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nabídne sociální bydlení

V Grandu zahrají Pekař,  
Horkýže Slíže a další

ROZHOVOR 
S AUTOREM 
VÍTĚZNÉHO
SOCHAŘSKÉHO 
PORTRÉTU  
MILOŠE FORMANA



stránka 2 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2020  

INZERCE



V průběhu ledna a začátku února zasedala Rada 
města celkem pětkrát, z toho dvakrát v režimu mi-
mořádného zasedání, v rámci kterého se projedná-
valo jednak poskytnutí dotací pro rok 2020 z dotač-
ního programu SPORT, pak i propozice na způsob 
výběru budoucích majitelů bytů v nově budovaných 
bytových domech v areálu bývalých kasáren Proko-
pa Holého.

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu na území měs-
ta Čáslav“, nového „Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Čáslavi“, nebo návrhu nových pravidel pro 
pořizování změn Územního plánu města. 

Rozhodnutím Rady města došlo k vypsání něko-
lika veřejných zakázek malého rozsahu, například 
na pojištění majetku města, na adaptaci části pod-

Co se týká rozdělení a výše dotací pro jednotlivé kroví ZŠ Čáslav náměstí na novou učebnu, na sta-
sportovní oddíly, akceptovala Rada města doporu- vební úpravy v domě č.p. 193 na Kostelním náměstí, 
čení Sportovní komise a návrh obratem postoupila na opravu lávek přes Brslenku, nebo na výměnu 
ke schválení zastupitelstvu, kterým již byl rovněž oken v další části č.p. 1 - radnice, či restaurování so-
schválen. chy Jana Žižky v parku na hlavním náměstí atd. 

Souhlas zastupitelstvo města vyslovilo i k Radou V personálních otázkách pak Rada města roz-
projednanému návrhu kritérií, kterými by se měl hodla například ve věci schválení výsledků uskuteč-
řídit výběr budoucích majitelů bytů. S podrobnými něného výběrového řízení na nového ředitele spo-
pravidly budou všichni zájemci o koupi bytu sezná- lečnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., kde doporučila 
meni na schůzce s vedením města, ke které budou správní radě společnosti, aby do této funkce jmeno-
obesláni. V předstihu a selektivně lze snad z obsahu vala paní M.D. Schváleny byly také nominace na 
propozic uvést, že v případě většího počtu zájemců post druhého jednatele společnosti Čáslavská ser-
o stejnou bytovou jednotku nebude výběr prove- visní, nebo do Radou města zřizovaných komisí a 
den licitací, ale losem. Každý zájemce se bude moci výborů.
přihlásit ke koupi maximálně dvou vybraných bytů. Mezi dalšími materiály se pak do Rady města 
Pakliže se bude o vybraný byt ucházet sám, nebo dostala například pravidelná zpráva Policie ČR o 
uspěje-li mezi více zájemci při losování, pak se již stavu veřejného pořádku na území města za rok 
prodeje dalšího bytu nezúčastní, protože každému 2019, nebo přehled společnosti EKO-KOM, a.s. o 
zájemci je ve finále povoleno v budovaných nemo- množství a skladbě občany města vytříděného od-
vitostech zakoupit pouze jeden byt. padu. Počítáme, že o obsahu obou zpráv budeme 

Z dalších bodů, které se dostaly na program Ra- veřejnost detailněji informovat v příštím čísle ČN.
dy města, lze namátkou uvést projednání návrhu 
„Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému 

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

ZPRÁVY Z RADY 
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VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

FINANČNÍ VÝBOR ZKONTROLOVAL HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
Málokdo z obyvatel města ví o tom, že zastupitel-
stvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, 
natož aby měl konkrétní představu, co tyto skupiny 
lidí dobrovolně ve svém volném čase pro město 
dělají. Proto bych rád v tomto příspěvku informoval 
o činnosti finančního výboru, jehož posláním je v 
podstatě občanská kontrola hospodaření s veřejný-
mi penězi ve městě. 

 

Základní škola náměstí. udržení znalostí při odchodu vedoucích zaměstnan-
Finanční výbor následně připravil poměrně ců a posílení spolupráce mezi organizacemi a 

rozsáhlou metodiku pro kontrolu městských městem v oblasti získávání dotací. Z hlediska 
organizací, podle které pak v zájmu jednotnosti a výsledku hospodaření stojí za pozornost především 
srovnatelnosti postupovaly při kontrolách jednotli- městská nemocnice, jejíž nepříznivá finanční 
vé kontrolní skupiny, tvořené vždy dvěma členy situace je však zastupitelstvu i veřejnosti známa již z 
výboru. Metodika odráží dva hlavní cíle kontrol: dřívějška.
podat zastupitelstvu souhrnné, přehledné a Na únorové zasedání zastupitelstva jsem jako 

Zastupitelstvo výboru uložilo provést v roce objektivní informace o hospodaření kontrolova- předseda finančního výboru předložil zprávu o 
2019 kromě kontroly města také kontrolu hospoda- ných subjektů, a pokud je to vhodné, navrhnout činnosti finančního výboru za rok 2019, jejíž 
ření šesti městských organizací, zaměřenou opatření pro zvýšení efektivity, hospodárnosti a přílohou byly mimo jiné všechny zápisy z provede-
zejména na hospodárnost, efektivitu a účelnost účelnosti vykonávaných činností. ných kontrol, jak vyžaduje zákon. Zastupitelstvo 
činností, nastavení vnitřního kontrolního systému a Na začátku kontrol si kontrolní skupiny od vzalo předloženou zprávu na vědomí bez připomí-
čerpání příspěvků a dotací od města. Kontrolovaný- města a kontrolovaných organizací vyžádaly nek. 
mi organizacemi byly konkrétně Anima Čáslav, potřebné podklady, po jejichž prostudování Na závěr chci využít této příležitosti k poděko-
o.p.s., Čáslavská servisní, s.r.o., Městská nemocni- následovaly osobní schůzky a další komunikace k vání všem členům finančního výboru za množství 
ce, Mateřská škola, Základní umělecká škola a vysvětlení nejasností a k doplnění informací, které poctivé práce, kterou ve výboru v uplynulém roce 

nebyly dostupné v dodaných podkladech. Celý odvedli. Zblízka jsem viděl, kolik času a energie je to 
průběh kontroly, zjištěné informace a jejich posou- stálo a kolik překážek při tom museli překonat, ať už 
zení i případné návrhy opatření pak byly sepsány do jim je do cesty kladly jejich zdravotní komplikace, 
podrobného zápisu, který po dokončení a zapraco- rodinné a pracovní povinnosti nebo selhání techni-
vání připomínek podepsali všichni zúčastnění. ky. Opravdu si toho vážím a věřím, že jde o důležitý 

Výbor při provedených kontrolách neodhalil příspěvek do mozaiky pestré občanské společnosti, 
zásadní nedostatky. Navržená opatření se týkala která je základem zdravé demokracie. Děkuji!
zejména způsobu a včasnosti zveřejňování smluv v 
registru smluv, optimalizace nastavených procesů 
při výběrů dodavatelů a správě uzavřených smluv, 

 
                                                           Martin Jusko, 
                          zastupitel za Čáslav pro všechny

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA NAJDETE NA POSLEDNÍCH STRANÁCH NOVIN



Ve čtvrtek 23.ledna 2020 jsem se setkal s hejtman-
kou Středočeského kraje paní Jaroslavou Pokornou 
Jermanovou při její návštěvě čáslavského Domova 
důchodců. Při té příležitosti jsem měl krátkou mož-
nost pohovořit s paní hejtmankou o našich priori-
tách, mezi které patří zachování dostupné zdravotní 
péče naší městskou nemocnicí a dostali jsme se i k 
tématu skládky odpadů a problematiky poplatků. 
Rozhovor jsem považoval za věcný, a přestože jsme 
se v otázce dotací pro nemocnice, které nejsou zři-
zovány Středočeským krajem, neshodli, vzájemně 
jsme si naslouchali a to jsem považoval za důležitý 
krok k dalším jednáním a hledání vzájemného po-
chopení pro nalezení řešení, které by bylo přijatel-
né politickým zastoupením kraje.

Vamed Mediterra či Fresenius, provozujícími  ne-
mocnice v Mělníku, Neratovicích či v Sedlčanech. 
Vlastníkem Městské nemocnice Čáslav je a vždy 
bylo město Čáslav, ale předpokládám, že to paní 
hejtmanka musí vědět. Město ze svého rozpočtu 
dotuje naši nemocnici, aby zajistilo dostupnou zdra-
votní péči občanům širokého regionu. Myslím si, že 
naši občané stejně jako občané z jiných regionů, by 
si zasloužili, aby z daní, které přerozděluje Středo-
český kraj, dosáhly na přiměřenou podporu i ne-
mocnice, jejichž zřizovatelem není přímo Středo-
český kraj.

Absolutně nepřijatelný je pak pro mě názor, 
který paní hejtmanka ve svém vyjádření uvádí, že 
podle logiky Martina Kupky by mohl kraj časem do-

Dnes jsem si přečetl text paní hejtmanky, který tovat i soukromé školy, parkoviště, autoservisy ne-
otiskly Parlamentní listy dle vlastního vyjádření bez bo kavárny. Nemyslím si, že by se tímto směrem ubí-
redakčních zásahů a nevycházel jsem místy z údivu. rala úvaha pana Martina Kupky a rozhodně takto 
Paní hejtmanka ostře polemizovala s názorem mís- neuvažuji ani já. Dostupná zdravotní péče, garan-
topředsedy ODS Martina Kupky, který je též zastu- tem které v regionálním měřítku by pro občany kra-
pitelem Středočeského kraje. Ten se vyjádřil  pro je měl být krajský úřad, v němž paní Jaroslava Po-
zřízení krajského grantového fondu, z kterého by korná Jermanová zaujímá post hejtmanky, je určitě 
kraj měl poskytnout podporu zdravotnickým zaříze- něco jiného, než soukromé autoservisy či kavárny. 
ním nezřizovaným Středočeským krajem. Mezi tě- Naše nemocnice jsou zcela určitě i odlišnými 
mito zařízeními je zmíněna i Městská nemocnice subjekty od soukromé společnosti „Klasik moto“, 
Čáslav. Nechci komentovat kritiku paní hejtmanky které Středočeský kraj pod vedením paní hejtman-
týkající se předchozí privatizace krajských nemoc- ky před časem poskytl dotaci ve výši 10 miliónů ko-
nic za doby působení ODS ve vedení kraje. run na oslavy 115 výročí značky Harley Davidson. 

Zarazilo mě však, že mezi subjekty, které prošly Paní hejtmanka se v rozhovoru se mnou vyjád- nemohu vnímat jinak, než pravý opak jejího názoru 
privatizací,  je v článku uvedena i naše městská ne- řila, že chce rozhodovat věcně, bez politických z našeho rozhovoru. S tím, co paní hejtmanka uved-
mocnice. Ta nikdy kraji nepatřila, nevlastní ji žádný nátlaků a vydírání a bez ohledu na to, že se blíží kraj- la směrem k naší nemocnici  v článku v Parlament-
soukromý vlastník, disponující rozpočtem přinej- ské volby a téma zdravotnictví může být důležitým ních listech, zcela rozhodně nesouhlasím.
menším stejně velkým jako ten krajský, jak pouka- bodem politického programu stran a hnutí ve vol-
zuje paní hejtmanka v souvislosti se společnostmi bách. Bohužel její vyjádření pro Parlamentní listy 

               JUDr. Vlastislav Málek
                                                  starosta města Čáslavi

VYJÁDŘENÍ STAROSTY MĚSTA K ČLÁNKU HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
JAROSLAVY POKORNÉ JERMANOVÉ K DOTACÍM PRO STŘEDOČESKÉ NEMOCNICE 

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

slovo. Nepochybuji o tom, že kdyby šlo o nápravu Abychom se ale dobře pochopili - já jsem 
„pochybení” minulého vedení, rozhodně bychom samozřejmě rád, že vyrostou nové byty, jsem rád, že 
se to spolu s celou republikou z této zprávy dozvě- jsou opraveny silnice, chodníky, inženýrské sítě. Rád 
děli. Je zvláštní, že i když v minulosti nynější před- vidím, když se ve městě něco podaří, ať je starostou, 
stavitelé kritizovali „jednostrannou prezentaci místostarostou nebo tajemníkem kdokoliv. Nejsem 
vedení města”, kterou považovali za jistý druh ale již schopen a ochoten sledovat jednání vedení 
propagace jen těch pozitivních momentů, nezmínil města, které se zaštiťuje pravdomluvností, otevře-
se nyní nikdo například o zcela zbytečně vynalože- ností a demokracií, kritizuje minulé jednání, ale a 

Z celé reportáže - a nemohu si myslet, že byla ných nákladech na vypracování alternativního přitom samo zastírá, překrucuje a účelově upravuje 
její podoba zkreslena pracovníky televize bez projektu v řádu statisíců z městské kasy, o němž informace, které občanům předkládá…
vědomí vedení města - jednoznačně vyplývá, že odborníci již od počátku museli vědět, že je praktic- Věřím, že si pan starosta nenechá ujít příležitost 
nynější radní konečně po deseti letech začali pro ky nerealizovatelný. Stavba tedy nyní bude probíhat k obšírnému komentáři mého textu. Proto bych rád 
místní občany stavět nové byty. Zdá se, jakoby se o podle podkladů, které byly na radnici připraveny již předeslal, že se rozhodně nejedná o slova vedená 
výstavbu dříve nikdo nestaral. Je zajímavé, že v celé před komunálními volbami. Není to ale bohužel jakoukoliv zhrzeností, jak je někdy předkládáno. 
reportáži nezaznělo jediné slovo o tom, že jde o žádné překvapení. Takových akcí, jimiž se lze Nemohu ale nevidět, jak rychle z radnice odvanuly 
realizaci projektu, připraveného již za minulého chlubit, a přitom jsou jen dokončením v minulém volební sliby o pravdě, otevřenosti a spravedlnosti, 
vedení. Navíc, pokud by vše šlo tak, jak bylo v plánu, volebním období zahájených akcí anebo realizací o diskusi a svobodě projevu, o úctě k názorům 
měla stavba již celý rok probíhat a být ve své téměř těch již připravených, je více. Mohli jsme to vidět i v druhých. Zmiňovaná reportáž České televize je 
závěrečné fázi. Lidé se tak již mohli pomalu připra- jedné z reportáží TV Čáslav, kterou jsem ani neko- jasnou ukázkou sebestřednosti současného vedení 
vovat na stěhování. Místo toho sledují začínající mentoval, ačkoliv v ní byly využity dokonce záběry, města a jejich snahy udržet si upadající přízeň svých 
zemní práce. O tomto časovém posunu v reportáži z pořízené v době před volbami. Není nad to pochlu- podporovatelů. Asi to za to stojí.
kamery spřátelené redakce ČT také nepadlo ani bit se cizím peřím. 

I když jsem již několikrát zvažoval, že se nebudu 
tímto prostřednictvím vyjadřovat ke krokům a 
jednání současného vedení radnice, nemohu 
nechat bez povšimnutí další z (v poslední době tak 
četných) reportáží České televize o našem městě a 
jeho představitelích, v níž tentokrát vystupuje 
místostarosta Martin Horský. Jedná se o výstavbu 
bytů v areálu Prokopa Holého. 

               Ing. Jaromír Strnad, zastupitel za ČSSD

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE Ing. JAROMÍRA STRNADA 
K VÝSTAVBĚ BYTŮ V AREÁLU PROKOPA HOLÉHO 
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu 
úvodní části zasedání městského zastupitelstva,      
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i zastupite-
lů. Celý přepis jednání zastupitelstva, stejně jako 
jeho anonymizovaný zvukový záznam je k dispozici 
na úřední desce oficiálních webových stránek měs-
ta (www.meucaslav.cz).   

s návrhem objízdné trasy v rámci druhé etapy re-
konstrukce mostů na obchvatu.

Rozpočet města a jednání s původci odpadu
Reportáž o investicích města v TV Čáslav

Odpovědi zaměstnanců úřadu na dotazy zastu-
pitelů:

Spolek Kutnohorsko a Kolínsko, dotace a nové 
dopravní opatření na Čeplově:

Revitalizace zeleně v Žitenické 

  

 systémem rezervace ubytování na 
Čáslavské chatě. 

                                                            
               

Dotazy a připomínky občanů 
Dotazy a připomínky zastupitelů

ní byl oprávněný a požádal odpovědného pracovní- zaznamenávalo stížnosti na nedodržování rychlosti. 
ka městského úřadu, aby vydal kladné stanovisko Pro vyřešení této situace nám byly po vyhodnocení 
na skácení, což se bohužel nestalo. dopravním inženýrem nabídnuty dvě možnosti. 

K problému se vyjádřil také místostarosta Mar- Celý Čeplov označit dopravním značením nebo za-
tin Horský, který přislíbil, že situaci znovu prověří vést přednost zprava,” řekl Martin Horský a dále 
spolu s vedoucím odboru životního prostředí.    upřesnil, že záměrem bylo zpomalit dopravu v této 

Jeden z občanů na zastupitelstvu také vystoupil lokalitě. Navrhl také, aby zde přednost zprava zůsta-
la do konce letních prázdnin, kdy dojde k vyhodno-
cení a otevření diskuse s obyvateli Čeplova.    

