr



ZNÁME VÝZNAMNÉ ČÁSLAVSKÉ RODÁKY?

Zájem čtenářů o jakékoliv vydávané noviny nebo 
časopisy je pro každou redakci samozřejmě motivu-
jící. Objevují se dopisy, maily i telefonáty, v nichž 
někteří noviny chválí, jiní upozorní na informace, 
které jim zde chybí nebo zašlou námět na článek. 
Všem děkujeme. Najdou se ale i takoví čtenáři, kteří 
se rozhodnou na tvorbě novin přímo podílet, věno-
vat svůj čas na sepsání textu, kterým informují os-
tatní o vlastních pocitech nebo poznatcích. Stejně 
jako pan Karel Blažek, který se s námi podělil o svoje 
zjištění, že jedna ze známých a hojně obsazovaných 
hereček první poloviny minulého století byla 
čáslavskou rodačkou. 
Je jí ... Aloisie (Lola) Skrbková

(1910 – 1986) odešla na oblastní scény například do  
Zlína, Ostravy, Benešova nebo do Horáckého divad-
la v Jihlavě. Nakonec oba zakotvili v Brně.

Nemůžeme také opomenout Lolu Skrbkovou ja-
ko učitelku na hereckých školách - na Pražské kon-
zervatoři (1941-1948) a na brněnském JAMU. Mi-
mo jiné stála v roce 1945 u zrodu stálé školní scény  
v Praze, známé pod názvem DISK. V Brně se věnova-
la herectví, psaní i režisérské činnosti a také učila na 
JAMU. Napsala několik autorských vzpomínek 
například o E. F. Burianovi („Od bubeníka k režiséro-
vi“ ze sborníku JAMU 1980) a podobně. V roce 1962 
jí byl udělen titul Zasloužilá umělkyně. 

Herečka také spolupracovala s rozhlasem ně postižené služky Petronily v dramatu VLČÍ JÁMA 
(Znělky, Lazebník sevillský, Ženitba, Máj a některé (spolu s Jiřinou Šejbalovou, mladou Janou Brejcho-

Nedávno jsem luštil křížovku a v legendě jsem další). V epizodních rolích účinkovala i v televizi - te- vou a Miroslavem Doležalem). Čtenáři si jistě vzpo-
narazil na výraz: „jméno herečky Skrbkové“. Toto levizní film Spolužáci (r. 1973) byl bohužel její pos- menou na českou detektivku VRAH SKRÝVÁ TVÁŘ 
jméno mi nic neříkalo a ani jsem nevěděl, že nějaká lední televizní rolí. kde hrála babičku mentálně zaostalého vnuka, kte-
taková existuje, nebo že, v českých filmech, diva- Na prknech, která znamenající svět ji už nikdy rý sleduje dění dalekohledem z vikýře. Takto může-
dlech taková hrála. Vzal jsem si na pomoc přítele neuvidíme. Nevím, zda existují nějaké archivní zá- me postupně procházet celou filmografii Loly Skrb-
„Googla“ a výsledek hledání mne pře- kové - 1941: NOČNÍ MOTÝL, 1945: 
kvapil: Lola Skrbková (vlastním jmé- ROZINA SEBRANEC, 1958: O VĚCECH 
nem Aloisie) pocházela z Čáslavi. Zjistil NADPŘIROZENÝCH, 1963: ZLATÉ KAP-
jsem, že herečku znám hlavně z filmu RADÍ a tak dále.
ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA!, kde hrála Posledním filmem Loly Skrbkové 
profesorku přírodopisu Suchánkovou, bylo drama režiséra Vávry KLADIVO NA 
která je studenty zvaná jako „Suchá ČARODEJNICE - zde vytvořila roli žeb-
lípa“ A to byl impuls ke vzniku tohoto račky Maryny Schuchové, která si scho-
článku. Jde mi jen o připomenutí čás- vá při svatém přijímání svoji hostii, aby 
lavské rodačky, od jejíhož narození le- ji prodala. Její naivita a pudové chování 
tos uplynulo 115 let. získat obživu, vede k čarodějnickým 

Lola Skrbková se narodila 16. 2. procesům.
1902 v Čáslavi jako Aloisie Skrbková. 
Rodný dům je pravděpodobně na ro- Herečka, spisovatelka, učitelka Lola 
hu ulice Palackého a Jana Karafiáta. O- Skrbková zemřela 28. září 1978 v Brně 
kouzlilo ji divadlo a v Praze v roce 1924 ve věku sedmdesáti šesti let. Manžel, 
vystudovala Konzervatoř u profesorů herec Vilém Pfeifer ji přežil o celých 
Anny Suchánkové, Jaroslava Hurta a osm let.                                                 
Marie Laudové - Hořicové. 

