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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 18. 9. 2017 | Městská rada

usnesením č. 344/2017

usnesením č. 345/2017 usnesením č. 347/2017

usnesením č. 346/2017 usnesením č. 348/2017

2 schválila složení hodnotící komise ustanovené k po- prodat část pozemku p.č. 196/3 o výměře 63 m  v katastrálním území Čáslav, 
souzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část" tak, Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, společnosti High 
jak je uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena Way 108 s.r.o., Tři Dvory 18, 280 02 Kolín, DIČ: CZ27956938 za cenu dle 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení znaleckého posudku 32 760 Kč + platná sazba DPH, vypracovaného Ing. J. H.     
kvalifikace. + náklady na realizaci prodeje. 

 vyslovila souhlas s poskytnutím individuální dotace ve  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo          
výši 19.000 Kč na ošetření bezprizorních zvířat v Čáslavi pro Ligu na ochranu č. 50/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci 
zvířat MO Kutná Hora. „Rekonstrukce Dusíkova divadla". 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit  schválila věcný dar pro pana MUDr. J. Š., dle důvodové 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr města zprávy. 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 18. 9. 2017 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 52/2017

usnesením č. 53/2017

usnesením č. 54/2017

usnesením č. 55/2017 usnesením č. 57/2017

usnesením č. 58/2017

usnesením č. 59/2017

usnesením č. 56/2017 
vzalo na vědomí

 zvolilo člena Rady města Čáslavi pana MUDr. Jana dohody o složení jistoty mezi Městem Čáslav (prodávajícím) a společností 
Spáčila. Droinvest s.r.o., IČ: 29035295, se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6, 

 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017. Rekapitulace: (kupujícím), kdy jistota 150 000 Kč bude sloužit k zajištění povinnosti opravit 
2upravené příjmy 248 317,06 tis. Kč, upravené výdaje 262 077,09 tis. Kč, prodané nemovitosti, a to pozemku st.p.č. 1 o výměře 2741 m , jehož součástí 

2financování plus 13 760,03 tis. Kč. je stavba č.p. 3, pozemku p.č. 3/2 o výměře 4436 m  a části pozemku p.č. 3/7 o 
2 schválilo záměr města prodat pozemek p.č. 1986/31 o výměře 680 m , vše v k.ú. Žáky tak, aby byly způsobilé k užívání. Jistota bude 

2výměře 1303 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu složena do 30 dnů od podpisu smlouvy o jistotě s tím, že oprava bude 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec provedena nejpozději do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním 
a katastrální území Čáslav, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, povolení, nejpozději však do 10 let. Lhůta 3 let resp. 10 let se prodlouží o dobu, 
Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, za kdy na straně společnosti Droinvest, s.r.o. vznikne nikoliv z její viny objektivní 
cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění překážka bránící v provedení či dokončení oprav zámku. V případě vzniku 
osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., objektivní překážky na straně společnosti Droinvest, s.r.o. je tato povinna ji 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. prokázat. 

 schválilo směnit část pozemku p.č. 367/63 o výměře      schválila odpis pohledávky za povinnou J. N., ve výši      
252 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 22 237,73 Kč z titulu neuhrazení nájemného a záloh na služby za byt č. 3, v čp. 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 1906, ul. Prokopa Holého, Čáslav, včetně úroků z prodlení ve výši 73 121 Kč a 
katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav za cenu 36 387 Kč, dle soudních poplatků za vymáhání pohledávky ve výši 5 440 Kč, pro nedobytnost. 

2znaleckého posudku Ing. Hájka za pozemek p.č. 367/6 o výměře 78 m  a po-  schválilo odpis pohledávky za povinnou I. V., ve výši      
2zemek p.č. 2462/2 o výměře 41 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 47 616 Kč z titulu neuhrazení nájemného a záloh na služby za byt č. 9, v čp. 86, 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na ul. Přemysla Otakara II., Čáslav, včetně úroků z prodlení ve výši 12 178 Kč a 
LV č. 2757 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví společnosti soudních poplatků za vymáhání pohledávky ve výši 3 500 Kč, pro nedobytnost. 
UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, Litvínov 436 01 za cenu 27 756 Kč dle  schválilo záměr prodat objekt ev.č. 7 na st.p.č. 116 o 