Do dotazů a připomínek zastupitelů vstoupil 
První z občanů vystoupil s připomínkami k roz- jeden z občanů a poukázal na nedostatečné ozna-

počtu pro rok 2020 a s dotazem ohledně vyměřová- Ing. Jaromír Strnad se pozastavil nad zázna- čení této změny.
ní částky původcům odpadu. Dotyčný po porovnání mem TV Čáslav, konkrétně nad reportáží o investi- Ing. Jaromír Strnad požádal, zda by se o dalších 
rozpočtu pro rok 2018 a pro rok 2020 podotkl, že cích z minulého roku. „Neočekával jsem, že tam bu- podobně důležitých rozhodování mohlo jednat me-
ačkoliv jsou oba rozpočty podobné, nejedná se o de zmíněno, že naprostá většina akcí byla připrave- zi zastupiteli.
„projídací rozpočet“, protože je na investice vyčle- na minulým vedením, ale opravdu mě zarazilo, že Starosta města uvedl, že informace o tomto 
něno téměř dvojnásobně více než pro rok 2018. Rok zde byly použity záběry natočené hluboko v minu- záměru byly veřejnosti podány s dostatečným před-
2019 záměrně vynechal, protože se podle jeho slov lém volebním období.” Pan Ing. Jaromír Strnad uve- stihem a tudíž měla možnost vyjádřit se k němu jak 
jednalo o „rok nikoho” kvůli změnám ve složení ve- dl jako příklad záběry divadla. veřejnost, tak zastupitelé.
dení města, rady a zastupitelstva. Zmínil také, že v „Myslím si, že není rozpor o tom, že divadlo se 
rozpočtu pro rok 2020 je zaznamenán nárůst o 8 dělá dlouhodobě. Je to o přiblížení lidem, co všech-
procent oproti plánu roku 2019, což je podle jeho no se v divadle stalo a rozhodně jsme vám nechtěli Poměrně rozsáhlou diskusi vyvolal dotaz Ing. 
názoru hodně. Připustil však, že s tím mohlo být po- upírat aktivity nebo starost o město. Neřešme, pro- Milana Urbana, který požádal o upřesnění pokynu 
čítáno vzhledem k vysokým příjmům z roku 2019.  sím, zda dlouhodobá proměna našeho krásného vedení města směrem k zaměstnancům MěÚ, aby 

Jedna z připomínek směřovala také k sekci  d ivadla proběhla za vás nebo za nás. Je to divadlo na dotazy odpovídali pouze písemně prostřednic-
Sport, respektive k její lepší přehlednosti. Podle všech, bylo před námi a bude i po nás,” uvedl k téma- tvím pana tajemníka. 
názoru občanů by mělo být jasné, které sporty a tu místostarosta města.  Tajemník Ing. Martin Ronovský uvedl, že tento 
sportoviště konkrétně budou z dané položky finan- pokyn vychází z plánované změny jednacího řádu 
cované, podobně jako je to v kapitole pro školy.   zastupitelstva a reaguje na dotazy zastupitelů, kte-

Muž se pozastavil také nad tím, že výsledek hos- Mgr. Daniel Mikš vznesl dotaz ohledně spolku ré mohou být obsáhlé a složitějšího charakteru. 
podaření by měl být uváděn jako schodek nebo pře- Kutnohorsko a Kolínsko. „Ve spolku jsme přibližně Toto opatření se netýká dotazů občanů ani zastupi-
bytek, nikoliv zda je město v plusu nebo mínusu. rok a přispíváme tam nemalou částkou. Bude tento telů, na které je rychlá a jednoznačná odpověď.  
„My se tady bavíme o hospodaření. Spoustu obča- spolek vydávat hodnotící zprávu? Pokud ano, do- Ing. Milan Urban toto jednání označil jako han-
nů mate, když si přečtou, že je město v plusu 18 mili- staneme ji k dispozici?,” vznesl dotaz pan Mikš. bu a nemorální. 
ónů, protože vůbec netuší, že si muselo 18 miliónů Po kladné odpovědi starosty města se Daniel K tématu se vyjádřil také Ing. Drahomír Blažej, 
půjčit,” uvedl. Mikš dále dotazoval, zda je znám termín vydání zprá- který se dotázal, kdo vyhodnotí, zda se jedná o jed-

Dotaz pro zastupitele se týkal vývoje jednání  vy a jakým způsobem bude spolek pracovat. Staros- noduchý nebo složitý dotaz. Vyjádřil také nesouhlas 
ohledně doměření poplatků původcům odpadu. ta města zmínil, že tyto body budou projednány na s tímto rozhodnutím a poukázal na pružnost jedná-

O odpověď se podělil starosta města JUDr. Vlas- zasedání valné hromady. ní, která tímto budou dle jeho názoru narušena. 
tislav Málek  a tajemník městského úřadu Ing. Mar- Daniela Mikše dále zajímalo, jaká je úspěšnost v Ing. Martin Ronovský pro příklad uvedl situaci, 
tin Ronovský. získávání dotací pro město. kdy bylo tvrzeno, že nebyly financovány provozní 

Starosta města kromě jednání v Poslanecké sně- Místostarosta města zastupitele ubezpečil, že peníze do nemocnice. V případě, že bude chtít toto 
movně pohovořil také o čerstvé informaci z krajské- zpracované materiály ohledně dotací jim budou tvrzení zastupitel potvrdit od zaměstnance MěÚ, 
ho úřadu o zamítnutí námitky jednoho z původců druhý den rozeslány. Zmínil také, že jeden ze zásad- bude mu zodpovězeno písemně, protože se jedná o 
odpadu, který zpochybnil, zda město může být ních úspěchů je získání téměř stoprocentní dotace dotaz, který vyžaduje komplexní odpověď. 
účastníkem správního řízení, což je pro vedení na rekonstrukci bytového domu v ulici Masarykova. Mgr. David Tichý tento krok okomentoval takto:  
Čáslavi nepochopitelné, protože město za 3 roky Posledním výstupem Daniela Mikše bylo za- „Jako zaměstnavatel vnímám, že záleží na povaze 
uplatnilo návrhy na doměření 600 miliónů korun.     myšlení se nad dopravním opatřením v lokalitě otázky, protože někdy je vhodné ochránit sebe jako 

Starostu města doplnil tajemník městského Čeplov: „Například mostek u zemědělky je průjezd- zaměstnance odevzdáním písemné odpovědi.”
úřadu, který upřesnil, že město uplatnilo návrhy za ný pouze z jednoho směru, a jakmile na něj najede- Mgr. Martin Jusko uvedl, že v posledních týd-
více než 600 miliónů korun a krajský úřad otevřel te, jedete-li směrem z města, musíte dávat před- nech se zaměstnanci města komunikuje často a 
návrhy za 344 miliónů korun. Martin Ronovský po- nost zprava, pokud tam je auto, které chce najet na vždy to bylo bez součinnosti pana tajemníka. Na 
dotkl, že krajský úřad nadále otevírá další řízení s most směrem do města, tak odbočit nemůže. Ne- základě své praxe také poukázal na to, že ke kvalitě a 
původci odpadu. stálo by zato alespoň posunout dopravní značení za přesnosti odpovědí v některých případech přispívá 

tuto křižovatku?” Daniel Mikš jako další kritické mís- porada s vedoucím.
Za obyvatele v ulici Žitenická, kterým již delší to označil také křižovatku v místě, kde řidiči sjíždí z Zastupitel Ing. Milan Urban zmínil, že by nemě-

dobu dělá problém několik jehličnanů v blízkosti ulice Čeplova a napojují se na komunikaci Za Rybní- lo být zaměňováno vedení klasických firem s cho-
jejich domů, vystoupil občan, který vyzdvihl hlavní kem. Dále také řekl, že se domnívá, že ulice Lipová dem městského úřadu.  
obavy z následků, které může způsobit kořenový nebyla postavena tak, aby tam mohla být zavedena O správnosti zmiňovaného kroku závěrem poho-
systém stromů nebo jejich větve zasahující do přednost zprava. vořila také MUDr. Michaela Mandáková. 
střech domů. Obyvatel zmiňované lokality zmínil, Místostarosta Martin Horský zmínil, že o zave- Ing. Jaromír Strnad se během zasedání pozasta-
že v roce 2016 bylo tehdejším starostou města Ing. dení tohoto opatření bylo uvažováno již v roce 2010 voval také nad
Jaromírem Strnadem rozhodnuto o skácení stro- a uvedl několik důvodů proč. „Někde byla zóna 30, 
mů, ale dosud se tak nestalo. někde přednost zprava, někde bylo dopravní znače-

Ing. Jaromír Strnad řekl, že požadavek na skáce- ní. Bylo to nesourodé. Do toho oddělení investic 

Audiozáznam z celého zasedání 
zastupitelstva  je k dispozici na: www.meucaslav.cz  

JN

DOTAZY A ODPOVĚDI Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 10. 2. 2020

DOTAZY A ODPOVĚDI
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ZPRÁVY Z MěÚ

V nejbližších týdnech ve městě dojde k opravám 
dvou lávek pro pěší.

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu 
bude opravena lávka ve Vodrantech poblíž měst-
ských lázní a v ulici Nazaret. Postup oprav nám při-
blížil Jan Šulc z oddělení investic: „Lávky budou nad-
zvednuty, budou opraveny jejich betonové patky, 
současné pochozí povrchy nahradíme rošty, zesílí-
me nosnou konstrukci, lávky dostanou nový nátěr a 
poté budou položeny zpět na místo.”

Jan Šulc se také zmínil o problému v ulici Naza-
ret, který zapříčinil zpoždění zahájení prací v tomto 
místě. „Poblíž lávky vedl plynovod. Museli jsme te-
dy čekat na plynárenskou společnost, která vyhoto-
vila projekt a plynovod odvedla pod zem tak, aby-
chom měli dostatek manipulačního prostoru pro 
opravu,” uvedl Jan Šulc.

Předpokládané náklady, které bude město hra-
dit z vlastního rozpočtu, by se měly pohybovat oko-
lo tři čtvrtě milionu korun za opravu obou lávek. 
Přesnější částka však bude známa po dalších náleži-
tostech důležitých pro realizaci, jako je například 
výběrové řízení na dodavatele prací. 

                                                                               
              JN

OPRAVA LÁVEK

V minulém čísle Čáslavských novin jsme informova-
li o dokončení oprav chodníku u nemocnice spojují-
cí ulice Jeníkovskou a Filipovskou. V horní části této 
komunikace, tedy v blízkosti hlavní silnice bude ta-
ké vybudován nový výjezd rychlé záchranné služby 
a právě zde byly zaznamenány na opravené komu-
nikaci nerovnosti, které si vyžádaly její předláždění.

Podrobnosti poskytla vedoucí oddělení investic 
Bc. Markéta Petrová: „Těsně před Vánoci byla do-
končena pokládka dlažby, která začátkem tohoto 
roku začala vykazovat zásadní nerovnosti a proto 
jsme zpětně kvalitu prací reklamovali, zejména ve 
vrchní části komunikace, kde se nachází výjezd rych-
lé záchranné služby.“

K dokončení přeložení celého vrchního oblouku 
by mělo dojít do konce dubna. Předpokládá se však, 
že v případě dobrých klimatickým podmínek bude 
práce dokončena dříve.

 
              JN  

VYBUDUJE MĚSTO PODZEMNÍ KONTEJNERY?
Jedním z moderních způsobů třídění odpadu je in-
stalace podzemních kontejnerů. V současnosti jsou 
v Čáslavi vytipována dvě místa, kde by se podzemní 
kontejnery mohly objevit.

koncem dubna včetně územního souhlasu, násle-
dovat by mělo výběrové řízení na dodavatele prací a 
případně samotná výstavba. V ideálním případě by 
kontejnery mohly být v provozu již tento rok.

Jedná se o kontejnery, jejichž větší část je ukryta Jako první vhodné lokality byly vytipovány ulice 
pod zemí. Nad zemí vypadají jako klasický kontejner Generála Eliáše, v místě kde dříve stávala bývalá 
s běžným vhozem. Jednou z největších výhod toho- ubytovna, a ulice Nad Budínem, kde by se stávající 
to systému je jejich kapacita. Jeden z těchto kontej- kontejnerové stání poblíž autobusové zastávky pře-
nerů pojme 5 m³ odpadků, zatímco do běžných kon- sunulo o několik metrů dál směrem k vlakovému 
tejnerů se vejde okolo 1 přejezdu.     

V současnosti je tato vize ve fázi, kdy vzniká pro-
jektová dokumentace, která by měla být hotova 

m³ odpadu.               

               JN

V MASARYKOVĚ ULICI VZNIKNE SOCIÁLNÍ DŮM
Jedním z projektů města, které by se měly v blízké 
době dočkat realizace, je i rekonstrukce objektu v 
Masarykově ulici č. p. 288/9. Dům, který je ve vlast-
nictví města, se dle radnice promění v útočiště pro 
sociálně slabší.

Potenciální nájemníci

„Dříve v domě bývala školní jídelna, pak patřil 
soukromému majiteli, později ho  odkoupilo město 
s tím, že z něj nyní hodlá vytvořit sociální dům, kde 
by mělo vzniknout 10 bytových jednotek,“ shrnuje 
vedoucí Oddělení investic Markéta Petrová z Měst-
ského úřadu Čáslav, jaký má radnice s objektem zá-
měr. „Každopádně jsme nyní před zahájením  výbě-
rového  řízení s tím, že by měla rekonstrukce probí-
hat v tomto a příštím roce. Potrvá zhruba rok a zřej-
mě někdy před létem následujícího roku už bychom jemníky sociálních bytů. Podle jejích slov půjde o 
chtěli mít dům hotový k nastěhování,“ dodává k plá- osoby či domácnosti, které nejsou schopné obsta-
nované přestavbě s dodatkem, že oprava objektu rat si přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně 
bude spolufinancována formou dotace Státního standardní a prostorově nevyloučené bydlení za 
fondu rozvoje bydlení. tržních podmínek. Konkrétně se jedná o osoby/ 

„Potřeba vybudování sociálního domu vychází domácnosti v následujících tíživých životních situa-
z nedostatků stávajícího sociálního bydlení ve měs- cích:
tě - jedná se především o nízký počet, malou dispo-    osoby/ domácnosti s nízkým příjmem pobí-
ziční velikost a stav sociálních bytů,“ doplňuje k plá- rající dávky pomoci v hmotné nouzi – např. matky 
novanému projektu dotační specialistka Ing. Adéla samoživitelky, osoby dlouhodobě nezaměstnané 
Mocová Rybová. Ta dále uvádí, že se bude jednat o apod.
10 sociálních bytů o velikosti 1 + KK, 2 + KK a 3 + KK.    osoby/ domácnosti žijící v bytech nevhod-
Půjde o standardní bytové jednotky se základním ných pro trvalé bydlení
vybavením bez nábytku (byty budou vybaveny umy-     osoby/ domácnosti žijící v bytech přeplně-
vadlem, sprchou, nebo vanou, WC, kuchyňskou ných – jedná se především o rodiny s velkým po-
linkou a varnou deskou a troubou). „Sociální dům čtem dětí žijící střídavě u příbuzných a na ubytov-
bude prostorově rozdělen na bytovou část a společ- nách
ně užívané prostory, v 1. patře bude vyhrazena míst-     osoby omezené ve svéprávnosti, kdy je jejich 
nost pro sociálního pracovníka včetně samostatné opatrovníkem město Čáslav, a které jsou odkázány 
místnosti se záchodem a umyvadlem,“ popisuje na pomoc druhých
plánovaný projekt Ing. Adéla Mocová Rybová z Kan-      osoby nezletilé umístěné v dětském domo-
celáře tajemníka města. vě, pro než bude po dosažení devatenácti let obtíž-

né zapojit se do běžného života, tzn. mj. i najít si 
Ta dále uvádí, kdo může být potenciálními ná- vhodné bydlení                                                       

- 

- 

-

-

-

duš

REKLAMACE PRACÍ NA POVRCHU 
KOMUNIKACE U NEMOCNICE  
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ZPRÁVY Z MěÚ

Myšlenka využít kmeny stromů k vytvoření plastik a 
následně je instalovat do přírodního prostoru 
Vodrant nadchla po usazení prvního díla v říjnu mi-
nulého roku značnou část obyvatel. Vedení města 
se v tomto směru rozhodlo pokračovat

 

. Do konce 
března se lesopark dočká již třetí plastiky, která ne-
se název „Strážce lesa”.  

lavičku, která vybízí k odpočinku u rybníku Medeni-
ce známém také jako „Žabárna”.  

V pořadí třetí řezbářské dílo „Strážce lesa”, bude 
v lesoparku ukotveno do konce března. 

V zalesněné části Vodrant tak vzniká stálá expo-
zice řezbářských děl, která jistě zpříjemní procházky 
a sportovní aktivity uprostřed čáslavské přírody.    

Druhá plastika z dílny řezbáře Josefa Cipryána z 
obce Podhradí zdobí Vodranty od ledna. Jedná se o 

  
               
               JN  

LESOPARK VODRANTY BUDE 
STŘEŽIT STRÁŽCE LESA

ŠKOLSTVÍ

OPERACE  JDE DO ŠKOL  ONTERO
Ve středu 5. 2. se na Nové scéně Dusíkova divadla    
v Čáslavi prezentoval nový projekt, jehož cílem je 
přiblížit žákům základních škol část dějin 20. století. 

Projekt se snaží dětem zábavnou formou 
zpřístupnit novodobou historii a kombinuje film      
s pracovními listy a dalšími didaktickými materiály.   
V současné době probíhá distribuce materiálu do  
škol, které jsou volně dostupné na webu města a 
MAP Čáslavsko. 

www.meucaslav.cz  
www.mapcaslavsko.cz

ŽIVOT VE MĚSTĚ

ČÁSLAVSKÁ LETKA PODPOŘILA TEREZKU
Příslušníci 212. taktické letky uspořádali finanční 
sbírku pro hendikepovanou Terezku z Kutnohorska. 
Sbírka probíhala od prosince minulého roku do kon-
ce ledna letošního roku. Nakonec se podařilo pro 
nemocnou holčičku vybrat celkem 40 tisíc korun. 

Tatínek Lukáš při přebírání šeku velmi ocenil iniciati-
vu příslušníků letky a se slovy „vypadáte jako pří-
jemná skupina lidí“ všem poděkoval. Maminka Rad-
ka se s dojetím k poděkování připojila. Oficiálního 
předání výtěžku ze sbírky se osobně zúčastnil velitel 

Šek předal rodičům velitel letky podplukovník základny plukovník Petr Tománek a vrchní praporčík 
Denis Dúbravčík spolu s vrchním praporčíkem letky základny nadpraporčík Martin Jašek.
Petrem Měšťákem, který celou sbírku na letce koor- Terezce jsou necelé tři roky a narodila se s velmi 
dinoval, v prostorech 212. taktické letky. Finanční vzácnou genetickou vadou pontocerebelární hypo-
prostředky ze sbírky budou použity na úhradu in- plazie 2 typu. Je prvním a zároveň jediným naroze-
tenzivního rehabilitačního cyklu a na nákup vysoko- ným dítětem v České republice s touto vadou.
nutriční stravy, kterou jejich dcera denně potřebu-
je.              duš

Odbor správy majetku města shání 
pracovité lidí pro krátkodobou, 

případně dlouhodobou spolupráci. 
Jedná se o brigády  

pomocných prací jako je například 
vyklízení budov, výkopové práce

 a podobně.  