Po absolvování prošla Lola Skrb-
ková tehdejšími avantgardními pražskými scénami znamy divadelních představení, které by bylo mož-
pod vedením režisérů Jiřího Frejky (Osvobozené di- né uvidět v televizi a připomenout si její herecké 
vadlo), Jindřicha Honzla. Důležité herecké spojení umění. 
bylo s režisérem E. F. Burianem. V letech 1929-33 Dnes můžeme tuto rodačku z Čáslavi vidět jen 
hostovala na scéně Národního divadla. Po té se ve filmu. Zde Lola Skrbková vytvářela role starších a 
opět spojila s E. F. Burianem a spoluzakládala scénu starých žen, složitých psychologických charakterů. 
D34 zde působila (září 1933- duben 1941) i jako diri- Její „úděl“ byl dán i charakteristikou nepříliš krásné 
gentka Burianova Voicebandu (hudebně stylizova- ženy. Tento způsob obsazování do filmových rolí jí 
ná sborová recitace), a byla zde také režisérkou. Po ovšem přinesl mnoho zajímavých příležitostí.
válce se vrátila do divadla D34, které opustila v roce Pokusím se připomenout některé známé filmy a 
1946 a prošla několika dalšími pražským scénami. postavy Loly Skrbkové. Za svůj filmový život natočila 

Po seznámení s hercem Vilémem Pfeifferem asi 30 filmů. Prvním byl NAŠI FURIANTI (r. 1937), 
kde hrála roli zlé, pokrytecké, užvaněné ženy krejčí-
ho Fialy. Asi nejznámější filmovou postavou je pro-
fesorka Suchánková, které studenti říkají „Suchá 
lípa“ ve filmu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (1945). Tento 
film zná mnoho Čáslaváků, ale málo kdo ví, že jde o 
rodačku z tohoto města. Dalšími filmy jsou TETIČKA, 
RUKAVIČKA, NOČNÍ MOTÝL (role pokladní na nád-
raží), PŘIJDU HNED (s Růženou Šlemrovou vytváří 
dvojici starých slečen, majitelek domu). Můžeme ří-
ci, že žádná nebo velmi málo českých hereček nevy-
tvořilo v českém filmu tolik nesympatických a 
zvláštních rolí jako Lola Skrbková. Napadá mne role 
zavražděné Mariny Matějové ve zpracování ČAPKO-
VÝCH POVÍDEK (r. 1947). Nebo výrazná role mentál-

 KB
                 Foto: ČSFD, youtube.com

ALOISIE (LOLA) SKRBKOVÁ (*1902, Čáslav -  1978, Brno) 

Spolužáci (1973)

Škola základ života (1945)

Škola základ života (1945)

Kladivo na čarodějnice (1969)

+
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VÝSTAVA MODELŮ PROBĚHNE I LETOS
Modeláři z Čáslavi a okolí již jistě vyhlížejí letošní 
ročník výstavy plastikových modelů s názvem Mo-
delsalon, který každoročně přiláká spoustu fanouš-
ků tohoto koníčku napříč generacemi. 

podle typu modelu najdete na facebookovém pro- V kategorie dospělých budou oceněny tři nej-
filu akce s názvem „21. Modelsalon Čáslav”. Ne- lepší modely bez rozlišení pořadí. Modelář může 
sejdou - li se však v kategorii alespoň 3 modely od získat pouze jedno umístění v každé kategorii.
alespoň tří modelářů, vyhrazuje si pořadatel právo Závěrem pořadatelé letošního Modelsalonu 

Akci pořádá KPM (Klub plastikových modelářů) skupinu sloučit s jinou nebo zrušit. vzkazují. „I letos budou připraveny workshopy, ve 
Čáslav, který svoji budoucnost začal psát v roce Návštěvníci se mohou těšit na modely letadel, kterých se budeme zaměřovat vždy na jednu kon-
1999. Tehdy se parta nadšenců rozhodla stavět plas- vrtulníků, automobilů, bojové techniky, ale také krétní problematiku, se kterou se v modelářství mů-
tikové modely letadel, vrtulníků, lodí, automobilů a různých diorám nebo figurek. žeme setkat. Bude také afterparty. Tentokrát se bu-
vojenské techniky nejen na amatérské úrovni, ale s Klub plastikových modelářů z Čáslavi má také de na ohni točit vepřová kýta. Zájemci o nocleh nás 
jistou odborností. Čáslavský klub od počátku své připraveny zajímavé ceny. V každé dětské kategorii mohou kontaktovat prostřednictví FB stránky ak-
existence sbírá úspěchy nejen po celé České repub- obdrží autor modelu medaile a věcné ceny za 1. – 3. ce.” 
lice, ale i v zahraničí, a ve spolupráci s místním do- místo.                 
mem dětí a mládeže pořádá výstavy a vede nejmen-
ší modeláře.

Letošní ročník se uskuteční v sobotu 6. května a 
pořadatelé si pro návštěvníky i vystavovatele mode-
lů připravili opět zajímavý program. Letos již 21. 
Modelsalon proběhne v budově Střední průmyslo-
vé školy a Obchodní akademie Čáslav. 