2znaleckého posudku Ing. Hájka. Náklady spojené se směnou pozemků bude výměře 61 m  v katastrálním území Kraskov, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 
hradit každý jednou polovinou. Ve všech případech se jedná o plnění osvobo- Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV č. 342, za cenu dle 
zené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., o dani znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., 

1) zrušilo své usnesení č. 40/2016 v části týkající se o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
složení jistoty ve výši 150 000 Kč, jenž měla být složena kupujícím, společností  zápis kontrolního výboru o kontrole hospodaření některých 
Droinvest, s.r.o., do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy jako garance provedení středisek Čáslavské servisní, s.r.o. 
stavebních prací na obnovu prodávaných nemovitostí. 2) schválilo uzavření 

Usnesení městské rady ze dne 26. 9. 2017 | Městská rada

usnesením č. 349/2017 usnesením č. 353/2017

usnesením č. 350/2017

usnesením č. 351/2017

usnesením č. 352/2017

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
rozsahu „Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace" firmu Konstrukce a usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat část 

2dopravní stavby s.r.o, Zbraslavice 2, 285 21, IČ: 28447085, která podala pozemku p.č. 2441/6 o výměře 56 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví Města Čáslav za 
rozsahu „Čáslav - zimní údržba místních komunikací" firmu AVE CZ odpadové cenu 7 053 Kč + DPH dle znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Jiřím 

2hospodářství, s.r.o, IČ 493 56 089, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 Vyhnálkem a koupit část pozemku p.č. 2441/2 o výměře 58 m , v katastrálním 
(doručovací adresa – Hejdof 1666, 286 01 Čáslav), která podala nabídku s nej- území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
nižší nabídkovou cenou. Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2147 pro obec a katastrální území 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo          Čáslav, ve vlastnictví společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 
č. 192/2015 mezi Městem Čáslav a firmou JTS CZ, s.r.o., na servis světelného 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle za cenu 7 305 Kč dle znaleckého posudku, 
signalizačního zařízení v Čáslavi. vypracovaného Ing. Jiřím Vyhnálkem. Pořízení pozemku ve vlastnictví 

 schválila uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského společnosti NET4GAS, s.r.o. je osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 
zařízení mezi městem Čáslav jako pronajímatelem a GasNet, s.r.o., se sídlem odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako nájemcem na akci: „Nová předpisů. Společnost Net4Gas, s.r.o. bude hradit znalecký posudek a veškeré 
lokalita Cihelna III, Čáslav“. náklady spojené s prodejem a odkupem pozemků. 
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neměla námitek

usnesením č. 354/2017
usnesením č. 356/2017

usnesením č. 357/2017

usnesením č. 355/2017 usnesením č. 358/2017

usnesením č. 359/2017

 vůči akci „REKO MS Čáslav - Čeplova (Stavební úpravy ladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8. úno-
plynovodu a přípojek v Čáslavi, v ul. Čeplova, Lípová, Konvalinková, Žacká, Za ra 2017 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3026-353/2017 v celkové délce 
Rybníkem a v ul. Tylova)". 114,04 m. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na břemene v celkové výši 13 798,84 Kč včetně DPH. 
pozemku p.č. 2089, zapsaný na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrální-  vyslovila souhlas s prominutím 50% úroků z prodlení 
ho úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro úhrady nájemného a záloh na služby za byt č. 16, v čp. 86, ul. Přemysla Otakara 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s, se sídlem II., Čáslav, p. Š. K.. Celková výše úroků z prodlení činí 2 873 Kč. 
Děčín, Ďěčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 6 700 Kč  vyslovila souhlas s použitím městského znaku na vlajce 
+ platná sazba DPH, kdy předpokládaná výměra věcného břemene je 67 bm. fanklubu HC Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  schválila čerpání fondu investic, rezervního fondu a 
pozemcích p.č. 2101/3, p.č. 2320, p.č. 2450 a p.č. 2601, zapsaných na LV  f o n d u   o  d měn Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, dle 
č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, důvodové zprávy. 
katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene  schválila vyloučení OK GARDEN s.r.o., se sídlem 
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Sládkovičova 1233/21, Praha 4, IČ: 27571297 ze zadávacího řízení „Obnova 
Labem, spočívající v oprávnění zřídit a provozovat na služebných pozemcích veřejné zeleně v Čáslavi“ z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím 
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v sou- řízení. 