V případě zájmu o přivýdělek 
zaštítěný dohodou o provedení práce, 

kontaktuje vedoucí odboru 
Ing. Ivetu Motyčkovou 
na emailové adrese: 

  

typu

motyckova@meucaslav.cz 

UMÍTE VZÍT ZA PRÁCI?
Městský úřad Čáslav shání pracovité lidi

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a Zásad pro 
poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav, dojde 
Radou města Čáslavi od 1.3.2020 k vyhlášení 
Dotačního programu kultura, spolková činnost a 
cestovní ruch pro kalendářní rok 2020. 

Termín pro podávání žádostí je předběžně 
stanoven od 1.3.2020 do 21.3.2020 s návazným 
vyhodnocením podaných dotačních žádostí do 31. 
3. 2020. 

Zásady pro poskytnutí dotace z uvedeného 
programu, včetně způsobu a podmínek podání 
žádosti a oficiálního formuláře dotační žádosti, 
naleznou zájemci od 1.3.2020 na webu města na 
stránkách Komise pro kulturu, spolkovou činnost a 
cestovní ruch v sekci Formuláře ke stažení, nebo je 
mohou získat fyzicky na Odboru školství, kultury a 
památkové péče MěÚ Čáslav

                                   Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
                                            tiskový mluvčí města
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Druhou plastikou instalovanou 
ve Vodrantech byla lavička

VYHLÁŠENÍ  
KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST 
A CESTOVNÍ RUCH

DOTAČNÍHO PROGRAMU



KAM S POUŽITÝMI 
PNEUMATIKAMI 
V NAŠEM MĚSTĚ?

ZPRÁVY Z MěÚ

PNEUSERVISY, KTERÉ PŘEBÍRAJÍ 
POUŽITÉ PNEUMATIKY V ČÁSLAVI:

Pneuservis ČÁSLAV
Pražská 1081/13
Čáslav

Autoservis Otakar Šibrava
Tyršova 1241
Čáslav

Complet Autoservis s. r. o.
Pod Nádražím 1248
Čáslav

UNIKOM a. s.
Chotusická 1353
Čáslav

Autoservis Nedorost s. r. o.
Jeníkovská 301
Čáslav

KAR-mobil s. r. o.
Pod Nádražím 1204/6
Čáslav

V současné době použité pneumatiky od občanů 
nepřebírá skládka, a to jak v rámci svozu nebezpeč-
ného odpadu z ulice, tak přímo v areálu skládky, ale 
provozovatelé pneuservisů, kteří na základě zákon-
né povinnosti zpětného odběru použité pneumati-
ky přebírají zdarma v rámci kolektivního systému 
Eltma.  

V případě, že budete chtít využít některé z 
uvedených míst zpětného odběru a budete 
odmítnuti nebo se setkáte s problémy při 

provedení zpětného odběru ze strany 
provozovatele místa, prosím, kontaktujte 

pracovníka Odboru odpadů 
(petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete 

přímo podnět na ředitelství České inspekce 
životního prostředí. V případě, že se jedná o 

některé místo zpětného odběru zřízené 
kolektivním systémem ELTMA, je možné se 

obrátit přímo na tento kolektivní systém 
(info@eltma.cz).

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Pneumatiky 
lze ekologicky 
zlikvidovat či 

recyklovat 
pro další využití

Zakoupením 
pneumatik 

automaticky 
zaplatíte z

a její recyklaci

Z recyklovaných 
pneumatik lze 

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další 

Sběrný dvůr 
či černá skládka 

nejsou ta pravá místa 
pro odevzdání 

pneumatik

2. duben byl v roce 2007 ustanoven jako Světový 
den zvýšení povědomí o autismu. Různé firmy a spo-
lečnosti v předvečer Světového dne autismu osvět-
lují své budovy modrým světlem a zapojují se tak do 
osvětové kampaně.

den oblékají do modré barvy, která je pro toto posti-
žení symbolická, nasvěcují budovu na modro, zapo-
jují se do fotografických soutěží vyhlášených u příle-
žitosti dne autismu.

 Letos budou v rámci tohoto dne působit eduka-
Autismus je celoživotní neurovývojové postiže- tivně směrem k veřejnosti s cílem zvýšit povědomí o 

ní. Problém autistických dětí je v tom, že nedokážou autismu. 
správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. 
Autismus je jedna z nejvážnějších poruch dětského  Možnost zastavit se u stánku a do-
mentálního vývoje. zvědět se podrobnosti o autismu i o tom, jaká širší 

Neznalost autistické poruchy představuje pro problematika s touto vážnou vývojovou duševní 
autisty a jejich rodiny velký problém v běžném živo- poruchou souvisí, bude od 10,00 do 14,00.  
tě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a 
nevychovaným či zlobivým dítětem. Z toho důvodu Za Město Čáslav tímto děkujeme všem zaměstnan-
pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, cům Diakonie, kteří se na přípravě akce podílejí, ale 
přistupují naprosto nevhodně. hlavně děkujeme za péči, kterou dětem a lidem s 

V našem městě se každý rok nějakým způso- autismem na území našeho města i v širším regionu 
bem zapojuje do Světového dne porozumění autis- poskytují. 
mu Diakonie Střední Čechy, která o postižené autis-                                                 
mem pečuje. Její zaměstnanci se většinou v tento 

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 umístí na náměstí v 
Čáslavi diakonický stánek s letáky a s výrobky kli-
entů na ukázku.

  
              Michaela Mandáková

MODRÝ DEN

V dohledné době se rozhodla ukončit svou dlouho-
letou činnost ve společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 
ředitelka společnosti paní Mgr. Eva Medková.

pevně do dnešního dne. Ano, je to krásných, až neu-
věřitelných 33 let, kdy Mgr. Medková úspěšně vede 
a zvelebuje pečovatelské služby pro Čáslav a okolní 

V oblasti sociálních služeb pracovala dlouhou obce. Ovšem už ne jako ředitelka pečovatelské služ-
řádku let a tak není divu, že během této doby načer- by, ale od 1. 7. 2005 jako ředitelka obecně prospěš-
pala nepřeberné množství zkušeností, které násled- né společnosti ANIMA ČÁSLAV. 
ně předávala kolegyním – pečovatelkám ve svém Za její upřímnost, lidský a především profesio-
týmu. Ovšem její působení ve vedení společnosti nální přístup ke své práci si jí váží nejen celý tým pe-
nebylo jen o bohatých zkušenostech v této oblasti, čovatelek, ale i klienti a celý management společ-
ale zejména o úžasném sociálním cítění s každým nosti. A za to jí patří veliký dík.
člověkem, a to nejen s jednotlivými klienty, ale i se Proto bychom chtěly touto cestou, v souvislosti 
zaměstnanci. Kdykoliv byla ochotná poradit a pomo- s ukončením pozice ředitelky společnosti ANIMA 
ci, ať už se to týkalo pracovních či osobních záleži- ČÁSLAV, o.p.s. moc poděkovat za veškerou práci, 
tostí.  Svému budoucímu nástupci tak nasadila vyso- kterou v této funkci svědomitě vykonala a z původní 
kou laťku. pečovatelské služby vybudovala tým profesionál-

Už svou volbou studia a následným povoláním ních pečovatelek poskytujících precizní péči nejen 
jako zdravotní sestra byla předurčena k tomu, aby seniorům, ale i občanům se zdravotním onemocně-
pomáhala druhým. Jako zdravotní sestra působila ním.
hned po studiu nejprve v nemocnici v Přerově. Když Každý konec je začátkem něčeho nového a pro-
se po dvou letech přestěhovala do Čáslavi, navázala to věříme a přejeme Vám, abyste si následující léta 
na profesní dráhu zdravotní sestry nejprve na zdejší užívala plnými doušky a mohla se plně věnovat rodi-
poliklinice a později na chirurgické ambulanci v ně, především vnoučátkům, a relaxovat na své oblí-
městské nemocnici. bené zahrádce.

V září roku 1987 se stala vedoucí Pečovatelské Tímto Vám děkujeme za výbornou spolupráci a 
služby Čáslav pod záštitou OÚSS Kutná Hora. přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody!
Když 1. ledna 1994 vznikla pečovatelská služba            
Čáslav už pod vedením Městského úřadu Čáslav, 
stala se p. Medková její ředitelkou a toto žezlo drží 

S úctou kolegyně – pečovatelky vašeho týmu
                                                 (včetně těch bývalých) 

DĚKOVNÝ DOPIS Mgr. EVĚ MEDKOVÉ 

PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICI

Rád bych poděkoval čáslavské nemocnici, konkrétně jednotce intenzivní péče 
a chirurgickému oddělení, jmenovitě primáři Spáčilovi a celému kolektivu, 

za kvalitní lékařskou péči.   

Zdeněk Michálek
Čáslav
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ŠKOLSTVÍ

Pomalu se blíží důležité období pro spoustu rodičů schopnost začlenit se do širšího kolektivu, bez pří- pět středisek, jejichž základní principy jsou velmi 
a především jejich děti, které čeká nová životní eta- tomnosti rodičů. Hovoříme o vstupu do mateřské podobné, ale přesto má každé středisko své speci-
pa. Období, ve kterém se naši nejmenší začnou učit školy, která může ovlivnit další působení dítěte na fické zaměření a obohacení vzdělávací nabídky.
novým dovednostem, a to nejen těm měřitelným a základní škole, ale i v samotném životě. Je proto 
hmatatelným, kterých si můžeme všímat při výtvar- důležité pokusit se vnímat a odhadnout předpokla-
ných nebo fyzických činnostech, ale také těch soci- dy, kterými naše dítě disponuje a podle toho citlivě 
álních, pod nimiž si můžeme představit například vybírat i školku. Čáslavskou mateřskou školu tvoří 

Pojďme se v tomto a následujícím dubnovém 
vydání Čáslavských novin podrobněji podívat, co 
jednotlivá střediska MŠ Čáslav nabízejí. Níže si před-
stavíme střediska v ulici Jahodová a Těsnohlídkova.  

CO NABÍZEJÍ JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA MATEŘSKÉ ŠKOLY?
Jahodová, R. Těsnohlídka, Masarykova, Bojovníků za svobodu, Husova

Středisko MŠ Jahodová se nachází v okrajové 
části města poblíž lesoparku Vodranty, zde se na- -v jednotlivých třídách střediska MŠ Jahodová 
chází několik sportovních stadionů a také rybníků, pracují p. učitelky dle vlastních Třídních vzděláva-
tato lokalita je často využívána při pobytech dětí cích programů „Pohádkový rok,“ pomocí dětem blíz-
venku. kých a aktuálních témat, pestrých her, námětů a 

Účelová budova střediska MŠ stojí v klidném příkladů z klasických i moderních pohádek jsou děti 
prostředí uprostřed velké zahrady, která je bohatě vedeny k samostatnosti, zdravému životnímu stylu 
vybavena pro hry, sportování i relaxaci dětí (3 písko- a k rozvoji intelektuálních, psychomotorických a 
viště, multifunkční hřiště s brankami, brouzdaliště estetických dovedností, vždy je přihlíženo k indivi-
se sprchou, stabilní lavičky, průlezky, 2 dřevěné do- duálním zvláštnostem, zájmům a potřebám každé-
mečky, 2 dřevěné vlaky, hopsadla na pružině, velká ho dítěte, k jejich radostem i starostem
kreslící tabule, 2 lezecké stěny do svahu, skluzavka, 
dětský potrubní telefon, ohniště a indiánské tee- - „MAXÍK“ - Stimulační program pro předškoláky 
pee) a děti s odkladem školní docházky

Ve třech křídlech přízemní budovy jsou třídy s - zapojení do celostátního ekologického progra-
prostornou hernou, hracími koutky, šatnou a veške- mu Recyklohraní (výchova a vzdělávání dětí v oblasti 
rým sociálním zázemím. třídění odpadů a plnění úkolů k tomuto tématu)

Střed budovy zaujímá školní kuchyně, technic- - zapojení do projektu Celé Česko čte dětem ve 
kohospodářské prostory patřící kuchyni, kancelář spolupráci s rodiči dětí
vedoucích a ředitelství MŠ Čáslav.

ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA 

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

STŘEDISKO MŠ JAHODOVÁ 1454
provozní doba: 6:15 - 16:30 hod.

věkové složení
2 – 3 roky
3 – 5 let
5 – 7 let      

názvy tříd:              
„Koťátka“                  
„Sluníčka“                 

„Vlaštovičky“

kapacita tříd
12 dětí
24 dětí
25 dětí      

Středisko se nachází uprostřed města u Otaka- - vzdělávací nabídka motivuje a vzbuzuje u dětí 
rovy bašty na rozhraní historické části a panelového touhu po poznání, rozvíjí jejich schopností a nadání
sídliště, budova má čtyři třídy s příslušenstvím a se 
zázemím školní kuchyně. - program zdravotně preventivní (sprchování 

Součástí střediska mateřské školy je například dětí v rámci otužování vodou v letních měsících)
školní zahrada, která nabízí dětem celoroční využití, - „MAXÍK“ - Stimulační program pro předškoláky 
je vybavena herními prvky, které všestranně rozvíjí a děti s odkladem školní docházky
děti. - projektové dny k určitému tématu, exkurze

- kulturní vystoupení děti při Vítání nových ob-
- Třídní vzdělávací programy jsou zaměřeny na čánků na Městském úřadě v Čáslavi

výchovu k ochraně životního prostředí a ke zdravé- - prohlubování citových vztahů nejen k přírodě, 
mu životnímu stylu ale i pomoc nemocným dětem

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA 

STŘEDISKO MŠ R. TĚSNOHLÍDKA 1628
provozní doba: 6:15 - 16:45 hod.

věkové složení
 2 – 3 roky

3 – 7 let
3 – 7 let
3 – 7 let       

názvy tříd:              
„Myšky“                  

„Berušky“                 
„Zajíčci“

„Veverky“

kapacita tříd
14 dětí
25 dětí
25 dětí
25 dětí       

Pro nové a nejmladší děti:

Pro budoucí školáky:

Pro všechny děti

- při nástupu do MŠ individuální adaptační re-
žim, na kterém se rodiče a učitelky vzájemně do-
hodnou

- vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do 
základní školy 

- specifické činnosti pro děti s odkladem školní 
docházky dle individuálních plánů

- návštěvy městské knihovny
- návštěvy staroušků v DD před vánočními a veli-

konočními svátky s kulturním programem
- „Loučení s MŠ“ nebo „Pasováním na školáky,“ 

knižní dárek před odchodem do ZŠ
- spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi 
- spolupráce s Městskou policií – seznámení 

dětí s její prací, preventivní programy
- spolupráce s Českým červeným křížem -  před-

náška o první pomoci

- zkvalitnění řečového projevu dětí – preventiv-
ní logopedické hry

- specifické ekologické programy k poznávání a 
ochraně přírody a životního prostředí 

- spolupráce s Hasičským záchranným sborem – 
preventivní výchova, ukázka požární techniky    

- návštěvy divadla, kina, výstav, ...
- oslavy svátků a narozenin dětí v kolektivu 

svých kamarádů
- fotografování dětí při činnostech školy i na 

památku 
- Mikulášská a vánoční nadílka
- karneval, čarodějnický rej
- pěší výlety do blízkého okolí Čáslavi, 

autobusem do vzdálenějších míst
- seznámení s prací na tabletech
- spolupráce s odbornou firmou Prima Visus – 

vyšetření zraku dětí
 - společná pracovní nebo hravá odpoledne 

rodičů a dětí, konzultace pro rodiče
- pravidelné čištění zoubků dětí po obědě
- celodenní chutná strava a pitný režim dle 

požadavků zdravé výživy  
- spolupráce se Střední odbornou školou 

pedagogickou Čáslav - celoroční praxe studentů
Ve všech střediscích MŠ jsou vzdělávány děti s 

handicapem, pedagogické pracovnice úzce 
spolupracují se školskými poradenskými zařízeními 
a s rodiči dětí. Ve třídách s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami spolupracují s učitelkami 
asistenti pedagogů.

PRO OBOHACENÍ NABÍDKY 
VŠECHNA STŘEDISKA NABÍZEJÍ:

Ředitelkou MŠ Čáslav je Bc. Renata Mišutková. Ředitelství sídlí na adrese: Jahodová 1454, Čáslav.

Více na: https://www.mscaslav.cz/
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Pondělí 13. ledna 2020 se zapsalo do dějin naší ško-
ly realizací dodávky elektropneumatického vybave-
ní od společnosti FESTO s.r.o. a Didactic Promotion 
Praha v rámci projektu IKAP.  Nové vybavení poskyt-
ne žákům vzdělávání v duchu Průmyslu 4.0. na kva-
litním vybavení 21. století.

programovým vybavením FLUID SIM 5 pro tvorbu 
schémat a řešení úloh pneumatiky a elektropneu-
matiky. Využití tohoto zařízení přispěje k vyššímu 
stupni vzdělávání a přiblíží se skutečné realitě.
Žáci třídy S4 se významně podíleli na přípravě nové-
ho vybavení učebny - Laboratoře automatizace a 

Montáž a předání vybavení provedli pracovníci elektrotechniky.
společnosti FESTO s.r.o. a Ing. Miroslav Andršt ze Aktivita byla realizována v rámci projektu IKAP - 
společnosti Didactic Promotion. Implementace Krajského akčního plánu Středočes-

Dodané zařízení bude využito ve výuce před- kého kra je .  Registrační  č ís lo  projektu:  
mětu Mechatronika ve třetím a čtvrtém ročníku CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.
oboru Strojírenství, zaměření Mechatronika a ve 4.                
ročníku v předmětu Automatizace. Vybavení čtyř 
pracovišť je doplněno výpočetní technikou s novým 

 
Ing. M. Mach, 

učitel odborných předmětů

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
DISPONUJE NOVÝM VYBAVENÍM

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, 

Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených 
dveří Vyšší odborné školy

17. 3. 2020 od 10:00 do 16:30 hod.

Součástí komentovaného programu jsou:  
- informace o studiu
- prohlídka školy
- ukázky výuky

Další informace o studijních 
oborech a škole naleznete 
na www.sps-caslav.cz

ŠKOLSTVÍ

        

První čtvrtletí přineslo na Základní školu Náměstí 
celou řadu aktivit pro malé i velké. Děti z prvního 
stupně pokračovaly v návštěvách ojedinělé výstavy 
představující významného českého výtvarníka Jiří-
ho Trnku. Ten proslul řadou filmových počinů pro 
děti, neméně známá je i jeho tajuplná kniha Zahra-
da.   Protože si interaktivní výstava pořádaná Galerií 
Středočeského kraje (GASK) získala mezi našimi 
dětmi velkou oblibu, zorganizovali jsme její návště-
vu prakticky pro všechny žáky 2.- 5. ročníků.

stoupit i na jevišti. Nejmenší prvňáčci zase zhlédli 
pohádku O zlaté rybce.