Od 8:00 do 10:00 bude probíhat přejímka mode-
lů a od 10:00 do 15:00 bude výstava zpřístupněna 
veřejnosti. Čas pro hodnocení modelů je pro porot-
ce vyhrazen od 10:30 do 13:00. Porota bude sesta-
vena z dospělých členů pořádajícího klubu, kteří se 
však samotné soutěže zúčastnit nemohou. K vyhlá-
šení výsledků dojde ve 14:30. Vyhlašovány budou 
kategorie dětí a dospělých (16 a více let). Kategorie 
budou rozděleny podle typu a měřítka modelu jako 
je například Letadla 1/144 a menší, Vrtulníky 1/72 a 
menší, Bojová technika 1/35 nebo Figurky a busty 
nad 90 mm a další. Kompletní rozdělení kategorií 

 

JN, foto: archviv KPM 
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je již sedm měsíců zapojený do projektu Centrum 
společných služeb. Za tento krátký čas stihl úspěšně 
realizovat některé projekty. Jedním z uskutečně-
ných projektů byl Veletrh zaměstnavatelů a studij-
ních příležitostí, který se konal v prostorách hotelu 

Grand v Čáslavi. Veletrh jsme uspořádali ve spolu-
práci s Úřadem práce a navštívili ho nejen studenti 
základních škol, ale i lidé nezaměstnaní. Během ko-
nání veletrhu proběhly i zajímavé přednášky.

čtyři adventní koncerty v místním kostele druhou adventní neděli v místním kostele sv. 
Nanebevzetí Panny Marie, včetně divácké soutěže Matouše. Na videozáznamy z koncertů se můžete 
o nejhezčí vánoční stromeček, do kterého se podívat na www.caslavsko.com Prozatím 
zapojily základní školy ve čtyřech obcích. Vystoupili posledním zrealizovaným projektem byl Ples 
zde Petr Minář, ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Mikroregionu Čáslavsko. Ten se konal 4. 3. 2017 v 

Vladimíra Jelínka, kapela Bohumila Dvořáka a sále Hotelu Grand v Čáslavi. K tanci a poslechu 
latinsko-americké rytmy v podání brazilské dvojce zahrála kapela Starý Klády a tým Mikroregionu 
Taymit a Stefano. V Krchlebech a Třeboníně zahrál a Čáslavsko připravil bohatou tombolu.  Sponzory 
zazpíval Jiří Fiedler, Pavel Jeřábek a Daniela plesu byla společnost AVE CZ, Orion, Městské Knihy, 
Jeřábková. V Krchlebech byl koncert uskutečněn Sady Bílé Podolí, Café LaDus, B&F Pet, VHS Maleč a Dalším úspěšně dokončeným projektem byly 
první adventní neděli před obecním úřadem. S Zlatnictví hodinářství Helena Fuxová. Tímto všem Vánoční adventní koncerty na obcích. Do tohoto 
účinkující trojicí vystoupily i děti z místní mateřské sponzorů děkujeme.  Více fotografií na: projektu se zapojily čtyři obce – Krchleby, Třebonín, 
školky a školy. V Třeboníně se koncert uskutečnil Starkoč a Horky. V obci Starkoč byly uspořádány www.facebook.com/mikroregioncaslavsko

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

Autor: Miroslav Lepeška

 MIKROREGION ČÁSLAVSKO 
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Mikroregion Čáslavsko uspořádal 29. listopadu 
2016 školení na téma Trestněprávní zodpovědnost 
zastupitelů. Osvěty zastupitelů se chopil pan Mgr. 
Petr Franc, předseda Okresního soudu Praha - zá-
pad. V rámci školení proběhlo i odborné poraden-
ství k obecně závazným vyhláškám, hlavně o noč-
ním klidu, které starostům obcí přednášel pracovník 
Ministerstva vnitra, Mgr. Josef Novosad. Zodpově-
děl také otázky týkající se loterijního zákona a mno-
ho dalšího. 

ŠKOLENÍ A AKTIVITY 
PRO ZASTUPITELE OBCÍ

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE 
MIKROREGIONU

PO 8 - 12 a 13 - 15 
ST 8 - 12 a 13 - 15

 Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení profesionálního ní centrum pro občany regionu a zástupce organi-
výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřej- zací působících v obcích, jako jsou příspěvkové orga-
ných služeb v území pomocí obcí sdružených do nizace, občanská sdružení a spolky.  Zde začínáme 
DSO. např. evidovat potřebu vedení účetnictví pro malé 

Prioritou je samozřejmě administrativní pod- spolky na obcích, které nemají takovou kapacitu a 
pora obcím, ale kancelář také pracuje jako kontakt- to nejen finanční, ale i odbornou.

KANCELÁŘ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) – SLUŽBY, KTERÉ JSOU 
POSKYTOVÁNY OBČANŮM

DRUHÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ V RÁMCI 
PROJEKTU CSS

V současné době se pracovníci Mikroregionu za- kostelů a dalších památek v regionu.
měřují na aktuálně vypsané dotační programy. Jed- Další velkou výzvou pro naši kancelář je 
ná se  hlavně o Státní fond životního prostředí a ře- připravovaná dotační výzva prostřednictvím Krajs-
šení decentralizovaného čištění odpadních vod v kého úřadu Středočeského kraje, kde byla již navá-
obcích. zána spolupráce v oblasti tzv. „Kotlíkových dotací“. 

Na Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Naše kancelář bude mít vyškoleného pracovníka na 
Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme pomoc s administrací dotace. Mohou se na nás 
pomáhali obcím se žádostmi v rámci programu obracet občané a my se jim rádi pokusíme 
Údržba a obnova venkovských prvků na opravu bezplatně pomoci s administrací jejich žádostí.