usnesením č. 360/2017 1) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky 1820/2, st.p.č. 1820/5 a st.p.č. 1820/6 zapsaných na Katastrálním úřadě pro 
„Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část“ firmu Realitní a stavební spo- Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 12301 pro obec a 
lečnost, s. r. o.; IČ: 41432037, Fantova 693/45, Brno, která podala nabídku   k a ta  st r á lní území Čáslav, za cenu ve výši 950 000 Kč + náklady na realizaci pro-
s nejnižší nabídkovou cenou, 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy   d e j e , za podmínek: -přihláška k záměru města s doložením dokladu o složení 
s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postu- jistoty ve výši 50 000 Kč na účet Města Čáslav č. 6015-125161/0100, VS 3112;    
pem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  -  v   p ř íp a d ě více zájemců bude výběr kupujícího licitací kupní ceny; - příhoz: min. 
v platném znění. 5 000 Kč/byt.

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  schválila přidělení bytu č. 38 v č. p. 440 ul. Boženy Něm-
rozsahu „Čáslav - sportovní areál Vodranty - oprava komunikací a ploch“ firmu cové, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. L. N., Chotěboř, 2. 
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21, IČ: 28447085, která M. A., Čáslav, 3. L. F., Kolín za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  schválila Rozhodnutí o odmítnutí námitky stěžovatele 

 schválila uzavření Smlouvy o podmínkách napojení,   O K  GARDEN s.r.o. ve věci veřejné zakázky „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“.
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě bu-  vyslovila souhlas, podle § 27. odst. 7 zákona                   
doucí nájemní mezi městem Čáslav jako pronajímatelem a GasNet, s.r.o., se č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů, ve znění 
sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako nájemcem na akci: pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav 
„Lokalita Cihelna III, Čáslav“. od České spořitelny a.s., dle důvodové zprávy.

 vyhlásila záměr města na prodej bytové jednotky č. 13,  schválila návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi 
č.p. 1308 spolu s podílem ve výši 5201/368520  na společných částech domu Městem Čáslav a p. J. H., dle důvodové zprávy.
čp. 1305, čp. 1306, čp. 1307 a čp. 1308 a na pozemcích st.p.č. 1820/1, st.p.č. 

usnesením č. 361/2017 usnesením č. 364/2017

usnesením č. 365/2017
usnesením č. 362/2017

usnesením č. 366/2017

usnesením č. 363/2017 usnesením č. 367/2017

Usnesení městské rady ze dne 10. 10. 2017 | Městská rada

Město Čáslav má nový stolní kalendář na rok 2018. 
Koupit si jej můžete v informačním centru na Žižkově náměstí. 

Jeho cena je 67 Kč.  
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Příští veřejné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 11. prosince od 17. hodiny na Nové scéně Dusíkova divadla. 
O jeho programu budou občané informováni prostřednictvím úřední desky, plakátů a na internetu









Od 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr přepálených 
rostlinných olejů a tuků. Občané města tak budou 
mít možnost ekologicky likvidovat použitý olej 
namísto vhazování naplněných nádob do kon-
tejneru na směsný komunální odpad nebo vylévání 
oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, které se 
dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a způ-
sobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v čis-
tírně odpadních vod. 

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě 
zatím umístěno 5 černých popelnic na stanovištích:
1) kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová a 
Ludmily Formanové,
2) kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy 
Němcové,
3) Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na Fortně,
4) kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
5) kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa 

Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé Holého u č.p. 1903.
odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude 
například v PET lahvích, do černých popelnic o obje- počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit 
mu 240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opat- města. Svoz bude realizován prostřednictvím 
řeny kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u 
nejsou určeny pro technické oleje ani maziva. Církvice.

CHOVEJME SE ZODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ

A
ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou.
 AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. Více ZDE.
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. Více ZDE.
AUTOSKLO Sběrný dvůr. Více ZDE.
AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Více o azbestu ZDE. V okolí Prahy zkuste tuto.
 
B
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE.
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad  Více ZDE.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.
 
C
CD Žlutý kontejner na plasty. Více ZDE.
CELOFÁN Směsný odpad.
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.
CIGARETY Popelník.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D
DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
DURAL Sběrný dvůr.