Myslíme i na žáky se zálibou v technice. Navští-
vili jsme přednášku prof. Ing. Miroslava Husáka z 
Elektrotechnické fakulty ČVUT pořádané na SPŠ 
Kutná Hora, na které jsme se dozvěděli, jak vypadají 
a fungují nejnovější zařízení ze světa elektrotechni-
ky. Viděli jsme např. nové typy miniaturních kardi-
ostimulátorů pomáhajících v činnosti lidskému srd-
ci nebo ukázku víceúčelových mobilních zařízení 
blízké budoucnosti. Partnery z kutnohorské elek-
troprůmyslovky jsme také přivítali na naší škole se 
zařízením virtuální reality, kterou si na vlastní kůži 
vyzkoušeli letošní sedmáci.

V průběhu zimy se věnujeme i sportovním akti-
vitám. Sportovně založené děti druhého stupně 
absolvovaly lyžařský kurz ve Velké Úpě v Krkono-
ších, nyní chystáme kurz pro žáky stupně prvního. 
Naši žáci chodí během hodin tělesné výchovy také 
plavat a bruslit.

Nezapomínáme ani na péči o životní prostředí - 
děti ze Zábavného klubu zhotovily dobroty pro ptáč-
ky a rozvěsily je v okolí školy, což malým opeřencům 
jistě přišlo v zimním období vhod. Celoročně u nás 
také probíhá soutěž ve sběru papíru, prozatím po-
slední kolo proběhlo počátkem února a vítězové se 
již nyní mohou těšit na řadu cen.

Žáci prvního stupně také v Dusíkově divadle Mnohé další dění ve škole můžete průběžně 
navštívili Písničkový kolotoč, kde je vystupující muzi- sledovat na našich webových stránkách www.zs-
kanti seznámili s tím, jak vznikají texty písniček, jak caslav.cz, facebookovém profilu a nově i ve školním 
se tvoří hudební doprovod a nechyběla ani řada časopisu Vykřičník. 
hudebních ukázek. Odvážlivci z řad dětí mohli vy-                            Mgr. Tomáš Hasík, ředitel školy

NABITÁ ZIMA 
NA ZŠ NÁMĚSTÍ
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

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

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

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

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Hora na 
tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail
 

činí 24 220

29 240

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

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

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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

ODCIZENÍ AUTOMOBILU
Během kontrolní činnosti v ulici Jeníkovská poblíž čerpací stanicí si hlídka 

všimla vozidla, které jelo směrem od nemocnice a před čerpací stanicí náhle 
zastavilo. Z automobilu vystoupili dva mladíci a začali tlačit vozidlo i s řidičem. 
Strážníci chtěli dotyčným pomoci, proto se vydali směrem k nim. Ve chvíli kdy 
mladíci spatřili služební vozidlo, ihned začali utíkat směrem za čerpací stanici. 
Jeden ze strážníků vystoupil z vozu a vydal se za nimi. Druhý pokračoval do okol-
ních ulic. 

Po bezvýsledném pátrání se hlídka vrátila na inkriminované místo a v sou-
činnost s obvodním oddělením PČR prověřili majitele vozu, který jim sdělil, že 
mu bylo vozidlo odcizeno. 

Celý incident zaznamenal kamerový záznam, z něhož bylo zřejmé, že za bu-
dovu čerpací stanice zaběhli tři muži v tmavém oblečení. Když vyběhli z druhé 

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

ÚVĚROVÝ PODVOD

BOURAL POD VLIVEM ALKOHOLU

V případě odsouzení hrozí za takové jednání trest odnětí až na dvě léta ne-
bo zákaz činnosti.

Čáslavští policisté sdělili dne 17. února 2020 obvinění třiadvacetileté ženě z 
přečinu úvěrový podvod. V případě odsouzení hrozí za takové jednání trest od-
nětí až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Obviněná žena v loňském roce v úmyslu získat neoprávněně finanční pro-
středky, při uzavírání dvou smluv o úvěru, uvedla úmyslně nepravdivé informa-
ce týkající se její schopnosti hradit své závazky, kdy věděla, že jsou proti ní vede-
ny 3 exekuční řízení, přesto do smlouvy lživě uvedla, že proti ní není exekuce 
vedena. Dále zatajila výši svých dalších závazků a výdajů, kdy uvedla, že nemá 
splátky u jiných společností, přičemž měla minimálně 1 závazek. Na základě 
těchto nepravdivých údajů jí byly úvěry schváleny a poskytnuty. Jeden z úvěrů 
řádně splatila a druhý úvěr nezačala řádně hradit.

Dne 16. února 2020 v 17:30 hodin řídil třiadvacetiletý muž vozidlo značky 
Citroën, kdy s tímto vozidlem jel v obci Čáslav ulicí Chrudimská ve směru od ob-
ce Vrdy ke kruhovému objezdu u Obchodního domu Lidl. Před kruhovým objez-
dem řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy hustotě provozu, kdy před ním zastavilo 
vozidlo značky Škoda, které dávalo přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kru-
hovém objezdu. 

Následně vozidlo Citroën přední částí narazilo do zadní části stojícího vozi-
dla Škoda. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Alkohol byl u řidiče 
vozidla Škoda vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Řidič Citroënu se po 
poučení podrobil na výzvu dechové zkoušce, kdy mu byla naměřena hodnota 3 
promile alkoholu v dech. Policisté podezřelému řidiči na místě zadrželi řidičský 
průkaz a zakázali další jízdu. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, 
nebyla na místě ohledáním: Dne 17. února 2020 bylo třiadvacetiletému mladí-
kovi sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření pro spáchání přečinu 
Ohrožení pod vlivem návykové látky. 

ZAPOMNĚTLIVÝ TATÍNEK
Třiatřicetiletý tatínek zapomíná na svou nezletilou dceru z Čáslavska. Od 

července 2019 do prosince 2019 úmyslně řádně neplatí výživné na svou  dceru, 
ačkoli mu bylo rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře určeno platit výživné 
ve výši 2.500,- Kč měsíčně.  Tímto úmyslně neplní svou zákonnou povinnost 
vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, kdy za uvedené období dluží na 
výživném částku ve výši 15.000,- Kč. Zapomnětlivému tatínkovi sdělili policisté 
podezření z příslušného přečinu. V případě odsouzení hrozí za takové jednání 
až roční trest odnětí svobody. 

strany budovy směrem k nemocnici, dva z nich měli na sobě bílé mikiny. Hlídka 
prohledala okolí, ale bundy ve tmě nenašla. Bundy byly nalezeny druhý den 
poblíž autoservisu sousedícím s čerpací stanici. 

Jeden ze strážníků pachatele poznal, protože týden před incidentem řešil s 
trojici mladíků krádež zboží v obchodním domě Lidl. Případ je nadále vyšetřo-
ván jako neoprávněné užívání cizí věci.

12. února okolo osmé hodiny ráno došlo k odcizení akumulátorové travní 
sekačku značky Bosch Rotak 43 LI. Tři neznámí pachatelé překonali oplocení 
domu v ulici B. Smetany a svým jednáním způsobil škodu ve výši pět tisíc korun.

MěP si o pět dní později u budovy ZUŠ všimla skupinky mladíků, kteří odpo-
vídali popisu osob, které mají krádež sekačky na svědomí. Muži jsou podezření 
ze spáchání přečinu „Krádež" a „Porušování domovní svobody".   

PODEZŘELÍ Z KRÁDEŽ ZAHRADNÍ SEKAČKY DOPADENI

Tísňové volání:      112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Projekt BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO 
najdete NA FACEBOOKU

POLICIE INFORMUJE
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MĚSTO ZŘIZUJE JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:

Vleklý problém, kterým se vedení města zaobíralo 
už od roku 2017, konečně dospěl ke svému řešení. 
Městu totiž chyběla jednotka sboru dobrovolných 
hasičů. Jenže povinnost jejího zřízení a fungování 
ukládá zákon. Pokud jakákoliv obec podmínku ne-
splní, hrozí pak vysoké sankce. To už pro Čáslav ne-
platí.

Jak se postavit k absenci hasičské jednotky bylo 
nuceno město přemýšlet od 24. 7. 2017, kdy bylo na 
tuto nesrovnalost písemně upozorněno HZS Stře-
dočeského kraje. „Od srpna 2017 probíhala jednání 
ohledně možností, které nám zákon o požární 
ochraně nabízí, jak tuto problematiku vyřešit. Ve 
hře bylo několik variant. Za prvé smlouva o spolu-
práci s jinou obcí, která má akceschopnou jednotku, 
za druhé smlouva s HZS Středočeského kraje nebo 
za třetí zřízení vlastní jednotky,“ vysvětluje Kateřina 
Jetlebová z Kanceláře tajemníka města, jaké mož-
nosti byly ve hře. 

Možná pomoc od letců

Překvapivý zájem

Spolupráce s Vrdy

Vlastní jednotka

„Vzhledem k tomu, že v blízkosti města Čáslavi 
sídlí 21. základna taktického letectva s vlastní jed-
notkou, která je špičkově vybavena, oslovil bývalý 
pan starosta Ing. Jaromír Strnad tuto organizaci a 
požádal ji o spolupráci při řešení absence jednotky v 
městě Čáslavi. Bohužel legislativa této spolupráci 
nebyla nakloněna a z jednání o spolupráci s 21. ZTL 
sešlo,“ vysvětluje Kateřina Jetlebová, proč tuto mož- tislava Málka a místostarosty Martina Horského Čáslav a splnit tak nejen zákonnou povinnost, ale i 
nou variantu muselo nakonec město Čáslav zavrh- byla zahájena nová jednání. Tentokrát s obcí Vrdy. vrátit do Čáslavi tuto tradici a navázat na bohatou 
nout. O problému se tak muselo debatovat znovu. Starosta obce Vrdy i další zastupitelé obce byli pro historii hasičů v našem městě, která sahá až do roku 
„Probíhala tedy nová jednání, zda zřídit vlastní jed- spolupráci mezi obcemi v oblasti požární ochrany 1869,“ uvedla k dalšímu kroku referentka Kanceláře 
notku nebo přispívat hasičskému záchrannému sbo- nakloněni. Probíhala i jednání s velitelem jednotky tajemníka.
ru kraje. Roční příspěvek byl vyčíslen ze strany HZS obce Vrdy, s ředitelem HZS Středočeského kraje, 
Středočeského kraje na 750.000,00 Kč + každoroční Územním odborem Kutná Hora a velitelem stanice 
inflace. Vzhledem k tomu, že město Čáslav dlouhá HZS Čáslav. Vše se jevilo jako ideální řešení absence Proto město přišlo s výzvou. Základní počet čle-
léta úzce s HZS Středočeského kraje spolupracovalo jednotky v našem městě a především tato spoluprá- nů jednotky musí být 12, zájem projevilo ale nako-
a vztahy mezi oběma organizacemi byly označeny ce dle našeho názoru zajišťovala ochranu obyvatel- nec více nadšenců. „V současné době se do jednot-
za nadstandardní (na vysvětlenou: nejprve stanice stva města v oblasti požární ochrany lidmi, kteří dob- ky města Čáslav přihlásilo 18 mužů a 2 ženy. Zájem 
HZS Čáslav sídlila v budově města Čáslav a později rovolnou činnost v jednotce vykonávali již léta a ma- dobrovolníků o členství v jednotce nás potěšil a vel-
město v letech 2012 -2 015 přispělo na výstavbu jí zkušenosti. V květnu 2019 byla tato varianta pre- mi si toho vážíme. Mezi zájemci jsou nadšení nováč-
nové stanice HZS Čáslav cca částkou 2.500.000,00 zentována na jednání v Kladně u HZS Středočeské- ci i zkušení dobrovolní hasiči z okolních jednotek 
Kč.) Byla tato spolupráce mezi městem a HZS zo- ho kraje. V červnu 2019 se HZS Středočeského kraje obcí. Sešla se parta mužů ve věku od 19 do 47 let, 
hledněna a výše příspěvku byla později snížena na k našemu návrhu vyjádřil, že na základě stanoviska kteří mají chuť vytvořit novou akceschopnou jed-
500.000,00 Kč ročně + inflace,“ objasňuje tehdejší Generálního ředitelství HZS ČR není HZS Středočes- notku a pomáhat našim občanům, kteří pomoc hasi-
stanovisko HZS Jetlebová. ké kraje oprávněno vydat souhlasné stanovisko, čů potřebují. S 16 dobrovolníky město Čáslav pode-

pokud je mu známa skutečnost, že navrhované řeše- psalo smlouvy o členství v jednotce,“ uvedla k aktu-
ní nesplňuje zákonné předpoklady jak z pohledu ální situaci Jetlebová. 

V listopadu 2018 se tak přehodnocovaly všech- plošného pokrytí, tak dojezdových časů, a proto „09. 12. 2019 byla Zastupitelstvem města 
ny tři varianty ještě jednou. A jako nejlepší se ten- nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení společné Čáslav schválena zřizovací listina s účinností od 1. 
krát jevila spolupráce s obcí Vrdy. „Jednotka obce jednotky s obcí Vrdy,“ shrnula, proč i tato varianta 01. 2020.  O sedm dní pozdějí, 8. 01. 2020, byla zři-
Vrdy byla v kategorii JPO III/1, byla vzdálena 7 km od nakonec selhala.  zovací listina jednotky včetně seznamu členů v jed-
Čáslavi, byla akceschopná, čítala 29 členů, kteří byli notce a jmenovacího dekretu velitele jednotky Ing. 
zdravotně způsobilí a měli požadovanou odbornou Bc. Jana Fidlera schválena HZS Středočeského kra-
přípravu, měla veškeré potřebné vybavení a přede- Aby se Čáslav vyhnula placení pokut, nakonec je,“ zmiňuje referentka další nezbytné kroky s tím, 
vším v městě Čáslavi díky svému zařazení v 1. stupni zůstala ve hře verze, že tu vznikne jednotka vlastní. že v současné době probíhá u členů jednotky od-
poplachového plánu při likvidaci požárů a technic- „Po oznámení Radě města Čáslav výsledku jednání borná příprava a řeší se nákup cisternové automo-
kých zásazích v městě Čáslav léta zasahovala,“ ob- na HZS Středočeského kraje v Kladně a po předběž- bilové stříkačky a osobních ochranných prostředků 
jasnila Kateřina Jetlebová, proč se jevila jako opti- ném průzkumu mezi budoucími zájemci stát se čle- pro dobrovolné hasiče.
mální varianta řešení. ny jednotky, se rada města rozhodla doporučit Za-

„Pod vedením starosty města Čáslav JUDr. Vlas- stupitelstvu města Čáslav zřídit jednotku města             duš 

ŽIVOT VE MĚSTĚ

 Pokuty už nehrozí
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ČÁSLAV ZÁBAVNĚ A JINAK? 

V Čáslavi se Jana Teklová narodila, ale ještě maličká bílé barvě, která tu dominuje?
se odstěhovala pryč. Pak ji osud přivedl oklikou zpát-
ky. Protože se jí ve městě líbí a navíc je podnikavá a Připravujete i další akce?
akční, rozhodla se, že mu „vdechne“ ještě jiný život. 
Z toho důvodu otevřela prostory s názvem Různo-
Radost. Napadá mě, že jste se tu za tři roky rychle roz-

koukala.

Jak se zrodil nápad otevřít tu kreativní prostory, 
které by mohly lidem přinést informace i nové zážit- Jak vás vlastně napadlo, že  prostor pojmenuje-Takže nějaké povědomí už o vás je.
ky? te jako „RůznoRadost“. 

Měla jste od začátku jasno, že chcete prostor v 
V čem je tedy specifický, třeba na rozdíl od ji-

ných kulturních zařízení?

Informace o RůznoRadosti se dají vyhledat na 
webu. Informujete o dění ještě jinde?

Jak dlouho prostorem disponujete? 

strategické místo. Kdyby tady vznikla síť psychologů 
a terapeutů, mohli by se sem sjíždět lidé z okolí. Chtěla jsem, aby byl prostor univerzální, čistý a 

vzdušný, aby se jedna zeď do budoucna dala využít 
Oslovila mě paní ředitelka hospicu, že by se ně- na promítání. Zatím to vypadá, že to byl dobrý od-

které přednášky na téma hospicová a paliativní pé- had, protože lidem, kteří sem přijdou, se tu líbí. 
če dostaly i sem. Mě zároveň napadlo, jestli to ne-
provázat s nabídkou terapií. Plánuji tu i čtyři 

S iniciátorkou kreativního prostoru jsme se sešly workshopy s kinezioložkou. A protože se paní zabý- Přitom jsem se sem přistěhovala díky tomu, že 
přímo v RůznoRadosti (ulice Gen. Františka Morav- vá i numerologií, připravily jsme i témata, co rok jsem si povídala ve vlaku. Dnes je paní skoro naše 
ce 34; pozn. red.). Mladá maminka dvouletého syna 2020 přináší z tohoto pohledu. Zároveň v rámci kine- sousedka. Před třemi lety jsem byla frustrovaná z 
je evidentně typ, který má plnou hlavu zajímavých ziologie vykládá karty. Nikoliv ale ve smyslu, co vás toho, že v okolí Prahy je nedostatek domů. A když 
nápadů a plánů. A nebojí se. S podporou manžela všechno čeká. Ale pracuje se symboly… Také přijede jsem si řekla, že nic, že to odložíme o půl roku, tak 
tak nabízí nejen Čáslavanům možnost zajít do jejího v dubnu kolega Tomáš Jireček, který dělá divadlo jsem jela vlakem a paní mi povídala, že v Čáslavi se 
prostoru, kde vás může zaujmout přednáška, akce, Černá hodinka. V něm jde o to, že se vypráví příběhy prodávají hezké domy u nich v ulici a že je Čáslav 
případně se tu můžete ukázat i sami. Nebo si tu pro- úžasné. A já se na ně podívala a bylo to ono! Navíc 
najmout prostor pro odpolední narozeninovou osla- máme štěstí na sousedy a moc se mi to tu líbí... Vče-
vu. Tvořivost a dobré nápady tu zkrátka nemají žád- ra jsem zrovna na nádraží slyšela, že Čáslav je mrtvé 
né limity. Ambicí provozovatelky je dokonce rozjet město a slýchám to i od jiných. Proto jsem se roz-
Stand-up představení. hodla vypátrat, v čem konkrétně jim tak Čáslav při-

padá, a pokusit se s tím případně něco dělat. Mně 
osobně taková ale vůbec nepřipadá.a tím se do hry zapojují i sami diváci. 