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÁ TÉMATA

Jan Jiskra předseda rady svazku

Ing. Barbora Fiedlerová manažer DSO

Bc. Bohumila Jeřichová
specialista na rozvoj regionu

Setkání proběhlo 15. prosince 2016 na zimním 
stadionu v Čáslavi. Shromáždění se zúčastnilo 15 
členských obcí a 1 nečlenská obec. Na začátku shro-
máždění jsme dostali možnost zabruslit si na nově 
otevřeném stadionu. Úvodem jednání byl předse-
dajícím panem Janem Jiskrou představen nový 
místostarosta města Čáslavi pan Mgr. Daniel Mikš a 
po té byly starostům obcí představeny další záměry 
kanceláře, včetně dotazníku jejich spokojenosti s 
naší činností. 

Dalším z důležitých bodů setkání bylo schválení 
přijetí obce Šebestěnice na základě její žádosti za 
právoplatného člena DSO Mikroregionu Čáslavsko. 
Další fotografie z druhého setkání starostů nalez-
nete na www.caslavsko.com

Mateřské a základní školy na Čáslavsku mají v letoš- mových kroužků pro děti do 15 let. Podobný pře-
ním roce příležitost naplánovat aktivity, které bude hled v regionu doposud neexistoval a v případě záj-
v nadcházejících letech možné financovat z Evrop- mu jej naleznete na webových stránkách mikrore-
ských strukturálních a investičních fondů. V rámci gionu. V této věci jsme také zahájili jednání o spo-
projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), na lupráci s o.p.s. EDUin a v dohledné době se tak 
kterém mikroregion spolupracuje s MAS Lípa pro občané Čáslavska dočkají atraktivnější formy da-
venkov, se jednou do měsíce schází dvě pracovní tabáze kroužků pro děti v podobě interaktivní mapy 
skupiny - MŠ a ZŠ. Rámcová podoba aktivit jednot- ( ). 
livých škol a aktivit spolupráce by měla být hotova Aktuální informace o postupu a výstupech projektu 
do letních prázdnin, kdy řídící výbor projektu dopo- MAP můžete sledovat na webových stránkách 
ručí ty nejlepší k detailnímu rozpracování.  
Jedním z posledních výstupů projektu MAP, který nebo na Facebooku:
určitě stojí za zmínku, je ucelená databáze záj-  

www.edumapa.cz

www.caslavsko.com

www.facebook.com/mapcaslav/

PŘÍLEŽITOSTI PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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V únoru roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 39 dětí, z 
toho 8 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 7 místních 
občanů. Byl uzavřen 1 sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DUBEN
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Dne 3. 4. 2017 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila 

paní 

Daniela Vodičková

Nikdy nezapomeneme.
Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 6. 4. 2017 uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Josef Sedláček 
z Vlačic. 

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, 
děti s rodinami a švagrová Věra.

Dne 22. 4. 2017 uplyne
15 let ode dne,

kdy nás náhle opustil 
pan

Ladislav Trávník
z Čáslavi

Vzpomíná manželka a dcera s rodinou. 

Dne 23. března oslavila významné životní jubileum 90 let
naše maminka, 

paní

Marie Kácovská
Do dalších let přejeme

pevné zdraví, životní pohodu a spokojenost.
Děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Dne 1. dubna 2017  se dožívá 90 let
naše maminka a babička,

prababička a praprababička,
paní

Do dalších let přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.

Benigna Zárubová

 Zdeněk s rodinou, Ludmila s rodinou a Jana s rodinou 

Dne 25. dubna vzpomeneme 
10. výročí úmrtí

pana

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

                                                 manželka a dcery

Pavla Berana

Děkujeme všem přátelům, kamarádům, kolegům, 
známým i neznámým lidem, kteří nám nezištně pomohli

a stále ještě pomáhají při vyřizování záležitostí po úmrtí Dušana Ďuračky.
                                                                     Za celou rodinu sestra E. Hradilová 

Dne 12. dubna 2017 uplyne 
osm bolestných let, 

kdy nás opustil 
pan

Stanislav Němec 
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka
a sestry s rodinami.

Dne 22. 3. 2017 uplynuly 
3 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a strýc,

pan

Stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a vnoučata. 

Leopold Zajíček

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout na toho,
koho jsme měli tak rádi...

Dne 9. dubna 2017 uplyne 
smutných 15 let ode dne, 

kdy nás navždy opustil
pan

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

Jaroslav Kocián

12. dubna vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní

Gabriely Janákové
z Dolních Bučic

Vzpomínají synové Sláva s rodinou
a Petr s rodinou

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 17. února 
přišli rozloučit s panem

Vladimírem Hospodkou
na jeho poslední cestě. 

manželka Dana Hospodková s rodinou

Děkuji touto cestou celému internímu oddělení 
městské nemocnice v Čáslavi - primáři MUDr. Kerschovi

i celému personálu za příkladný přístup 
k pacientům, hospitalizovaným na oddělení.