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. Více ZDE.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.
 
F
FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.
 
G
GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA Směsný odpad.
 
H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách. Více ZDE.
HOBRA Sběrný dvůr.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
HRNCE,KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.
 
CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I
IGELIT Žlutý kontejner na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.
 
J
JUTA Směsný odpad.

K
KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov.
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L
LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Více ZDE.
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu. VÍCE.
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast.
MOLITAN Sběrný dvůr. 
MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N
NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. JInak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Více ZDE.
NEREZ Sběrný dvůr.
NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC.
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
OLEJE (potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu. VÍCE ZDE.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE TADY.
OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P
PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. Více o papíru ZDE.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad.
PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. 
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr.
PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
PLEXISKLO Sběrný dvůr.
PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. Více ZDE.
POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. VÍCE ZDE.
POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
POLYURETAN Sběrný dvůr.
PORCELÁN Směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

R
REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost.

Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

Ohleduplné chování nejen ve vlastní rodině či vůči 
známýma přátelům, ale i ke svému okolí obecně by 
mělo být od dětství součástí životního stylu 
každého z nás. Nejde jen o to, pustit staršího 
člověka sednout, pomoci druhému v momentě, 
kdy je to potřeba nebo vynést sousedovi tašku do 
schodů. Naše zodpovědnost musí sahat mnohem 
dále, do širšího okolí i do budoucnosti. A právě 
budoucnost nejen současné, ale i příštích generací 
můžeme ovlivnit ohleduplným a zodpovědným 
chováním vůči přírodě. Jedním z důležitých 
momentů je správné třídění odpadu, který v 
současné době představuje pro přírodu velkou 
zátěž, 

„NĚKOLIK VĚT“  KE „ SLOVU STAROSTY“

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV SDĚLUJE 
OBČANŮM, 

ŽE DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI 
HRADIT POPLATKY A PLATBY

PŘÍMO NA MÍSTĚ 
PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH 

TERMINÁLŮ

Tuto možnost mohli v minulosti občané využít 
pouze na odboru financí  MěÚ, avšak nyní je 

možné tímto způsobem zaplatit také na odboru 
dopravy i odboru vnitřních věcí (vydávání OP a 
CP). Na všech terminálech je možné zaplatit i 

další poplatky, stanovené jinými odbory úřadu. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV SDĚLUJE OBČANŮM, 
ŽE DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI 

HRADIT POPLATKY A PLATBY
PŘÍMO NA MÍSTĚ

 PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH TERMINÁLŮ
Tuto možnost mohli v minulosti občané využít pouze na odboru financí  MěÚ, 

avšak nyní je možné tímto způsobem zaplatit také na odboru 
dopravy i odboru vnitřních věcí - vydávání OP a CP - 

(v minulém vydání ČN byl chybně uveden název odboru, za což se omlouváme). 
Na všech terminálech je možné zaplatit i další poplatky, 

stanovené jinými odbory úřadu. 

PRÁCE VE VÁCHOVĚ ULICI

V minulém roce byl pro pohodlnější a kratší cestu 
obyvatel lokality Na Skále k obchodnímu domu Kau-
fland a přilehlému Retail parku vybudován chodník, 
spojující ulice Lískovou a Jeníkovskou. Okolo cesty 
vznikla také odpočinková zóna. Nechybí zde lavičky 
k sezení, odpadkové koše a okrasná zeleň. V těchto 
místech na nevyužité travnaté ploše roste i menší 
dětské hřiště. Již v loňském roce zde byla postavena 
prolézačka s názvem Pejsek. Během září tohoto ro-
ku zde byly instalovány další tři atrakce a v listopadu 
na děti čeká další překvapení.  

V současné době si děti kromě již zmiňované 
prolézačky, mohou užít zábavu na řetězové houpač-
ce zvané Hnízdo a dvou pružinových houpadlech. 
Tyto hrací prvky byly nainstalovány v průběhu měsí-
ce září a náklady na pořízení činily okolo 60 000 Kč. 
Dodavatelem byla společnost Bonita Group Service 
s. r. o.

Tento měsíc bude hřiště doplněno o šplhací se-
stavu firmy FLORA SERVIS s. r. o., jejíž cena včetně 
montáže a dopravy se pohybuje okolo 25 000 Kč. 
Hřiště v ulici Lísková tedy bude koncem měsíce nabí-
zet celkem pět hracích prvků.                