Někdy si mě vyhledávají lidé na doporučení dru-
Na výcviku v dramaterapii a arteterapii jsem se Dlouho jsem nad tím přemýšlela a pak jsem si hých. Začalo se lidovou tvořivostí. Odstartoval nám 

seznámila s kolegyní, která měla v Praze podobný říkala: „O co mi vlastně jde!” A jde mi o to, aby byly tu i kreativní výtvarný kroužek pro menší děti. Bude 
typ prostoru. Ten byl cílený na pronájem, cvičení a věci různorodé. A aby přinášely radost. V tu chvíli tu první pomoc zaměřená na děti. Prostor může 
terapie. Mně se nápad líbil a rok mi uzrával v hlavě. mě napadlo: „A je to!“ Ač mnohým na poprvé není plnit svoji funkci i tak, že když by si někdo něco přál a 
Jenže pak se objevil tento prostor a když jsem ho možná úplně jasné, o co jde. Ale na druhou stranu není to tu, může mi dát vědět a já se to pokusím zaří-
viděla, dispozičně mi vyhovoval a cítila jsem se tam to může podnítit jejich zvědavost. dit. Ještě jsem zapomněla zmínit, že tu paní Marie 
dobře. S manželem jsme navíc došli k tomu, že vhod- Krátká rozjela setkávání profesí. Jde při ní o tzv. ne-
nější  doba stejně nikdy nenastane. Že je to buď teď, tworking – tedy o to, že se podnikatelé síťují, předá-
nebo nikdy. Tak jsem do toho šla. Navíc se mi velmi vají si kontakty, osobně se vidí. V jednání je tu i ha-
líbí myšlenka, že když už někdo něco umí, tak ať to tha jóga, přednášky týkající se děti, interaktivní diva-
sdílí. A k tomu, aby to mohl ukázat třeba v komor- dlo zaměřené na ekologii.
nějším duchu, slouží právě můj prostor.  

V podstatě se dá využít na všechno, co nebude 
extrémně pohoršovat, nikoho omezovat a rušit v 
nočních hodinách. Může sloužit maminkám, dě-
tem, dospělým i seniorům. 

Protože mám spoustu rozjednaných akcí a jak 
se ukazuje, zájem snad bude, aktuálně zrovna vyrá-
bím letáky, informace vkládám pochopitelně na 
web, na Facebook (RůznoRadost; pozn. red.). Mám 
dobrou spolupráci i s místním mateřským centrem 
Kopretina. Ale jinak je propagace pro mě teď sous-
to, s kterým se musím nějak popasovat. Učím se a 
zkouším to.

Mám ho pronajatý už od září, ale první akce tu 
byla v prosinci. Poměrně dlouho mi trvalo vymyslet, 
jak to tady bude vypadat. Aby byl zachovaný vzduš-
ný, čistý prostor. Aby tady bylo lidem i mně příjem-
ně. Ale už mě přes prostor oslovují zajímaví lidé, 
momentálně jsem v kontaktu třeba s dětskou psy-
choložkou. A začíná se dokonce rodit myšlenka, jest-
li tady neudělat psychologicko-terapeutické cent-
rum. Čáslav je totiž pro mě v tomto ohledu naprosto 

             
            
            duš

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2020   

ŽIVOT VE MĚSTĚ

„Začíná se rodit myšlenka, jestli tady neudělat 
psychologicko-terapeutické centrum. 

Čáslav je pro mě v tomto ohledu 
naprosto strategické místo.”

To je kreativní prostor RůznoRadost

Jana Teklová

Více o projektu a možnostech 
kreativního prostoru najdete 
na webu www.ruznoradost.cz



DŮM MILOŠE FORMANA BUDE ZDOBIT SOCHAŘSKÝ PORTRÉT 
 Z DÍLNY JANA PADYŠÁKA

Vítězem otevřené výtvarné soutěže na ztvárnění so-
chařského portrétu režiséra Miloše Formana, který 
bude umístěn na jeho rodný dům ve Formanově uli-
ci v příštím roce, se stal MgA. Jan Padyšák. Sochař se 
s námi v rozhovoru podělil o několik informací týka-
jících se jeho tvorby a samozřejmě také zmiňované 
soutěže, kterou vyhlásilo město Čáslav ve spoluprá-
ci s čáslavským divadlem, Spolkem Formanova 
Čáslav a Spolkem sochařů České republiky. 

Pane Padyšáku, můžete se nám, prosím, v krát-
kosti představit? 

Co podle Vás specifikuje jak osobnost Miloše 
Formana, tak jeho výraz ve tváři?Co bylo impulsem pro přihlášení se do soutěže 

o sochařský portrét Miloše Formana? Jak jste se o ní  
dověděl?

Jak jste se dostal k umění a k sochařskému ře-
meslu?

Jaký je Váš nejoblíbenější film od Miloše 
Formana? 

Můžete mi, prosím, jako laikovi přiblížit vítězné 
dílo?

Co je Vaší parketou ve světě umění? K čemu má- Kolik času jste strávil na tvorbě díla?Je pro Vás jako pro sochaře při tvorbě busty z ně-
te nejblíže a co Vás nejvíce naplňuje? jakého důvodu důležité znát tvorbu nebo dokonce 

osobnost daného člověka? 

Hrozně mě baví. Navíc mi teď přijde, že jsem se do- To je celkem těžká otázka. Tvořit nejspíš jde i 
stal do progresu a s každou hlavou mi jde práce lé- bez bližšího poznání dané osoby. Zkrátka se na da-
pe, takže bych se tomu chtěl ještě nějakou dobu vě- nou osobnost při práci můžeme dívat jako na člově-
novat a zlepšovat se. Kromě toho mám ještě jiné vě- ka bez ohledu na profesi nebo její významnost. Ale 
ci, které si delší dobu skicuji v počítači a chtěl bych je přece jen, sochař by se s danou osobou měl nějak se-
zrealizovat, ale k tomu bych se blíže vyjádřil, až to známit a zjistit si o ní co nejvíc po všech stránkách. 
bude aktuální. Mně třeba hodně pomáhá vidět videozáznamy, kde 

ten člověk mluví. Konkrétně u Miloše Formana mi 
dost pomohl dokument Heleny Třeštíkové Forman 
vs. Forman. Předtím jsem třeba nevěděl, co prožil v 
dětství, jaké měl neúspěchy a jakou daň zaplatil za 

Narodil jsem se v Praze, kde žiji celý život, a kde svoji kariéru.
jsem dokončil střední výtvarnou školu Václava 
Hollara. Po maturitě jsem pokračoval studiem kres-
by na AVU (pozn red. akademie výtvarných umění) u Podle mě to byl člověk s mimořádnou kuráží, 
Jitky Svobodové, kterou jsem absolvoval v roce který si musel od začátku všechno vybojovat, tako-
2008. vá nezlomná povaha. Navíc musel všechno dost cit-Na soutěž mě upozornil pan David Novák ze 

Kromě škol pro mě byly důležité i „lidušky“. livě vnímat, aby to pak mohl přetavit do obecně sro-spolku Formanova Čáslav, ten na mě dostal tip od 
Navštěvoval jsem je během základní školy, ale i na zumitelných příběhů. Já myslím, že jeho zkušenosti Michala Cimaly. Pan Novák viděl na fotkách můj por-
střední. Moje základka byla zaměřena na matema- odráží určitá surovost jeho prvních českých filmů.trét Václava Havla a poslal mi odkaz s přihláškou do 
tiku, takže jsem si tam chodil vyvažovat mozkové he- V rozhovorech působí třeba jako sportovní tre-soutěže, která mě zaujala. Pracoval jsem před tím 
misféry. Na střední mé večerní kreslení v „lidušce“ nér, taková přímá povaha. S ničím si nebere servít-na zmíněném Havlovi, což bylo celkem obtížné. 
zase souviselo s přípravou na AVU. ky, působí obyčejně a přitom mluví o závažných vě-Proti portrétu Václava Havla mi teď přijde každá hla-

cech, hrozně to se sebou kontrastuje. K tomu má ta-va snadnější. Navíc se jedná o Miloše Formana, což 
kové svoje frajerské gesto v koutku. Já jsem se tedy je pro mě zajímavá osobnost.

Nejspíš přirozená inklinace. Ale vyloženě k so- snažil udělat ho co nejvíc přímočaře, podle mě by 
chařství jsem se dostal dost krkolomně. Vždycky Forman neměl působit nijak poeticky, křehce nebo 
jsem se chtěl věnovat sochařství, ale cesta k němu sladkobolně.Nejlepší mi přijdou asi podle mého názoru klasi-
byla v mém případě celkem komplikovaná. Asi před ky Přelet nad kukaččím hnízdem a Vlasy. Řekl bych, 
5 lety se sešlo několik impulsů, které mě k němu při- že na osobnosti Miloše Formana je důležitá jeho 
vedly. Například jsem registroval soutěže na zhoto- Modeloval jsem klasicky z hlíny podle fotografií. společenská kritika, která nikomu příliš nestranila. 
vení sochařských portrétů a při pohledu na vítězné Odlitek je ze syntetické odolné sádry A krystal, se Líbí se mi, že se nenechal omámit způsobem života 
busty jsem měl pocit, že bych si s tím poradil lépe. kterou se mi dobře pracuje, nesmrdí a navíc se dob-a práce v Americe. Dokázal být k novému prostředí 
Také jsem se živil věcmi, které mě moc nebavily a ře patinuje. Sádrový odlitek vždycky nějak poničím, v USA dokonce kritický, a především filmy dělal i na-
tak jsem si našel uličku k modelování. v tom mi schází to sochařské školení.dále po svém.

Na portrétu jsem pracoval asi 2 měsíce, ovšem 
Zdá se, že by to momentálně mohl být portrét. průběžně. Dělal jsem současně ještě jednu zakázku. 

ROZHOVOR

„Forman by neměl 
působit poeticky, křehce 

nebo sladkobolně.”
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průběžně. Dělal jsem současně ještě jednu zakázku. Asi bych citoval pana předsedu komise, byla 
Čistý čas tedy nevím, možná 2 týdny. Každopádně je velká účast a pestrost pojetí. Třeba se mi líbilo, jak 
ale obecně dobré mít možnost vracet se k rozpraco- Pavel Provazník zkomponoval hlavu s deskou a s 
vané soše a nepospíchat. písmem, což jsem já trochu podcenil a musím to 

ještě dotáhnout. Myslím, že lidé z Čáslavi a okolí 
Asi brýle a všechno za nimi. Modelovat místo jistě ocení, že město pořádá podobné akce.   

okolo očí je podle fotek vždycky nejtěžší, protože je 
schované v dolíku a není vidět v siluetě. Brýle tam Těch hmatatelných úspěchů, za které bych si 
překáží a k tomu čočky zkreslují tvar. Zvažoval jsem, koupil dům s velkým atelierem, zatím moc nemám. 
jak brýle udělat, protože těch možností je více a so- Musím ještě hodně pracovat. I když v poslední době    
chaři se s tím perou různě. Nakonec jsem vybrousil se docela daří, třeba těsně před odevzdáním por-
celkem věrný model brýlí, které režisér nosil v da- trétu Miloše Formana jsem byl v Helsinkách se stu-
ném věku. diem 3dsense, pro které jsem dělal velký meteorit 

jako součást videomappingové instalace. Během 
Mám z toho velkou radost. Výhra mi dala chuť pár dní ho vidělo několik set tisíc lidí a ohlasy byly 

pustit se do dalších podobných soutěží. I když, chtě- pozitivní, to byla satisfakce.  
lo by to tak jednu za měsíc, aby se z toho dalo žít. 
Třeba se někdo ozve, že chce portrét, ale na to se 
nedá spoléhat. Lepší je nic nečekat. Registruji také Asi potřebuji jistotu, že mám zásobu kávy a ciga-
uznání od kolegů a jiných výtvarníků a to mě moc ret. Jinak jsem spíše chaotik, často dělám více věcí 
těší. najednou. 

Jaká část portrétu Vám dala nejvíce zabrat?

Co považujete za svůj dosud největší úspěch?

Co pro Vás výhra v této soutěži znamená?

Máte během tvorby třeba nějaké rituály? Něco, 
bez čeho zkrátka netvoříte?

Jak byste soutěž zhodnotil celkově? Jaké dílo 
Vás v soutěži zaujalo?

              JN, 
foto: JN, archiv Jana Padyšáka portrét Václava Havla z dílny Jana Padyšáka

KULTURA

Páté pokračování cyklu besed a přednášek se zají-
mavými a významnými osobnostmi ze světa spole-
čenských a přírodních věd, umění a pozoruhodných 
oborů lidského počínání. 

V úterý 3. března 2020 od 19 hodin vystoupí na 
Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi MUDr. Rad-
kin Honzák.

Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a RE-
MEDIS, sekundární lékař Psychiatrické nemocnice 
Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK. Jeho humor dokáže 
povzbudit a pomáhá vidět svět s nadhledem a leh-
kostí. Jeho brilantní přednášky jsou zajímavé, pro-
vokující, vždy přesně cílené k meritu věci – pojme-
novává bez korekce a bázně problémy současného 

Radkin Honzák vykonává víc jak půl století lé- světa a situace, které v něm prožíváme. Radkin Hon-
kařské povolání; jak sám o sobě s oblibou říká: s jed- zák se již potřetí vrací do Čáslavi; i pro něj se Čáslav 
noznačným příklonem k psychosomatickému myš- stává oblíbeným místem – tak jako i on pro nás – 
lení, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci. moudrým mentorem. 

BESEDA S RADKINEM HONZÁKEM KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA ČÁSLAVĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU

Foto: Miroslav Lepeška

Klub rodáků a přátel města Čáslavě pořádá 
přednášku RSDr. Ladislava Jouzy „August Sedláček 
a Čáslav“. Úterý 31. března 2020, 17:00 hod. aula 
Gymnázia a SOŠPg.

Přednáška přiblíží osobnost historika a 
odborníka na české hrady Augusta Sedláčka 
(1843–1926) a současně se bude zabývat podobou 
Čáslavi jeho doby. Sedláčkův otec působil ve městě 
jako soudce a mladý August zde také pobýval. 
Vytvořil si k městu dobrý vztah a později napsal 
jeho první moderněji pojaté dějiny.                       TZ

KAVÁRNIČKY
zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin
v kavárně Diakonie Čáslav

 Co obnáší práce epigrafikova?

Od 10:30 Velikonoční slavnosti 
Diakonie v kostele „Křížová cesta 
se zpěvy a obrazy”

 Československá církev hustitská 
100 let služby Bohu, pomoci člověku

Čtvrtek 19. března 2020  9-11 hodin
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D.
Téma:

VELIKONOČNÍ KAVÁRNA

Čtvrtek 14. května 2020  9-11 hodin
Host: Mgr. Františka Tichá, 
husitská farářka v Čáslavi
Téma:

Čtvrtek 18. června 2020  9-11 hodin
Letní kavárnička s koncertem

Čtvrtek 8. dubna 2020 9-11 hodin

    

Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. 
Zahajujeme biblickou úvahou, vzpomínáme, 

zveme si zajímavé hosty, zpíváme.
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OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU
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EVA ALBRECHTOVÁ - 29 let v divadle, 730 000 diváků a 2300 představení
Je zimní podvečer, mokré chodníky se lesknou po 
dešti, v kalužích se odrážejí světla lamp. Stojím na 
křižovatce Dusíkovy a Jeníkovské ulice, pozoruji bu-
dovu divadla. Uvědomuji si, jak krásná a monumen-
tální stavba to je. Chodím kolem už víc než šedesát 
let, ale až teď, když se opravdu zastavím a vystou-
pím z mumraje všedního života, vnímám ji, jako 
bych ji viděla poprvé. Okna svítí, hlavní vchod do 
ulice je otevřený, přicházejí první návštěvníci. Zdá 
se, že se zde neustále odehrávají malé slavnosti.
Vejdu po schodech do prvního patra a ocitám se v 
kanceláři ředitelky divadla. Eva Albrechtová se sta-
rá o jeho chod od roku 1991.

Evo, když jsi byla malá, chodila jsi ráda do diva-
dla? Zapůsobila na tebe nějaká hra víc než ostatní? 

dodnes. Nicméně je to generační postižení a babiččiny krabičky. Ani sedadla nejsou úplně v po-
nejsem v tom sama. Žila jsem jako malá u babičky a řádku, jsou sedmdesát let stará. V únoru vedení 
dědy. Můj děda byl jen pro mě. Hodně mi četl, cho- města přislíbilo, že poslední fáze rekonstrukce bude 
dili jsme spolu na dlouhé procházky, věnoval se mi ukončena v roce 2021.
trpělivě a s láskou. On byl hlavní postavou mého 
dětství.

Dá se říct, že se divadlo stalo centrem společen-
Za to také mohou dobové události. V padesá- ského, uměleckého a sousedského dění, v jeden 

tých letech lidé získávali pracovní místa na takzvané moment zde mnohdy souběžně běží několik aktivit. 
umístěnky, které jim měnily život a míchaly s mezi- Pořádají se zde pravidelné přednášky Muzejního a 
lidskými vztahy. Moje tchýně, která žila celý život v vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“, což je nej-
Čáslavi, dostala umístěnku do Prostějova. Nebylo to starší muzejní spolek u nás, který byl založen v roce 
pro ni jednoduché – cítila se vytržená z kořenů, sa- 1864. Při výběru jména se jeho zakladatelé nejspíš 
ma a bez možnosti žít v blízkých vztazích, jež necha- inspirovali dílem slavného římského básníka Vergi-
la v Čáslavi. Kdo to nezažil, nedokáže si představit, lia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat pa-
jaký je to vnitřní boj. Já jsem naopak se svým mu- mátky minulosti. Jeho členové podnikali v Čáslavi a 
žem odešla z Prostějova, zpět do prázdného čáslav- okolí první archeologické výzkumy, vydávali první 
ského domku, do města, kde jsem zase já nikoho muzeologické časopisy u nás a zasloužili se i o vý-
neznala. stavbu muzejní budovy v roce 1884. Schází se zde 

Klub rodáků a přátel města Čáslavi a Čáslavský fo-
toklub, ten loni oslavil sto let od založení a je dru-
hým – po Praze nejstarším – fotoklubem v Čechách. 
Ale také Apoštolská církev České republiky, rybáři, 

Číslo je ohromující. Je to kolem 2300 představe- Nadační fond pro zachování a rozvoj kulturního dě-
ní. dictví regionů Čáslavska a Kutnohorska pod vede-

ním PharmDr. Vladimíra Finsterleho, zasedá zde 
zastupitelstvo města, pořádají se různé projekce 
(minulý týden uváděl Milan Klíma na Nové scéně 

Ano, snažíme se dramaturgicky pokrýt všechny Operaci ONTERO, což je vzdělávací projekt pro žáky 
vrstvy zájmů, žánrů a uměleckých požadavků našich 2. stupně základních škol). Setkávají se zde ochotní-
diváků, skladba programu odpovídá těmto potře- ci, nově zde fungují tři divadelní skupiny. Režisérka 
bám. Výběr nám komplikují technicky složitější Hana Chovanová připravuje hru Amant autora Pav-
představení, které ovšem odpovídají nárokům na la Němce, premiéra je plánována na březen 2020. V 
současnou divadelní techniku – se špičkovým he- režii Zdeny Nezbedové hra Hrobka s vyhlídkou od 
reckým obsazením, audio-vizuálními a scénickými Normana Robbinse bude uvedena v květnu 2020. A 
požadavky, jež do divadla v současnosti pozvat ne- již premiérované představení od Jána Uličianského 
můžeme. Vybavení divadla je zastaralé. Malá princezna, které režisérsky vedla Klára Fidle-

rová, se představilo na přehlídce amatérského diva-
Mimo tato technická omezení potřebujeme mít dla v Praze letos v únoru.