                                                                          František Tomášek, Husova 387

Děkuji všem za květinové dary a projevenou soustrast
nad ztrátou mé manželky

PODĚKOVÁNÍ

manžel František Fojtík

Margity Fojtíkové
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OPRAVA KALICHU NA PRŮČELÍ 
EVANGELICKÉHO KOSTELA

DOČKÁ SE BAŠTA OPRAVY?
Když kráčíte ulicí Jana Karafiáta kolem evangelické- mládeže a pak začala pomalu chátrat. Hlavně 
ho kostela, možná jste si ani nevšimli, že za ním na šindelová střecha byla ve špatném stavu, tu se 
městských hradbách vykukuje jedna z čáslavských podařilo díky různým příspěvkům opravit a v 
bašt. Ta naše je schovaná za přístavky, které pochází minulém roce díky příspěvku Města Čáslav znovu 
zřejmě z 20. let minulého století a sloužily pro natřít speciálním impregnačním nátěrem a také 
kostelníka. Kostelníka už dávno nemáme, ale mnozí opravit dřevěný věnec bašty. 
si možná pamatujete, že v prostorách bašty a jejich V budoucnu bychom rádi budovu bašty opravili 
přístavků se scházel také vodní skaut pod vedením a věříme, že bude sloužit k setkávání nejen členů 
pana Jiřího Starého. Mnozí na tuto dobu rádi evangelického sboru, ale i široké veřejnosti. Bude to 
vzpomínají. dobré místo pro konání večerů s hostem a dalších 

Poté bašta sloužila k setkáním evangelické setkání.                   Drahomíra Dušková Havlíčková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA DUBEN

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

Dne 27. dubna 2017 uplynou tři roky 
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. 

3. dubna 2017 uplyne 5 let o dchvíle, 
kdy nás opustila 

naše milovaná manželka, maminka 
a babička,

paní

Marie Kočová
rozená Hájková

Stále vzpomínají manžel Václav,
děti s rodinami a vnoučata.  

Čas rychle plyne, ale bolest v srdci zůstává...

Dne 4.4. 2017 uplyne 30 let od chvíle, 
kdy nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček a strýc

pan

Jaroslav Roušal
Dne 5. 6. 2017 uplynou 3 smutné roky od chvíle, 

kdy nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a teta,
paní

Pavla Roušalová
S láskou vzpomínají dcera Jana s manželem,

Jára a Iva, Péťa, Lukáš a Verunka,
švagrová Zdena s rodinou

Dne 14. dubna uplyne nejsmutnější rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan

Jaroslav Bohatý
z Čáslavi.

S láskou vzpomíná manželka
s dětmi a vnoučaty.

Dne 28.4.2017 uplyne 25 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše maminka 

paní
 

Marta Vaňková 
z Čáslavi. 

S láskou stále vzpomínají dcery Martina 
a Lenka s rodinami.

V evangelickém čáslavském kostele bylo od doby 
jeho vzniku pokřtěno mnoho dětí i dospělých, 
proběhlo zde mnoho konfirmací, mnohokrát zde 
zaznělo ano z úst nevěsty a ženicha, často se zde 
lidé loučili se svými zesnulými, každou neděli a o 
svátcích se zde už 148 let konají bohoslužby. Je to 
důležité místo pro mnoho lidí a v poslední době i 
pro mnoho holubů, kteří se usídlili na parapetech, 
na střeše, v rozetě, dokonce si začali stavět svá 
hnízda i za kalichem na průčelí kostela. Úklid po 
holubech a oprava průčelí kostela stála přibližně  
117 000,- Kč, provedla ji firma Kamenictví Šebek. 
Chceme poděkovat Středočeskému kraji a B. Pro-
cházkové z Čáslavi za finanční podporu tohoto 
nákladného úklidu a oprav. Podařilo se nám 
kompletně očistit a opravit hlavní symbol kostela 
- kalich umístěný ve výklenku a nad ním zlaté 
hvězdy, dále byly instalovány sítě proti holubům 
do výklenku s kalichem i do rozety, celé průčelí 
jsme znovu nechali natřít a vyčistit pískovcové 
prvky.  

Holubi sice dělají nepořádek stále dál, ale 
alespoň hlavní symbol čáslavského evangelické-
ho kostela - kalich - září do dálky a holubi k němu 
už nemohou.           
                             Drahomíra Dušková Havlíčková

Dne 6. dubna uplyne 5 smutných let
od náhlého úmrtí

našeho milovaného tatínka a dědečka,
pana

Jindřicha Chalupy
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Dne 9. dubna uplyne 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Pelikán,

který by se 13. dubna dožil 85 let. 

Stále vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami.

S láskou a vděčností vzpomínají
dcery Bohumila a Ivana s rodinami.



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054
www.ddmcaslav.cz

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

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

DUBEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

8.4.2017 KERAMICKÉ DOPOLEDNE

13.4.2017  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DDM

13. – 14. 4. 2017 DÍVČÍ NOC S PŘESPÁNÍM

22. 4. 2017 ČÁSLAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK

28. 4. 2017 MÝDLOVÉ TVOŘENÍ - 

 - sobota - VESELÝ KERAMICKÝ TRUHLÍK - 
pro děti od 2. tříd  - od 8.30 do 11.00 hodin - účastnický poplatek 100 Kč - 
přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 6. 4. 2017

 - čtvrtek - pro děti od 1. tříd - 
velikonoční tvoření, pečení velikonočního beránka, hledání velikonočního 
pokladu - účastnický poplatek 150 Kč  (svačina, oběd, pitný režim, pomůcky) - 
od 8.00 do 15.00 hodin - přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 7. 4. 2017

 - čtvrtek - pátek - pro dívky od 3. tříd - 
aktivity spojené s holčičím paráděním - večerní pyžamová párty s pizzou a 
filmem - od soboty od 16.00 hodin do neděle do 10.00 hod. - účastnický 
poplatek 200 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 5. 4. 2017 v 
kanceláři DDM

 - sobota - DDM Čáslav Vás zve na jubilejní 
10. ročník amatérské taneční soutěže. Začínáme v 8.30 hodin v hale Bios při 
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - Vstupné dobrovolné.

pátek - VÝROBA MALÝCH MÝDEL - pro děti od 
1. tříd - od 15.00 do 17.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášky spolu s 
poplatkem odevzdat do 20. 4. 2017

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE (včetně táborů) K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI 
DDM !OMEZENÉ POČTY MÍST!