„Hlavními iniciátory projektu jsou člen městské 
rady a zastupitel města Mgr. Jaroslav Vostrovský a 
zastupitel města Ing. Drahomír Blažej” dodává ve-
doucí odboru správy a majetku Ing. Dana Chrenko-
vá.                JN

NOVÉ HRACÍ PRVKY 
V ULICI LÍSKOVÁ

Již od letních měsíců probíhají ve Váchově ulici re-
konstrukční práce, jejichž cílem je sladit budoucí 
podobu komunikace s dalšími plochami v centru 
města. Obecně se jedná o náhradu již vysloužilého 
asfaltového povrchu žulovými dlažebními kostka-
mi, které více korespondují s historickým charakte-
rem místa. 

například odvádění dešťové vody, ale při samotné 
realizaci projektu se výše zmíněná společnost roz-
hodla pro výstavbu zcela nové části kanalizačního 
řadu, který v těchto místech ve funkční podobě 
doposud chyběl. Domnívám se ale, že případné 
zdržení v termínu dokončení prací nebude nijak 
závažné,“ doplnila paní Petrová. 

Spolu se zmiňovanou proměnou Váchovy ulice Nová podoba Váchovy ulice i Masných krámů  
dochází ke stejným změnám také v uličce, spojující naváže na již zrekonstruované části historického 
jmenovanou ulici s ulicí Palackého. Mezi místními jádra města, tedy například Kostelní náměstí, Palac-
obyvateli je propojka známá jako Masné krámy. kého či Karafiátovu ulici. 

Další ulicí, která je zanesena v dokumentech jako Ačkoliv by měly být veškeré práce v této části V budoucnu by se proměny mělo dočkat také 
místo příští předpokládaných úprav, je Jana Rohá-města podle prvotních předpokladů dokončeny Komenského náměstí, tedy prostranství, navazující 
če z Dubé, která spojuje zmiňované Komenského ještě v listopadu tohoto roku, v současné chvíli není na nyní upravovanou Váchovu ulici a nabízející 
náměstí se středem pěší zóny - konkrétně s ulicí Kli-možné přesný termín předání hotového díla po- vstup například do objektu zdejšího střediska Dia-
menta Čermáka.                                                        tvrdit. konie ČCE nebo přístup k Podměstskému rybníku. 

„Problém, který by mohl znamenat určité pro-
dloužení doby, nutné k realizaci rekonstrukce povr-
chu komunikace ve zmiňovaných ulicích v centru 
města, přineslo dodatečné rozhodnutí společnosti 
VHS vybudovat v Masných krámech novou kanali-
zaci. Jde o akci, s níž v původních plánech nebylo po-
čítáno a která si samozřejmě vyžádá určitý čas k rea-
lizaci,“ konstatoval starosta města, inženýr Jaromír 
Strnad a jeho slova potvrdila také vedoucí oddělení 
investic zdejšího městského úřadu, paní Bc. Marké-
ta Petrová. 

„Původní projekt počítal s odlišným řešením 

zn

ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
Ačkoliv jsou jedny volby - tedy ty do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky teprve 
několik dní za námi a nově zvolení poslanci začínají 
jednat o budoucí podobě vlády, pozornost nejen 
politiků, ale i mnoha dalších občanů naší republiky 
se již brzy upne k další volbě, jejíž vítěz se stane - podáním
prezidentem naší republiky na dalších pět let. 
Městský úřad v této souvislosti upozorňuje na 
několik termínů, které jsou s danou volbou spojeny. a) v listinné podobě opatřené úředně ověře-

ným podpisem voliče
b) v elektronické 

Jak je možné o voličský průkaz požádat?