Samozřejmě! S rodiči jsme často jezdili do Diva- na zřeteli i to, zda o tu či onu konkrétní hru by byl Akcí za jeden kalendářní rok je kolem dvě stě 
dla Oldřicha Stibora, nyní Moravského divadla, v mezi našimi diváky zájem. Divadlo je závislé na pro- padesáti a k tomu osmdesát představení v divadle. 
Olomouci. Všechny zhlédnuté divadelní hry ale pře- daných vstupenkách a tak často balancujeme mezi 
vyšoval zážitek z Trosečníka od Bolka Polívky. Bylo dobrým prodejem a nepříjemnou ztrátou. Přála 
mi sedmnáct let a byla jsem ohromena osobností bych si v Čáslavi uvést hru Klicperova divadla z Hrad-
Bolka Polívky – byl také samozřejmě o čtyřicet let ce Králové – Kunderovy Ptákoviny, které autorsky Produkční Hanka Tvrdíková vytváří program 
mladší. zpracoval Vladimír Morávek. Nehraje v ní ale žádný divadla pro veřejnost i pro školy. Říká, že je v práci 

Trosečník bylo jeho autorské divadelní předsta- známý herec a tak nevím, zda bychom byli divácky ráda a těší ji. Šárka Kohoutová má na starosti web 
vení z počátku éry Divadla Na provázku. Polívkovi úspěšní a představení byli schopni zaplatit. Na za- divadla a kina, podílí se na instalaci výstav a prodává 
tehdy stačila jedna železná postel, aby na ní roze- čátku letošního roku jsme uvedli Dejvické divadlo a vstupenky, chová československé vlčáky a dělá vý-
hrál témata osamění, smutku, ztroskotání, ale také jeho Vzkříšení. Byl by úspěch, kdyby se nám podaři- borné kozí sýry! Zdena Vavřinová důležitá postava 
podmanivým způsobem vyjádřil velikost a sílu lid- lo získat i jejich další hru Elegance molekuly, kterou týmu je strážkyní pokladu, účetní a pokladní v jedné 
ského ducha. Ano. To byl pro mě iniciační zážitek. režíroval Petr Zelenka. Dejvické divadlo je vždy skvě- osobě, má ráda dobré jídlo a miluje děti – své i 

lé. ostatní. František Zachař, správce budov a inventá-
ře, člověk, který je srostlý s divadelní budovou. To-

Když mi byly čtyři roky, chtěla jsem být zpěvač- máš Bolech, technik, Ferda mravenec – práce všeho 
kou, když mi bylo deset, bylo jasné, že zpěvačkou druhu, člověk, bez kterého si chod divadla neumím 
nebudu. Vždycky jsem si přála pracovat mezi lidmi – představit. Veronika Timkovičová, provozní a úkli-
mám lidi ráda. A tenhle sen se vyplnil. dové práce, má ráda, když je divadlo jako ze škatul-

Divadlo je v procesu proměny. Budova je jed- ky.
Bezesporu doba – šedesátá léta, v kterých jsem nou z nejkrásnějších v Čáslavi, je odkazem našich 

vyrůstala, se do mě silně zapsaly. Z některých nebla- předků, péče o ni je v zájmu všech. Jak už to s rekon- Jako Litomyšl! Zvlášť, když tam člověk nežije a 
hých nastavení se vzpamatovávám dodnes. Doma strukcemi a stavbami bývá, trvá to dlouho – a občas idealizuje si to... Čáslav – otevřenou, živou, soused-
se říkalo něco, co se na veřejnosti říkat nesmělo – a se zdá, že nekonečně dlouho. Teď došlo k posunutí skou.         
strach z toho, že budu potrestaná, nebo někdo z její poslední fáze. Současný technický stav vybavení 
mého okolí, za názory, které mám, překonávám divadla znamená obrovské potíže, zařízení je jak z 

Divadlo je živá budova, co všechno se v divadle 
odehrává, když se zrovna večer nehraje? 

Jak se stalo, že žiješ v Čáslavi?

Jsi ředitelkou divadla již 29 let a za tu dobu na-
vštívilo divadlo přibližně 730 000 diváků. To je hod-
ně vysoké číslo. Víš, kolik představení to bylo dohro-
mady? 

Ve městě, které má něco přes deset tisíc tři sta 
obyvatel, je to skoro neuvěřitelné. Znamená to, že 
čáslavští občané chodí rádi do divadla? 

Která představení by sis přála v divadle uvést?

Na začátku rozhovoru jsi, Evo, říkala, že je pro 
tebe důležité pracovat mezi lidmi. Kdo tvoří tým, 
který stará se o provoz divadla?

Čím jsi chtěla být? O čem jsi snila, když jsi byla 
malá? Rekonstrukce divadla, výročí 150 let divadla a... 

co k tomu chceš říct? Přístavba Dusíkova divadla 
nově vzniklá Nová scéna se dostala do finále a nako-
nec i zvítězila v architektonické soutěži Cena Klubu 
za starou Prahu. 

Které životní okolnosti a kteří lidé tě ovlivnili?  

Jakou by sis přála Čáslav?

 
            Rozhovor zaznamenala: Kamila Ženatá, 

foto: Miroslav Lepeška
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ROZHOVOR

Eva Albrechtová



PEKAŘ SE VRACÍ DO ČÁSLAVI
Před koncerty, které probíhaly minulý rok v rámci se fanoušci pod čáslavským pódiem mohou těšit? 
kulturního léta, jsme oslovovali interprety s žádostí Máte s Kubou připraveného něco speciálního?
o natočení videopozvánky na jejich vystoupení  pro 
facebook města. Petr Toms Štolba, zpěvák kapely 
Pekař se nám neozval. Na základě přátelského vy-
stupování muzikanta nejen při návštěvě Čáslavi v 
minulém roce nám bylo jasné, že na vině nebyla 
jeho neochota či namyšlená osobnost. Tentokrát 
jsme při žádosti o rozhovor v souvislosti s dalším Předpokládám, že společně zahrajete píseň 
vystoupením, které , nene- Vamos? 
chali nic náhodě a dotaz směřovali také přímo na 
facebookový profil kapely. Podařilo se. Výsledek 
rozhovoru s Petrem si můžete přečíst níže. 

Vystudoval jsi Střední odbornou školu pedago-
gickou v Čáslavi. Jak na studium a celkově Čáslav 
vzpomínáš? Na sklonku roku 2017, když jste s Jakubem Děka-

nem jeli turné, jste se snažili do měst přijet o něco 
dříve před koncertem, abyste se mohli pozdravit s 
fanoušky a strávit s nimi nějaký čas mimo hudební 
klub. Nepodniknete náhodou něco podobného i 
tentokrát?

Jeden čas jsi pracoval jako učitel v mateřské ško-
le. Jak vzpomínáš na tuto dobu? 

Jak je pro tebe důležité, aby posluchači skuteč-
ně rozuměli tvým textům, respektive příběhům, 
které jim vyprávíš?V Grandu vystoupíš s Jakubem Děkanem. Na co 

Na scénu jsi vstoupil jako sólový interpret. Dnes 
je ale Pekař regulérní poprocková čtyřčlenná kape-

Před dvěma roky jsi zmínil, že bys chtěl vydat la. Jaké vnímáš rozdíly mezi hraním jako samostatná 
muzikál. Jak jsi na tom s touto myšlenkou teď?písničkář a hraním v kapele?

Co má kapela v plánu pro tento rok? 

Řekni nám, prosím, něco o písni Větrolamy, kte-
rá vyšla na podzim minulého roku. O čem píseň sku-
tečně je? Vychází ze skutečného příběhu? 

proběhne 13. 3. v Grandu

Mohou se těšit na příval energie. U kapely Pe-
kař se mohou těšit na nové obsazení mého týmu. 
Většinou máme daný systém jak a co dělat, aby se 
lidi pod pódiem bavili a tančili s námi. Ale je prav-
dou, že většinou jsou nejlepší ty chvíle, které vznik-
nou samy, pod tíhou okamžiku. 

Ano píseň Vamos budeme společně hrát i v 
čáslavském Grandu. Píseň vznikla jako reakce na 
naši společnou dovolenou s Jakubem Děkanem a 
Janem Peroutkou na Kanárských ostrovech. Je to 
typická letní skákačka. Věříme, že si lidi trsnou.    

Na školu i Čáslav mám spoustu vzpomínek. Zrov-
na do Grandu jsme chodili s Milošem Novákem a 
klukama z gymplu na pivo, místo odpoledního vyu-
čování. Tahle škola a zvláště pak její vyučující mě v 
podstatě připravili na život. Velké díky patří paní 
profesorce Vrňákové. To jsme dělali a s odstupem času musím uznat, 

že to byla kr...na. Nemělo to smysl ani pro nás, ani 
první sloka je určena jednomu z mých „přátel”. Lze o pro fanoušky. Když jako fanoušek vidíš partu unave-
něm říci, že stoupá vzhůru a už ani nemá soudnost a Pracoval a musím říct, že i když škola byla fajn, ných a nevyspalých muzikantů na pokraji sil, nepo-
jeho poddaní mu pravdu do očí neřeknou. Druhá pracovní realita byla úplně jiná. Práce mě moc bavi- vzbudí tě to jít na jejich koncert. Já určitě přijedu 
sloka je věnována České republice a vzpomínce na la a naplňovala, nikdy bych jí nepřestal vykonávat, dřív, protože musím být na koncertě s prvním bed-
Václava Havla. ale pod vedením, které bylo u nás, jsem to už déle ňákem a kytarista Jakub?  Ten přijede tak 20 min po 

nemohl vydržet. K práci pedagoga v MŠ se chci vrá- zvukovce. 
tit, třeba jen jako záskok za mateřskou. 

 
Je to pro mě důležité, nebo spíš bývalo. Teď za-

stávám názor, že pokud si v textu mé písně někdo 
najde něco, co je mu blízkého a co mu třeba pomoh-
lo se rozhodnout nebo dostat se z nějakého problé-
mu, je to úspěch. A o to vlastně jde. 

Řekl jsem, že bych chtěl do 33 let napsat muzi-Po prosinci 2019 je nás dokonce 5. Ten rozdíl je 
kál. A tahle vize mě zatím drží. Pro mě to jsou vody veliký. Teď si přijdu jako když máme malý orchestr, 
neprobádané, takže až bude mít nějaký producent který tvoří: bicí - Mickey Mikulica, basa, zpěv - On-
zájem, jsem tady. Zatím jsem ve fázi sbírání dat a dřej Soukup, sax - Kryštof Danczi, kytara, zpěv - Ja-
informací, ale námět a představu o scéně i některé mie Skácelík, kytara, zpěv - já Petr Toms Štolba.
stěžejní písně už jsou na papíře. Nicméně jsem také Ten rozdíl je nepopsatelný, věřím že by mě fa-
pochopil, že není kam spěchat. Jen pro info, v únoru noušci poslouchali i kdybych hrál jen s kytarou, tak 
2020, oslavím 33. narozeniny. jako na začátku, ale takhle sem pyšný, že jsou ty pís-

ničky úplný a valí se z pódia jako vlak.  Jako mašina. 
Kapela má před sebou přípravu na Letní festiva-

ly - zvláště na Léto Festy. Cele léto jsme se rozhodli, 
že pojedeme speciální show, která zabere spoustu 
času na přípravu, ale určitě to bude stát za to. Taky Píseň je složena na základě reálného příběhu 
natáčení CD a podzimní tour. Anny Boleynové a Jindřicha VIII., který za svou lás-

ku, i když byla zakázána, bojoval tak, až se stal pape-
žem. 

Sloky jsou pak věnované určitým lidem. Zvláště 

                            
                       

 JN,  foto: Sabina Mikotová, 
@sabinamikotovaphotography

ROZHOVOR

„Pokud si někdo v textu mé písně najde
něco, co mu pomohlo, je to úspěch.”

NABITÉ KONCERTNÍ JARO V ČÁSLAVSKÉM GRANDU
13. března 

Pekař  
Jakub Děkan 

20.března 
Horkýže Slíže

Big S

18. dubna 
Volant 

Medvěd 009
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Dne 1. března 2020 uplynou 3 roky
ode dne kdy nás navždy opustil 

pan

Pavel Král
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
manželka Libuše, dcera Ivana s rodinou 

a syn Pavel s rodinou

Dne 27. března 2020 uplyne 16 let ode dne,
kdy nás navždy opustil

pan

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Dne 10. 3. uplyne 18 let ode dne,
kdy nás bez slůvka rozloučení opustil

 milovaný manžel, otec a dědeček
pan

Stále vzpomíná manželka, syn Jiří
a dcera Ilona s rodinami.

Jiří Hnát

Dne 26. března oslaví 90. narozeniny 
paní 

Helena Mužátková
z Čáslavi

Vše nejlepší, hodně zdraví a optimismu 
do dalších let přeje syn Jaroslav s rodinou 

a vnučka Romana s rodinou.

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE NAVŠTÍVILA DOMOV DŮCHODCŮ
Zdejší domov důchodců navštívila dne 23. 1. hejtmanka Středočeského kraje 
Jaroslava Pokorná Jermanová, aby pogratulovala klientům domova za obsaze-
ní druhé a třetí pozice v prvním ročníku soutěže s názvem „Miss panenka Stře-
dočeského kraje – senior.“ Na druhém místě se svoji panenkou „Babička Mare-
šová”  umístil pan Mareš. Třetí místo obsadila panenka „Andělka Strážná” paní 
Horké.  

chybět nemohl ani  ředitel domova Ing. Aleš Šorf.                                                

Soutěž proběhla ve spolupráci Českého výboru pro UNICEF a Středočeské-
ho kraje pod záštitou paní hejtmanky. Do soutěže se zapojilo celkem 23 domo-
vů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Všech 69 soutěžních panenek 
je nabízeno k adopci v rámci projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ na 
webových stránkách společnosti UNICEF. Za UNICEF zúčastněným poděkoval 
Aleš Foltýnek. 

  Slavnostních chvil se zúčastnil také starosta města JUDr. Vlastislav Málek a 

JN

Dne 31. března 2020 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás opustil

pan

Stále vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Jan Bahník

Utichly  kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

od 13. do 17. července 2020
(pro děti do 5 let)

od 20. do 24. července 2020
(pro děti do 10 let)

od 10. do 14. srpna 2020
(pro děti od 1. třídy)

TÝDNY PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT  
výlety

od 3. do 7. srpna 2020
(pro děti od 1. třídy)

TÝDEN PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT  
řemesla

Přihlášky a více informací:
 Kostel. nám. 186, Čáslav

www.kh.charita.cz, Facebook,
te. 327 323 327, 733 741 171,

731 604 610

Rodinné centrum  pořádáKOPRETINA

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Dne 12. 3. 2020 uplynou 3 roky,
kdy nás náhle opustila

milovaná 
manželka, maminka, babička a prababička,

paní

S láskou a vděčností vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Margita Fojtíková
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V lednu roku 2020 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 41 dětí,         
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 12 místních 
občanů. Nebyl uzavřen žádný sňatek.

Dne 1. března uplyne 9 let ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 

Stále vzpomínají manžel, synové, 
otec, bratr s rodinou, 

tchýně a ostatní příbuzní. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 27. března 2020 uplynou 2 smutné roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček 
pan

Antonín Langr
z Vodrant

S krásnou vzpomínkou a bolestí v srdci stále 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

V těchto měsících vzpomínáme 47 let od úmrtí mého tatínka 

Bedřicha Tondra 
a 30 let od úmrtí moji maminky 

Františky Tondrové.
z Čáslavi 

Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 23. 3. by se dožil  93 let 
pan

Václav Šilha
ze Svobodné Vsi

Vzpomíná manželka a synové s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Dne 29. 3. uplyne 1 rok 
od chvíle,

kdy nás navždy opustil 
pan

Petr Langr
z Vodrant

Vzpomíná celá rodina.

Zároveň vzpomínáme na 1. 5., kdy uplyne také 1 rok od úmrtí pana 

Antonína Langra 
z Vodrant

Dne 4. března 2020 si připomeneme již
třinácté smutné výročí,

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
otec a dědeček

pan

S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Irena a syn Jaroslav s rodinou.

Jaroslav Ciner

Dne 29. března oslaví krásné 98. narozeniny 
paní 

Vlasta Meszárošová
z Čáslavi

Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu 
do dalších let přejí dcery Vlasta, Jára s manželem,
vnoučata Martin s manželkou, Ilona s manželem

a Dana s manželem. 

Velikou pusu posílají také pravnoučata Štěpánek, Ondrášek, 
Matýsek a Vojtíšek

Dne 9. března by se dožila 89 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 24. března 2020 se dožívá 80. let
naše maminka 

paní 

Za lásku, obětavost a péči děkují a do další let 
přejí hodně zdraví, spokojenosti 

a životního elánu dcery s rodinami.