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

nebo na tel. č. 327 311054, 731449131

od 28. 3. do 7. 5. 2017 - VÝSTAVA 

„KLIMENT ČERMÁK A TI DRUZÍ“

3. 4. ve 14.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE

od 1. 4. do 10. 6. 2017 - PUTOVNÍ VÝSTAVA 

VYSVĚDČENÍ V PROMĚNÁCH ČASU

11. 4. 2017 od 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA

NEUVEŘEJNĚNÁ ZPRÁVA Klimenta Čermáka

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
výstava 
výstava na počest 100. výročí úmrtí čáslavského rodáka, archeologa, numiz-
matika, pedagoga a muzeologa Klimenta Čermáka
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Městské muzeum, Husova 291, Čáslav
Nová expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou 
přibližuje dávnou minulost. Expozice vznikla za finanční podpory Středočes-
kého kraje

budova muzea Husova 291, Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J.A. Komenského zve na putovní výstavu Od Marie Tere-
zie po dnešek 
Otevřeno: út 9 - 11, 12 - 16, st - ne 9 - 11, 12 - 17 hodin 

Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku 

. Přednáší:  PhDr. Karel Sklenář. 
Vstupné dobrovolné. 

Foyer divadla 3. dubna v 17.00 hodin 
Vystavují: Jaroslav Bruner, Zdeněk Kohoutek, Miroslav Lepeška, Miroslav 
Perný, Igor Sloboda, Josef Spěvák a Petr Vesecký. Výstava potrvá do 1. 6. 2017

Vstupné: 100 Kč

 
pro sezónu jaro a léto 2017 v podání tanečně modelingové skupiny 
Performance Petry Smutné. Vstupné: 120 Kč

 / loutkoherecká skupina 
České televize Loudadlo. Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč

Vstupné dobrovolné 

 Vstupné: 250, 200 Kč

 
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 
1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší 
film. Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, 
předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi 
autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru 
Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat život. Účinkují: Jana Janěková, 
Alexej Pyško, Marcela Holubcová / Daniela Choděrová, Jan Kačer / Petr Pelzer / 
Jan Fišar, Daniela Choděrová / Petra HobzováDivadelní abonmá pro dospělé. 
Vstupné: 390, 360, 320, 280 Kč

VÝSTAVA FOTOKLUBU - 

Pondělí 3. dubna v 18.00 NEZKROCENÁ BRAZÍLIE - Z RIA ZA MODRÝM 
PAPOUŠKEM / Kateřina Motani. 

6., 7. a 8. dubna v 18.00 / Nová scéna Tradiční módní přehlídka Edity Dlouhé

Neděle 9. dubna v 15.00 NA KOUZELNÉM PALOUČKU

Čtvrtek 20. dubna v 19.00 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI MĚSTA ČÁSLAV ZA ROK 
2016 

Sobota 22. dubna v 17.00 VĚNOVANKA a JOSEF ZÍMA

Pondělí 24. dubna v 19.00 CENA ZA NĚŽNOST / Činoherní studio Bouře
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KINO MILOŠE FORMANA DUBEN

1. - 2. ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D 18. NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

19. RAW
1. - 2. GHOST IN THE SHELL 3D

20. - 21. ZTRACENÉ MĚSTO Z

4. - 5. 150 MILIGRAMŮ

22. - 23. ANDĚL PÁNĚ 2

6. - 7. POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU

22. - 23. PŘES KOSTI MRTVÝCH
8.  MASARYK

9. STRNADOVI 25. PÁTÁ LOĎ

11. JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT 26. - 27. LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU

28. - 30. ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

12. PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU

29. - 30. MIMI ŠÉF 3D 

13. - 14. RYCHLE A ZBĚSILE 8

15. - 16. ŠPUNTI NA VODĚ

V tomto novém animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajupl- Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, 
né mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a dobových i osobních archivů, z rozhovorů s  kolegy, blízkými přáteli a rodinou. 
Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově planetce" s realitou na planetě Zemi 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost. Mládeži přístupno. Vstup-
zlému kouzelníkovi Gargamelovi... Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti né: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti letech odchází na veterinár-
Futuristický policejní thriller, jehož hlavní postavou je žena-kyborg, zmiňovaná ní školu, kterou studuje její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donucena 
jako „Major“, příslušnice tajné jednotky známé jako Sekce 9. Ta se specializuje poprvé v životě pozřít syrové maso... Mládeži do 18 let nepřístupno. Vstupné: 
na boj proti trestným činům spojeným s nelegálním vyžíváním moderních ky- 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
bernetických technologií. Díky vlastnostem svého umělého těla je Major 
schopná nadlidských výkonů, což úspěšně využívá při své práci... Mládeži do 12 

V roce 1925 se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské let nevhodné. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin. 
džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na své poslední výpravě záhadně 
zmizel... Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na souvislost mezi nevyjas-
něnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator, který je na trhu již 30 let. 

Dubnová vzpomínka na Mikuláše... Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské Má-li zvítězit pravda, musí svést boj Davida s Goliášem. Film ji sleduje od počát-
brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, ku, kdy je se svým tvrzením sama proti všem, až po vypuknutí mediální bouře, 
čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Pozná-kterou její zjištění způsobí. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promí-
ní a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná.  V táme od 20 hodin.
předvečer svátku svatého Mikuláše se však zamotají do podivuhodného reje. 
Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dob-

Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osu- rodružství a projít několika nebezpečnými situacemi... Mládeži přístupno. 
du sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách bojovníků známých jako Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
Strážci vesmíru. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hlavní postavou příběhu je Janina, energická, notně excentrická učitelka ang-
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala ne- ličtiny a milovnice zvířat v důchodovém věku. Děj se odehrává v malé osadě na 
spoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplo- česko-polském pohraničí, kde se v rychlém sledu stane několik záhadných 
mata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž po- vražd bez jasně vysvětlitelné logiky či motivu. Hrůza a zděšení z vražd zároveň 
cházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masa- kontrastují s nezájmem místních občanů, kterým nevadí masové vyvražďování 
ryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho divokých zvířat v právě probíhající lovecké sezóně.
životě!  Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé. Po většinu I dětská hra se může stát něčím, co navždy změní život. Film vypráví příběh ne-
času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti spojené s tradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou událostí. Malá Jarka má mámu, 
výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový která nechce být mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když za 
život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisér- zvláštních okolností vezme dvě batolata do opuštěné zahradní chatky. Její sku-
ka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kame- tek je dojemným a dětsky upřímným pokusem napravit svět dospělých svojí 
rou už od roku 1980... Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 ho- hrou na rodinu, jakou by chtěla mít.
din. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Brunhilde Pomsel sama sebe vždy popisovala jako nezajímavou postavu, která V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů od-
stála celý život mimo hlavní proud dějin. Neměla prý zájem o politiku. „Byla to hodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze. 
jen práce, zaměstnání, žádnou vinu necítím“. Nicméně, byla to právě ona, kdo Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
měl za úkol falšovat statistiky o padlých vojácích Wehrmachtu směrem dolů a 
přepisovat a archivovat veškeré Goebbelsovy projevy. Její život odráží celé ději-
ny dvacátého století... Brunhilde Pomselová zemřela letos 27. ledna, krátce po Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávají-
svých 106. narozeninách. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promí- cích se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově před-
táme od 20 hodin. chází oblíbenému snímku Pelíšky. RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající 

se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat 
svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství 

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří...  Mládeži přístupno. Vstupné: 120 
do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina Kč. Promítáme od 20 hodin.
naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do neznáma. V 
zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky 
svým zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomá-

Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na animovanou komedii Mimi há jim čelit těžkostem a nástrahám... Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč. Pro-
šéf, v které se seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní ob-mítáme od 17.30 hodin.
lek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová 
jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu do 
rodiny zrovna velkou radost nemá. Doteď byl jedináčkem, který měl veškerou Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série Rychle a zběsile. 
rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že rodiče si ničeho Proti „rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela 
podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak se Tim snaží novému sourozen-překvapivě také jeden z jejích členů. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 
ci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má.Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Jedna řeka, dva dny, tři tátové a sedm dětí! To je rodinná komedie, v níž se před-
staví Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška. Jak dopadne tahle vtipná par-
ta na vodě? Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

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

http://www.kulturacaslav.cz
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NABÍZÍME
- dobíjení mobilů

- platby faktur
- sázení

- prodej losů

KDE?

ZLATNICTVÍ - HODINÁŘSTVÍ
pěší zóna

Klimenta Čermáka 132, Čáslav

TOČENÁ ZMRZLINA
NA KALABOUSKU

OTEVŘENO DENNĚ 
OD 2. 4. 

OD 11 DO 17 HODIN

PO DOBU UZAVÍRKY 
PROVOZ NEPŘERUŠEN

POTŘEBUJETE PREZENTOVAT FIRMU 
NEBO AKCI 

PROSTŘEDNICTVÍM PLAKÁTŮ ? 
Informační středisko Čáslav sděluje, 

že od 1. března tohoto roku 
došlo ke změně sběrného místa 

pro příjem plakátů v Čáslavi.
 Plakáty, společně s objednávkou výlepu, 

jsou nyní přijímány 
v Informačním středisku Čáslav na adrese 

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197. 

Uzávěrka příjmu plakátů pro nedělní výlep 
je vždy v pátek ve 12:00 hod. 
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DO SVÉ SBÍRKY 
KOUPÍM 

staré rybářské vybavení do roku 1970, 
bambusové pruty, 

navijáky smekací i kolečkové, 
různé krabičky a drobnosti. 