Miloslava Němcová
z Čáslavi
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

BŘEZEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

7. 3. 2020 KERAMICKÁ DÍLNIČKA

13. 3. 2020 KLUB INSPIRACE – BERÁNEK  I. termín

20. 3. 2020 KLUB INSPIRACE – BERÁNEK  II. termín

20. 3. 2020 VÝROBA ŠPERKŮ PRO MAMINKU

21. 3. 2020 KLUB INSPIRACE – BERÁNEK  III. termín

23. 3. 2020 JAKÝ TEMPERAMENT MÁ VAŠE DÍTĚ, JAKÝ MÁTE VY A CO S 
TÍM?

29. 3. 2020 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

sobota- jarní tvoření pro rodiče s dětmi (3-5 let) - od 9,00 hodin - 
účastnický poplatek: 60 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 4. 3. 2020 
v kanceláři DDM Čáslav

pátek- určeno pro SŠ + dospělé - od 17:00 hodin - účastnický poplatek:     
300 Kč - přihlášky k vyzvednutí od 2. 3. 2020 od 8:00 hodin v kanceláři DDM 
Čáslav

pátek- určeno pro SŠ + dospělé - od 17:00 hodin - účastnický poplatek:    
300 Kč - přihlášky k vyzvednutí od 2. 3. 2020 od 8:00 hodin v kanceláři DDM 
Čáslav

pátek - určeno pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:30 hodin - účastnický 
poplatek: 150 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 10. 3. 2020 v 
kanceláři DDM Čáslav

sobota- určeno pro SŠ + dospělé - od 8:30 hodin - účastnický poplatek:    
300 Kč - přihlášky k vyzvednutí od 2.3.2020 od 8:00 hodin v kanceláři DDM 
Čáslav

Pondělíseminář pro rodiče - od 17,00 do 19,00 hodin v klubovně DDM - 
seminář je zdarma  - rezervace míst telefonicky na čísle 739025617

neděle - pro děti od 1. třídy - od 15:00 do 17:00 hodin - účastnický 
poplatek: 60 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 23.3.2020 v 
kanceláři DDM Čáslav

Výstava ve Foyer divadla: MILOŠ FORMAN - sochařský portrét 

Úterý 3. 3. v 19:00 SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: RADKIN 
HONZÁK 

Čtvrtek 5. 3. v 8:15 a 10:00 ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI / Divadlo D5

Úterý 17. 3. v 19:00 - CAVEMAN

Pondělí 23. 3. v 19:00 KATAPULT – NOSTALGIA TOUR 2020

Čtvrtek 26. 3. v 19:00 AMANT / Ochotnický spolek ATAKDÁL

Neděle 29.3. v 15:00 POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM / Divadlo 
Evy Hruškové

Už po třetí se do Čáslavi vrací se svým moudrým humorem psychiatr Radkin 
Honzák. Vstupné: 120 Kč

A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek k nám zavítá se zbrusu novým 
dobrodružstvím, které si pro vás připravilo Divadlo D5. Délka pořadu 60 minut, 
určeno dětem od 4 let + 1. stupeň ZŠ. Vstupné: 70 Kč

Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a 
ženu ženou. Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 390, 370, 
350 Kč

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou 
kariérou skupiny. Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Situační komedie ze současnosti nabízí bláznivé peripetie milostného 
života začínající flétnistky a její matky-učitelky hudby. Autor: Pavel Němec. 
Vstupné: 70 Kč

Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, 
ale i drama Ctirada a Šárky. Účinkují: Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček. 
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

VÝSTAVA - od 25 2. do 22.3. 2020 

24. 3. 2020 od 17 hodin

23. 3. 2020 od 17 hodin

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Autorka je mladá malířka, která se ve své tvorbě věnuje především malbě 
přírody. Zachycuje krajinu tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Malé 
obrazy maluje v plenéru přímo na daném místě a z nich poté vychází do větších 
kompozic tvořených v ateliéru. Poslední dobou se zaměřuje především na 
tématiku vody. Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku prof. 
PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Vstupné dobrovolné  

, která představí svou 
knihu plnou zážitků a překvapení při cestování s přítelem a miminkem po 
Balkánu během své mateřské dovolené.

Ivana Mrázková „PŘÍLIV“ 

PŘEDNÁŠKA - 

ZALOŽENÍ TÁBORA. 

BESEDA -  

Beseda s redaktorkou týdeníku Respekt Lucií Römer

Nová scéna Dusíkova divadla

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí.

Změna programu u všeh uvedených organizací vyhrazena.

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 21 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2020   

KULTURA



1. Zakleté pírko 13. - 15. 3Bobule

17. - 18. V síti
1. Šťastný nový rok

19. - 20. Tiché místo: Část II

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

3. - 4. Vlastníci

21. - 22. Ledová sezóna: Ztracený poklad

5. - 6. Chlap na střídačku

21. - 22. Příliš osobní známost

7. - 8. Frčíme

24. - 25. Staříci

7. - 8. Neviditelný

28. - 29. Mulan
10. - 11. Volání divočiny

12. - 13. Blooodshot
26. - 29. Šarlatán

31. Emma
14. - 15. Tlapková patrola: Vždy ve střehu

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali 
Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně 
ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní 
pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že Moravy. 
ho Aninka najde kdesi ve světě. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč, děti 90 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální 
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. 

romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých 
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní 
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ 

rodina, která zná cestu k záchraně, je vržená do světa, v němž nemůže 
uplatňovat pravidla, jež jí doposud pomáhala přežít.

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky 

chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří 
Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. 
pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Na jeho pól se přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných 
tlapkách. Norm se pochlapí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí na místo, 
odkud byl ukraden. 

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni 
Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou 
střídačku. nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn 
odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem 
Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, 

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… 
elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 
hodin. Z amerického Oregonu přilétá na Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří 

Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už přes osmdesát, je 
připoutaný na invalidní vozík. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav 

Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že 
pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. 
přežít, musí utéct. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské 
Volání divočiny vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem i jeho armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera 

rodinou. Jeho život se však rázem změní ve chvíli, kdy je ze svého domova v ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za 
prosluněné Kalifornii unesen obchodníky se psy. muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty.

Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 
hodin.

Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye 
Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými 
Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činní nezastavitelného schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými 
bojovníka obdařeného nadlidskou silou. osudy léčitele Jana Mikoláška. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Ve čtvrtek promítáme od 20 Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
a v pátek od 16.30 hodin.

Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně 
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním talentem, schopností svádět 

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy 
okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrovskými tahy provdá svou 
oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. vychovatelku za bohatého vdovce. 

Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

BŘEZEN
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KINO MILOŠE FORMANA



INZERCE
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.

NABÍZÍM 

KADEŘNICKÉ 

SLUŽBY 

DO DOMU

- pánské
- dámské
- dětské

společenské účesy, 
svatební účesy, ...

Sandra Sojková

604 666 772

 
provádíme pokládku včetně 
dodání materiálu: 
PVC, vinyl, antistatik, 
koberce, plovoucí podlahy, 
vyrovnání podkladu stěrkou

PodlahyPodlahy

Kontaktní adresa: 
Jiří Adam, Čáslav, Koželuhy 256 
směr k Podměstskému rybníku 

(bývalá prádelna)
Telefon: 606 574 121

Podlahářství - Jiří Adam 

Je ruční pletení 
Vaším koníčkem?

pak volejte: 720 165 854
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STŘÍHÁNÍ PSŮ ČÁSLAV
Každé pondělí od 7:00 do 21:00 hod.
Pražská 1614/56
Nutná telefonická rezervace 
na čísle: 603 757 387
Štěpánka Kindlová

Inzerci do ČN přijímáme
osobně nebo písemně na adrese redakce: 

MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny
nebo na tel.: 327 300 228

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2020  



 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 27 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2020   



Usnesení městské rady ze dne 22. 1. 2020 | Městská rada

usnesením č. 16/2020 

usnesením č. 28/2020 

usnesením č. 17/2020 
vzala na vědomí

usnesením č. 18/2020 
usnesením č. 29/2020 

usnesením č. 19/2020

usnesením č. 30/2020 

usnesením č. 31/2020

usnesením č. 32/2020

usnesením č. 21/2020 

usnesením č. 33/2020

usnesením č. 22/2020

usnesením č. 23/2020 usnesením č. 34/2020

usnesením č. 35/2020 

usnesením č. 24/2020 usnesením č. 36/2020 

usnesením č. 25/2020
usnesením č. 37/2020

usnesením č. 26/2020

usnesením č. 38/2020

usnesením č. 27/2020

usnesením č. 39/2020

ve funkci valné hromady společnosti Čáslavská servisní 
s.r.o. 1) zvolila II. jednatele společnosti, kterým se stal pan Jan Dobřický a ten 
souhlasí s ustavením do funkce, 2) schvaluje uzavření smluvní dokumentace, 
která stanovuje odměňování pana Jana Dobřického ve výši dle důvodové 
zprávy. 

schválila program zasedání

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu: Rekapitulace: upravené příjmy: 
250.605,50 tis. Kč, upravené výdaje: 307.906,39 tis. Kč, financování plus 
57.300,89 tis. Kč.

ne

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi 1) schvaluje návrh na 
pořízení změny Územního plánu Čáslav, který podal vlastník pozemku: 
pozemková parcela číslo 1208/1 v katastrálním území Čáslav, začlenit k 
projednání zastupitelstvem města dle článku VI. a VII. Pravidel pro pořizování souhlasila s přijetím účelově určeného finančního 
změn Územního plánu Čáslav; 2) termín pořizování dalších změn Územního účelového daru pro Základní školu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 
plánu Čáslav vyplyne ze schválených Pravidel pro pořizování změn Územního 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy 
plánu Čáslav. dětem, dle předložené žádosti. 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, podle § 96 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nový návrh Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Čáslavi ve znění pozměňovacích návrhů s účinností od 
schválení tohoto usnesení. 

jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s 
podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních 
vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.

schvalila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 2052 a p.č. 2046/1, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 8.1.2020. Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tormit s.r.o., se sídlem 
 výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok nám. Jana Žižky z Trocnova 81/16, Čáslav 286 01, úplatně ve výši 100,- Kč + 

2019. platná sazba DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v 
budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.

schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 1732/14, p.č. 1732/4, p.č. 1732/8, p.č. 1744/69, p.č. 1744/70, 
p.č. 1744/74, p.č. 1744/75, p.č. 1744/76, p.č. 1744/77, p.č. 1776/16, p.č. 
2080/2 a p.č. 2080/3 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 

 doporučula Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U 
vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, Schodů 122/5, Praha 9 – Hrdlořezy, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav, za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 
dle důvodové zprávy. pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.

 v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřila schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 5, v domě 
otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka s pečovatelskou službou, v č.p. 1709, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní J. S.
Čáslav – Filipov“, a nadále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení:  schválila prodloužení nájemní smlouvy paní V. S. zpětně, 
zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, od 01.01.2020 do 31.03.2020, v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, 
vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ Čáslav a dle důvodové zprávy.  
dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta města Čáslavi a  schválila uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří, v 
referent oddělení investic MěÚ Čáslav. částce 945.000 Kč, na výměnu požární signalizace, výměnu podlahové krytiny a 

schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého opravy zařízení v Domově důchodců v Čáslavi, IČ: 486 77 787, Nazaret 94, 286 
rozsahu „Stavební úprava bytu č. 1 v domě č.p. 193, Kostelní náměstí, Čáslav“ 01 Čáslav.
uchazeče Ing. Vladimíra Merenuse, IČ: 158 47 608, Nad Rezkovcem 1801, 286  souhlasila, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
01 Čáslav, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od SDH Zbyslav a paní 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Pravidla pro Evy P. – 2x přebalovací pult a vanička Dolphy, v celkové hodnotě 4.980 Kč, dle 
pořizování změn Územního plánu Čáslav, dle důvodové zprávy. důvodové zprávy.

 souhlasila s výměnou plynového kotle, s vybudováním 
nových spalinových cest vedených v budově č.p. 222 v ul. Jeníkovská, v sídle 
DDM v Čáslavi, a s uplatněním účetních odpisů nájemcem, dle důvodové 
zprávy. 

 1) schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Pojištění majetku města“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové 
zprávě; 2) udělila výjimku se Směrnice č. 1/2019, účinné od dne 01.12.2019, 
dle důvodové zprávy.

 schválila zpětně Dodatek č. 2 k Memorandu o vzájemné 
spolupráci mezi městem Čáslav a společností SPEL a.s., a to na dobu od  doporučila správní radě společnosti ANIMA ČÁSLAV, 
01.01.2020 do 31.12.2020. o.p.s.:  - jmenovat do funkce ředitelky paní M. D.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit - sjednat s ředitelkou ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., 6měsíční zkušební 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o lhůtu.
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 o výměře 1281 m2, v katastrálním  schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace 
území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020 pro poskytování 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu 
státu ve věcech majetkových. v rámci Tematického zadání „Zdravotnictví“ na projekt „Zkvalitnění 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit ošetřovatelské a paliativní péče v Městské nemocnici Čáslav.“ Předmětem 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat dotace je nákup 2 ks polohovacích lůžek v celkové ceně 100.000 Kč, dle 
pozemek p.č. 1728/93 o výměře 186 m2, orná půda, v katastrálním území důvodové zprávy. 
Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální  a) schvalla nominaci nové členky do Komise pro 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům Václavu a Heleně T., za cenu nakládání s nemovitým majetkem, kterou je Ing. Iveta Motyčková, vedoucí 
dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. Na pozemku p.č. odboru správy majetku města Čáslavi; b) ruší své usnesení č. 83/2019 ze dne 
1728/93 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu 20.2.2019, kterým byla jmenována do Komise pro nakládání s nemovitým 
nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a majetkem města Ing. Dana Ch.

vzala na vědomí

usnesením č. 20/2020

Usnesení městské rady ze dne 24. 01. 2020 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením č. 40/2020 
usnesením č. 41/2020 

schválila program mimořádného zasedání následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací 
doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit pro rok 2020 z programu SPORT, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 
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Usnesení městské rady ze dne 30. 01. 2020 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením č. 42/2020 
usnesením č. 43/2020 

schválila program zasedání bude po ukončení losování jistota vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů, 
doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit úspěšnému uchazeči v losování se v případě jeho odstoupení po uzavření 

usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města budoucí kupní smlouvy jistota nevrací
Čáslav uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích na prodej bytů, které budou · zájemce může být účasten na losování pouze o byty uvedené v jeho 
vystavěny na části pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle přihláškách (max. 2 byty)
projektové dokumentace vypracované Ing. Vladimírem Merenusem v · zájemce, který byl úspěšný hned při prvním losování, se dalšího 
bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6, tj. 34 losování již nesmí účastnit (každý zájemce může koupit jen 1 byt)
bytových jednotek. Projektová dokumentace v podobě půdorysných vymezení · přiřazení konkrétního podzemního parkovacího stání bude v 
bytů je přílohou tohoto záměru, stejně tak výsek katastrální mapy s vymezením kompetenci města Čáslav po provedeném slosování
části pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Čáslav, kde budou bytové domy vystavěny. · první část kupní ceny ve výši 20 %, dle konkrétního bytu, bude 
Cena za budoucí prodej bytových jednotek je uvedena v příloze. Cena zahrnuje uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v (na první část kupní ceny bude započtena složená jistota ve výši 20.000,- Kč)
prohlášení vlastníka. Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za · druhá část kupní ceny ve výši 70 %, dle konkrétního bytu, bude 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. uhrazena nejpozději do 15 dnů po dokončení hrubé stavby po úroveň stropu 

Ze zájemců, kteří se k záměru přihlásí, budou vybráni ti, se kterými bude nejvyššího podlaží 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, a to dle následujících kritérií: · třetí část kupní ceny ve výši 10 %, dle konkrétního bytu, bude 
· zájemce smí podat přihlášku max. na 2 byty na standardizovaném uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva bude 
formuláři, kde označí byt o který má zájem (2 byty 2 přihlášky) uzavřena nejpozději do 10 dní od kolaudace)
· zájemce může koupit pouze 1 byt Pokud by se některý byt neprodal (neuzavření kupní smlouvy, nesplnění 
· uzávěrka přihlášek bude do 15 dnů od vyvěšení záměru platebních podmínek, rozvod atp.), město Čáslav osloví neúspěšné zájemce, 
· pokud bude více zájemců na jeden konkrétní byt, pak rozhodne o kteří uvolněný byt uvedli v přihlášce. Pokud oslovení neúspěšní zájemci potvrdí 
pořadí zájemců los svůj zájem a bude jich více než jeden, proběhne losování s těmito neúspěšnými 
· v případě jednoho zájemce o konkrétní byt se tento zájemce stává zájemci za stejných podmínek. Pokud oslovení zájemci nepotvrdí svůj zájem, 
první v pořadí město Čáslav zveřejní možnost podání přihlášky na uvolněný byt a rada města, 
· podmínkou pro účast v losování je složení jistoty 20.000,- Kč/byt resp.  zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zrušit záměr k prodeji takto 
· jistota bude složena na účet města Čáslav nejpozději 1 den před uvolněného bytu.
losováním Každý kupující si hradí vklad na katastr nemovitostí (náklady na realizaci 
· jistota bude započtena oproti kupní ceně, neúspěšnému zájemci prodeje).

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 

Usnesení městské rady ze dne 05. 02. 2020 | Městská rada

usnesením č. 44/2020 

usnesením č. 45/2020

usnesením č. 50/2020

usnesením č. 46/2020 
usnesením č. 51/2020  

usnesením č. 47/2020 usnesením č. 52/2020

usnesením č. 53/2020

usnesením č. 54/2020

usnesením č. 55/2020

usnesením č. 49/2020 usnesením č. 56/2020  

schválila program zasedání
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 22.1.2020 a ze 

zasedání mimořádných rad města ze dne 24.1.2020 a 30.01.2020.
 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Základní škola Čáslav náměstí – stavební úpravy 
podkrovní učebny“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje 
postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019; 2) schválila, aby v 
rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy 
uvedené v důvodové zprávě.  

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava lávek“ formou uzavřené výzvy dle schválila prodloužení stávajícího vyhrazeného 
směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací parkovacího místa v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525 v Čáslavi, pro žadatele pana  
požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných J. R., v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o 
zakázek, č. 01/2019; 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění do dobu 2 
firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány. let.

schválila

schválila

vzala na vědomí

usnesením č. 48/2020

zakázku malého rozsahu „Restaurování pomníku Jana Žižky na nám. Jana Žižky 
z Trocnova v Čáslavi“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí upravující 
postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. aby pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu byla obeslána výzvou k podání nabídky firma: Josef Pospíšil, 
akademický sochař a restaurátor, Novomlýnská 536, 284 01 Kutná Hora, IČ: 
46406719.

 schválila vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa 
dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších 
předpisů. 