Přijedu a zaplatím odpovídající cenu. 
Nabídky na 736176958.
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Letní angličtina

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČÁSLAV
www.tabor63.webnode.cz 

Zaváděcí ceny a super slevy - máme jen několik posledních míst!

PRODÁM RODINNÝ DŮM 3+1
- 100 m² + možnost půdní vestavby 

a třech dalších pokojů 

- rozloha pozemku a zahrady je 327 m²

- klidné a krásné prostředí v obci 

Močovice, 2 km. od Čáslavi

- dům po částečné rekonstrukci 

podsklepen, sklep 40 m²

- cena 1 350 000 korun

TELEFON: 603 54 03 63

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

NABÍZÍM

zemní práce minibagrem.

Tel.: 737 637 204, 603 308 122

e-mail: LMURK@seznam.cz

www.stavby-kruml.cz
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
 

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

Čáslav - u vlakového nádraží 

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

TETRA  HNĚDÁ A DOMINANT 

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

Prodej:  30. dubna 2017 v 16 hod. 

PRODEJ   SLEPIČEK
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Program na duben 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

1. dubna - sobota - ZA KANDÍKEM NA MEDNÍK

15. dubna - sobota - JARNÍ KVĚTY DYMNIVKY

23. dubna - !!! neděle !!! - BRANNÉ CVIČENÍ

29. dubna - sobota - ČESKÝM RÁJEM

INFO !!! pouze pro členy TO: 

 Trasa: Pikovice - Medník - 
Třepšín - Žampach - Kamenný Přívoz. 13 km. Odjezd vlakem v 6:49hod., návrat 
v 19:03 hod. Vedoucí je Zuzana Vohnická.

Trasa: Karlštejn - 
Mořina - lomy Velká, Malá Amerika - Srbsko. 13 km. Odjezd vlakem v 7:49hod., 
návrat v 17:03 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

 Trasa: Velký Osek - Veltrubský 
luh - Kolín. 10 km. Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 15:03hod. Vedoucí je 
Blanka Krupičková.

 Trasa: Třemošnice - Kraskov - 
Třemošnice. Cvičný okruh 5km. Nutná výbava: pláštěnka, 4 igelitové sáčky, 
oblečení nejlépe zelené. Odjezd vlakem v 9:10 hod., návrat v 16:45 hod. Strava 
zajištěna. Vedoucími jsou paní Štěpinová a Krupičkovi.

 Trasa: Turnov - hrad Valdštějn - zámek 
Hrubá - Skála - lázně Sedmihorky. 11 km. Odjezd vlakem v 6:49 hod., návrat v 
16:42hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Zájezd 2017 České Švýcarsko 23. a 24. 9. Cena 
zájezdu - 600 Kč., ubytování - Jiřetín p. Jedlovou, poplatek zájezdu vybírá 
Štěpinová M. na turistických pochodech. Bližší informace příště.

8. dubna - sobota - VELKÁ, MALÁ AMERIKA - KARLŠTEJNSKO 

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Stálý nábor holek a kluků na zimním stadionu v Čáslavi. 
Informace o termínech na stránkách klubu: www.hc-caslav.cz 

Ročníky 2008, 2009, 2010 a 2011. 
Děti v doprovodu rodiče a nejlépe bruslícího! 

Vhodná ochrana hlavy 
(hokejová přilba, ochranná přilba na bicykl a podobně)

Hod medicinbalem mu sedl. Tomáš Petr ze základní Atmosféra na základní škole Sadová byla bojov- pijští vítězové v desetiboji Robert Změlík s Roma-
školy ve středočeských Vrdech se vzepjal k hodu ná. „Šlo o relativně menší okresní kolo. Staral se nem Šebrlem s cílem motivovat děti ke sportu.
dlouhému 18,70 metru. I díky němu vyhrála základ- tam o to dlouholetý trenér juda Martin Horský,“ po-
ka z Vrdů okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olym- pisuje Marinčič. Olympijský odznak - OVOV je součástí projektu 
pijských vítězů v okrese Kutná Hora. Na druhém Do krajského kola, z něhož vede cesta do repub- Sazka Olympijský víceboj. Jeho disciplíny jsou 
místě skončil oddíl Judo Čáslav a třetí byla ZŠ Sado- likového finále, přímo postupuje pouze škola na určeny dětem i dospělým, kteří mohou získávat 
vá z Čáslavi, kde klání probíhalo. „Celkem tam bylo prvním místě. bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky, jež 
85 dětí,“ říká za pořadatele Petr Marinčič. „Tomáš je Letos se koná již osmý ročník Odznaku Vše- jsou motivací ke zlepšení výkonů. 
ročník 2002 a jeho výkon byl opravdu hodnotný.“ strannosti Olympijských Vítězů, který založili olym- TZ

BOJOVÁ ATMOSFÉRA A MEDICINBAL, KTERÝ LETĚL. V ČÁSLAVI SE BOJOVALO 
O POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA OVOV (Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů)

Domácí Hosté Skóre

2:3 np

FK Čáslav Kratonohy 2:1

Pardubice B

ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V JARNÍ ČÁSTI SEZONY

FK Čáslav

Domácí Hosté Skóre

HC Poděbrady HC Čáslav 3:6

HC Čáslav HC Poděbrady 7:2

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEMIFINÁLE PLAY-OFF