 1)  jako zhotovitele veřejné zakázky malého  1) schválila prodloužení stávajícího vyhrazeného 
rozsahu „Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2020-2022“ parkovacího místa na nám. Jana Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi, před 
uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, Pražská provozovnou Pizzerie NONNO, pro žadatelku paní R. G., v souladu s Obecně 
1321/38a, 102 00 Praha 10 (doručovací adresa: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav), závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2)  uzavření veřejného prostranství v platném znění do dobu 2 let.
příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schválila prodloužení umístění předzahrádky 
formální úpravy textu. před č.p. 80/15 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, před Pizzerií NONNO, 

 schválila 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou pro žadatelku paní R. G., v období od 24.02.2020 do 31.12.2020, za podmínek 
zakázku malého rozsahu „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. Jana uvedených v důvodové zprávě. 
Žižky z Trocnova v Čáslavi 1“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí  schválila přidělení bytu č. 1, v č.p. 1907 v ul. Prokopa 
upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo Holého v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1) panu P. D., 2) 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. aby pro paní M. V., 3) paní K. P., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání nabídky  schválila pronájem nebytového prostoru – skladu v 1. 
firmy: LAMAS WOOD s.r.o., Kloboučnická 1424/3, Praha 4, IČ: 02995654, NP budovy č.p. 74, nám J. Žižky z Trocnova, Čáslav – Staré Město, stojící na 
Truhlářství Petr Vajgl, Týniště 41, 284 01 Kutná Hora, IČ: 64158276, Truhlářství pozemcích parc.č.st. 168, st. 3943, st. 3944, to vše v k.ú. Čáslav, společnosti 
Martin Bláha, Ke Mlýnu 36, 285 61 Žleby, IČ: 64168948, Truhlářství Paulus, Čáslavská servisní, s.r.o., nám. Jana Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav, IČ: 264 
Koželuhy 1748, 286 01, IČ: 27167356. 89 678, v období od 15.02.2020 do 31.05.2020, dle důvodové zprávy. 

schválila 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou souhlasila dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o
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předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský Žižky z Trocnova, č.p. 182, na rok 2020, dle předložené žádosti. 
zákon), se záměrem rozšíření vzdělávací nabídky v ZŠ Čáslav, příspěvkové 
organizaci v ulici Husova 526, o třídu se vzdělávacím programem základní školy 
speciální, dle důvodové zprávy. 

souhlasila dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o schválila vzor Veřejnoprávní smlouvy o 
předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru 
zákon), se zřízením mateřské školy speciální s kapacitou 10 dětí v Základní škole činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších 
speciální a praktické škole Diakonie ČCE Čáslav na Komenského náměstí 140, předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 
dle důvodové zprávy. začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020, evidenční číslo S-

schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, nám. Jana 1102/SOC/2020 a Přílohu č. 1 - Položkové čerpání rozpočtu sociálního služby.  

vzala na vědomí

usnesením č. 57/2020 usnesením č. 59/2020  

usnesením č. 58/2020 

 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 8.1.2020.
 výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 

2019. 
vzala na vědomí

Usnesení městské zastupitelstva ze dne 10. 02. 2020 | Městské zastupitelstvo

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 

usnesením č. 1/2020  
usnesením č. 2/2020 

usnesením č. 3/2020 

usnesením č. 4/2020  
usnesením č. 5/2020  

 
vzalo na vědomí 

usnesením č. 6/2020 

usnesením č. 7/2020 

usnesením č. 8/2020  

usnesením č. 9/2020  

usnesením č. 10/2020 

usnesením č. 11/2020 

usnesením č. 12/2020  

usnesením č. 13/2020  usnesením č. 14/2020  

usnesením č. 15/2020 

usnesením č. 16/2020 

usnesením č. 17/2020  

usnesením č. 18/2020 

schválilo hlasování pomocí elektronického systému. · pokud bude více zájemců na jeden konkrétní byt, pak rozhodne o 
určilo ověřovatele zápisu MUDr. Jana Spáčila a paní Jitku pořadí zájemců los

Polmanovou. · v případě jednoho zájemce o konkrétní byt se tento zájemce stává 
určilo za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a první v pořadí

MUDr. Lukáše Tichého. · podmínkou pro účast v losování je složení jistoty 20.000,- Kč/byt
schválilo program zasedání: · jistota bude složena na účet města Čáslav nejpozději 1 den před 
schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a losováním

na konci každého bodu bylo přijato usnesení. · jistota bude započtena oproti kupní ceně, neúspěšnému zájemci 
kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města bude po ukončení losování jistota vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů, 

Čáslavi ze dne 09.12.2019. úspěšnému uchazeči v losování se v případě jeho odstoupení po uzavření 
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 dle budoucí kupní smlouvy jistota nevrací

předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 331.401,87 tis. Kč, · zájemce může být účasten na losování pouze o byty uvedené v jeho 
upravené výdaje: 349.417,86 tis. Kč, financování plus: 18.015,99 tis. Kč. přihláškách (max. 2 byty)

Vzalo na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření · zájemce, který byl úspěšný hned při prvním losování, se dalšího 
Města Čáslavi za rok 2019. losování již nesmí účastnit (každý zájemce může koupit jen 1 byt)

schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého · přiřazení konkrétního podzemního parkovacího stání bude v 
návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 250.605,50 tis. Kč, upravené výdaje: kompetenci města Čáslav po provedeném slosování
307.906,39 tis. Kč, financování plus: 57.300,89 tis. Kč. · první část kupní ceny ve výši 20 %, dle konkrétního bytu, bude 

schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a (na první část kupní ceny bude započtena složená jistota ve výši 20.000,- Kč)
odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi, dle důvodové · druhá část kupní ceny ve výši 70 %, dle konkrétního bytu, bude 
zprávy. uhrazena nejpozději do 15 dnů po dokončení hrubé stavby po úroveň stropu 

schválilo, podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v nejvyššího podlaží 
platném znění, nový návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi ve · třetí část kupní ceny ve výši 10 %, dle konkrétního bytu, bude 
znění pozměňovacích návrhů s účinností od schválení tohoto usnesení. uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva bude 

schválilo uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě č. uzavřena nejpozději do 10 dní od kolaudace)
651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění Pokud by se některý byt neprodal (neuzavření kupní smlouvy, nesplnění 
ostatní dopravní obslužnosti („smlouva“) a uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě platebních podmínek, rozvod atp.), město Čáslav osloví neúspěšné zájemce, 
č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k kteří uvolněný byt uvedli v přihlášce. Pokud oslovení neúspěšní zájemci potvrdí 
zajištění Města Čáslav městskou autobusovou dopravou („smlouva“). svůj zájem a bude jich více než jeden, proběhne losování s těmito neúspěšnými 

schválilo Finančnímu výboru města Čáslavi na rok 2020 zájemci za stejných podmínek. Pokud oslovení zájemci nepotvrdí svůj zájem, 
do plánu činnosti: kontrolu Města Čáslav a organizací: 1) Domov důchodců v město Čáslav zveřejní možnost podání přihlášky na uvolněný byt a rada města, 
Čáslavi, 2) Dům dětí a mládeže v Čáslavi, 3) Základní škola Sadová v Čáslavi, 4) resp.  zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zrušit záměr k prodeji takto 
Dusíkovo divadlo, s.r.o. v Čáslavi, 5) Základní škola Masarykova v Čáslavi, 6) uvolněného bytu.
Městské muzeum a knihovna v Čáslavi, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Každý kupující si hradí vklad na katastr nemovitostí (náklady na realizaci 
Město Čáslav, dle důvodové zprávy. prodeje).

schválilo záměr města Čáslav uzavřít smlouvy o schválilo Pravidla pro pořizování změn Územního plánu 
smlouvách budoucích na prodej bytů, které budou vystavěny na části pozemku města Čáslavi, dle důvodové zprávy. 
parc. č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace schválilo 1) návrh na pořízení změny Územního plánu 
vypracované Ing. Vladimírem M. v bytových domech označených v projektové města Čáslavi, který podal vlastník pozemku: pozemková parcela číslo 1208/1 v 
dokumentaci jako B5 a B6, tj. 34 bytových jednotek. Projektová dokumentace v katastrálním území Čáslav, začlenit k projednání zastupitelstvem města dle 
podobě půdorysných vymezení bytů je přílohou tohoto záměru, stejně tak článku VI. a VII. Pravidel pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi;  
výsek katastrální mapy s vymezením části pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Čáslav, 2) termín pořizování další změny Územního plánu města Čáslavi vyplyne ze 
kde budou bytové domy vystavěny. Cena za budoucí prodej bytových jednotek schválených Pravidel pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi. 
je uvedena v příloze. Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech schválilo poskytnutí dotací pro rok 2020 z programu 
nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí kupující SPORT dle důvodové zprávy
uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru schválilo 1) nabýt pozemek st.p.č. 370/2 o výměře 18 
nemovitostí. m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Ze zájemců, kteří se k záměru přihlásí, budou vybráni ti, se kterými bude Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194, ve vlastnictví 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, a to dle následujících kritérií: paní M. J., za symbolickou 1,- Kč; 2) nabýt pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 
· zájemce smí podat přihlášku max. na 2 byty na standardizovaném m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 
formuláři, kde označí byt o který má zájem (2 byty 2 přihlášky) Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 376, ve vlastnictví 
· zájemce může koupit pouze 1 byt paní P. K. a paní L. M., za symbolickou 1,- Kč.
· uzávěrka přihlášek bude do 15 dnů od vyvěšení záměru schválilo prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře      
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20 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrální úřadu pro schválilo prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného 
Středočeské kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti a služeb za byt č. 20 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi, paní H. L., ve výši 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 90% z celkové částky a možnost uhradit splatnou část úroků z prodlení ve 
02 Děčín, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.300,- Kč + DPH + náklady splátkách dle návrhu v důvodové zprávě. 
na realizaci prodeje. vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti 

schválilo záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019.
2013/5 o výměře 1281 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u schválilo nominaci nových členů Kontrolního výboru 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na města Čáslavi, kterými se stávají: Mgr. Tomáš Hasík, člen Zastupitelstva města 
LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Čáslavi, MUDr. Martin Novák, člen Zastupitelstva města Čáslavi, Ing. Jaromír 

schválilo záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 o výměře Strnad, člen Zastupitelstva města Čáslavi, Ing. Milan Urban, člen Zastupitelstva 
186 m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního města Čáslavi. Zároveň uvedené členy pověřuje provádět kontrolu 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, hospodaření Městské nemocnice v Čáslavi.
manželům T., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci 1) vzalo na vědomí předloženou zprávu o činnosti 
prodeje. Na pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno finančního výboru v roce 2019, 2) schválilo uvolnění z funkce členky 
spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Finančního výboru města Čáslavi paní Soňu Dedíkovou a zároveň jmenuje          
Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i do funkce členky Finančního výboru města Čáslavi paní Ing. Janu 
pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v Schovancovou.
ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.

usnesením č. 21/2020  

usnesením č. 22/2020  
usnesením č. 19/2020  

usnesením č. 23/2020  

usnesením č. 20/2020 

usnesením č. 24/2020 

Usnesení městské rady, stejně jako usnesení zastupitelstva města i zvukové záznamy z jeho jednání jsou zájemcům k dispozici také 
na úřední desce oficiálních webových stránek města 

www.meucaslav.cz

NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Nástup: od 01/04/2020 nebo dle dohody

Pracovní úvazek: dle dohody – poloviční nebo plný 

Vhodné: pro muže i ženy 

Místo výkonu práce: Město Čáslav 

Pracovní poměr: doba určitá (zástup za dlouhodob. pracovní neschopnost) 

Místo výkonu práce: Město Čáslav, MěÚ Čáslav, Městská policie Čáslav 

Bližší informace poskytne:  J. Lepešková, tel. 327 300 230, popř. osobně 

Jak se přihlásit: Poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ v Čáslavi doručte 
svůj životopis (včetně e-mailového a telefonního kontaktu), 
ve kterém uveďte údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech. 
Životopis vložte do obálky a označte ji „Neotvírat – VŘ – Uklízeč/ka" 

Adresa pro doručení: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, 
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 05.03.2020 včetně 
(rozhodující je datum doručení na MěÚČáslav) 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly. 
 

Město Čáslav vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pozice: 
Uklízeč/ka

 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.

Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě.

Nástup možný ihned.
   

 telefonicky na čísle 734 485 167, 327 314 221

 e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz

 osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

V případě zájmu nás kontaktujte:

·

·

·

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:
Pracovník přímé obslužné péče  
péče o seniory
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Program na březen 2020

TURISTIKA

7. 3. 2020 - sobota - ŘÍČANSKO

14. 3. 2020 - sobota - ZÁMEK KOLODĚJE

21. 3. 2020 - sobota - BLEDULE NA VYSOČINĚ

28. 3. 2020 - sobota - OKOLO LABE

Trasa: Říčany - NS Říčansko - ř. Rokytka - Říčany. 11 km. Odjezd vlakem v 7:51 
hod., návrat v 17:06 hod. 
Jízdné: Čáslav - Říčany a zpět. 
Vedoucí je Zuzana Vohnická.
 

Trasa: Úvaly - Klánovický les - z. Koloděje - Klánovice. 15 km. Odjezd vlakem v 
8:51 hod, návrat ve 17:06 hod. 
Jízdné: tam Čáslav - Úvaly, zpět Klánovice - Čáslav. 
Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Ždírec - Ranské polesí - Ždírec. 14 km. Odjezd vlakem v 7:08 hod., návrat 
v 14:49 hod. Svačinu s sebou.
Jízdné: Čáslav - Ždírec a zpět. 
Vedoucí m je pan Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Poděbrady - Libice n. Cidlinou. 10 km. Odjezd vlakem v 8:51 hod., návrat 
v 15:06 hod.
Jízdné: tam Čáslav - Poděbrady, zpět Libice - Čáslav. 
Vedoucí je paní Zdena Šrámková. 

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Dovoluji si Vás pozvat na příměstský tenisový kemp, který se koná červenec 
2020. Kemp je vhodný pro děti od 4 – 18let pro začátečníky i pokročilé hráče. 
Hráči budou zařazeny do skupin podle výkonnosti. Možné je i přihlášení na 
jednotlivé dny. 

Termín:

Pořádá:

Kde:

Sraz:

Návrat:

Program:

S sebou:

Cena na 5 dní: Na jednotlivé dny:

Přihlášky:

V případě zájmu volejte na tel. 777 117 709

  27.7. – 31.7.2020

  V- TEAM Čáslav

  Sportovní areál Vodranty 

  V 8.30 tenisové kurty Vodranty

  denně max. do 17hod.

 Dopolední trénink tenisu, 
odpolední trénink, zápas, míčové hry, 
koupaliště, závěrečný turnaj o věcné ceny.  
Svačina, oběd, lehká večeře, pití zahrnuto 
v ceně

 Sportovní oblečení, sportovní obuv, 
raketu popř. zapůjčíme, švihadlo, ručník, 
plavky, láhev na doplnění tekutin

  2 700,-Kč,   600,-Kč/den

  e-mail: emivoj@seznam.cz nebo tel. 777 117 709 do 1.7.2020

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR

SPORT

so. 29. 02. HC Lev Benešov - HC Čáslav 

st. 26. 02.  HC Čáslav - HC Lev Benešov 

Play-off je hráno na dva vítězné zápasy 

HC Čáslav v základní skupině Krajské ligy mužů
skončila na 4 pozici. 

Ve čtvrtfinále play-off se utká s týmem HC Lev Benešov 

FK Čáslav informuje

FK ČÁSLAV

ČÁSLAVŠTÍ JUDISTÉ SI DRŽÍ PRVENSTVÍ 
V POLABSKÉ LIZE 
O víkendu 8. a 9. února se 29 čáslavských judistů vypravilo do Kolína, které 
hostilo první kolo Polabské ligy. Do letošního 33. ročníku byla Oblastním 
svazem juda v Kolíně schválena účast oddílu z Mělníka. V soutěži je rekordních 
54 oddílů a Polabská liga se tak ocitá v úplně jiné dimenzi. Dříve se závodu 
zúčastnilo kolem 200 dětí. O víkendu se jich na kolínských tatami sešlo 
rekordních 487! 

Závod byl rozdělen do dvou dnů. Sobota patřila závodníkům kategorií U9 a 
U11, neděle pak U 13 a 15. I přesto závody končily až v pozdějších odpoledních 
hodinách. Mělnický nováček byl překvapením soutěže. Že se jedná o kvalitního 
soupeře, o tom nebylo pochyb, ale to, že napoprvé zaujme rovnou 3. příčku 
průběžného hodnocení tohoto ročníku, čekal málokdo. Pouhé 3 body před 
třetím Mělníkem se o první až druhou příčku dělí loňský vítěz 32. ročníku Judo 
ZŠ Sadová Čáslav s oddílem z Chlumce nad Cidlinou. 

Kategorie U9 Mláďata:

Kategorie U13 Mladší žáci:

do 24 kg - 4. místo Sára Kadlecová, 
do 24,7 kg - 2. místo Jáchym Šmíd, 
do 26,9 kg - 1. místo Antonín Dušek, 
do 29,5 - 1. místo Vojtěch Procházka, 
do 41,6 kg - 1. místo Jozefy Megan

do 42 kg - 3. místo Jan Odvárka, 
do 46 kg - 3. místo Felipe Huber, 
do 60 kg - 3. místo Jakub Váňa

Kategorie U13 Mladší žákyně:

Kategorie U15 Starší žáci:

Kategorie U15 Starší žákyně:

do 33 kg - 3. místo Anna Horská, 
do 44 kg - 3. místo Johana Pilcová

do 46 kg - 2. místo Lukáš Veselý, 
do 60 kg - 1. Rudolf Špačinský, 
                   3. místo - Jan Hruška, 
nad 73 kg - 1. místo Milan Dlouhý

do 57 kg - 3. místo Anna Zrucká

Výsledky čáslavských svěřenců po 1. kole PL:

FK Čáslav
na 10. pozici

Jarní část sezóny 8. 3. 

 se v tabulce před zahájením jarní části Divize - skupina C 
nachází .

 čáslavští fotbalisté odstartují 
domácím zápasem s Hlinskem. 
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