- osobně

prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve 
kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání 
voličského průkazu touto formou lze požádat až do 
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 
10. ledna 2018 do 16.00 hodin

 doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému 
obecnímu úřadu


Jak je obecně známo, první kolo volby preziden-

ta republiky se uskuteční v pátek 12. a v sobotu 13. podobě zaslané prostřednic-
ledna příštího roku (případné druhé kolo potom o tvím vlastní datové schránky voliče.
dva týdny později, tedy 26. a 27. ledna 2018). Z toho Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
vyplývají také veškeré další stanovené termíny, přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá 
mezi které patří také vymezení doby, v jejímž osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
průběhu je možné podat žádost o voličský průkaz mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
pro případ, kdy se volič nemůže dostavit k volební vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou 
urně v místě svého bydliště. S voličským průkazem moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, 
je potom možné své právo uplatnit ve kterékoliv nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského 
volební místnosti v republice či dokonce na zastupi- průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
telském úřadě naší republiky v zahraničí. O voličský adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat 
průkaz je možné žádat ode dne vyhlášení voleb, na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelské-
tedy již v současné době. ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto 

 případě se stačí ve dnech volby dostavit na tento 
Žádost lze podat zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz 

; v tomto případě není písemná žádost předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po                                                                     zn, mvcr
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Obecně prospěšná společnost Anima poskytuje 
svoje neocenitelné služby zvláště seniorům, ale 
také mladším lidem, kteří vinou svého zhoršeného 
zdravotního stavu nemohou sami zvládat záležitosti 
běžného života jako je péče o sebe sama, nákupy, 
péči o domácnost či kontakt s úřady. V takovém 
případě je možné požádat o pomoc právě tuto 
organizaci. I její činnost se ale řídí určitými pravidly, 
ať již legislativně zakotvenými či morálními. O 
poslání Animy i novinkách v možnostech poskyto-
vání pečovatelských služeb jsme hovořili s ředitel-
kou této zdejší organizace, magistrou Evou Medko-
vou- tentokrát o odlehčovací službě. 

Vzhledem k povaze odlehčovací služby a jejímu péče, kdy společnost spolupracuje s agenturami 
smyslu je důležité konstatovat, že je spolufinanco- domácí ošetřovatelské péče a většinou se jedná o 
vána státem, kdy předpoklad regionální působnosti aplikaci inzulínu, eventuálně podání léků. V případě 
je téměř podmínkou. Je samozřejmé, že určitou nutnosti zajistí pracovníci Animy i návštěvu odbor-
částkou se na úhradě podílí i klienti. Od února to- ných zdravotnických pracovišť nebo samozřejmě 
hoto roku došlo v souladu s příslušnou legislativou  přivolají rychlou záchrannou službu.   
k navýšení úhrad za služby poskytované v odlehčo- Odlehčovací služba je v Čáslavi nabízena od ro-
vací službě. Za ubytování se platí 210 korun denně, ku 2009, přičemž se v té době jednalo o velkou no-
celodenní strava stojí 170 korun a péče je placena vinku a pro občany Čáslavi i okolních obcí byla tato 
částkou od 70 do 110 korun za hodinu podle cha- velkou neznámou. Chvíli tedy trvalo, než vešla do 
rakteru úkonu. Započítána je přitom pouze doba, povědomí lidí. Dnes nás již ale velmi těší, že k nám 
po kterou je péče skutečně poskytována. Při čtvr- klienti přicházejí téměř výhradně na doporučení li-
tém, tedy nejtěžším, stupni závislosti se tak jedná dí, kteří s touto naší službou již mají osobní zkuše-

„Přístup společnosti ke stáří se v současné době přibližně celkem o osm set korun denně.  nost. Je tedy vidět, že jsou spokojeni.
výrazně proměňuje, přestává platit to, co platilo V jarním a letním termínu (a za příhodného po- V odlehčovací službě, stejně jako v pečovatel-
dříve, že stáří ´patří´ do ústavu. Mnozí senioři dnes časí i v termínu podzimním) využívají klienti přileh- ské službě i denním stacionáři, jsou vypracovávány 
zůstávají doma, samozřejmě s podporou svých blíz- lou zahradu a stalo se již téměř pravidlem, že o ví- individuální plány klientů, které jsou v této službě 
kých. Mnohdy se rodina stará sama bez pomoci kendu jezdí i na výlety - například do blízkých za- mnohem obsažnější, protože si sociální pracovnice 
další služby a v těchto případech je pak nesmírně hradních center, do cukrárny a tak podobně. Zna- s pečující osobou i s klientem musí naprosto de-
důležité, aby si pečující osoba mohla jednou za čas mená to ale v tomto případě, že klientům s vysokou tailně vydefinovat, jak bude vypadat celý den 
odpočinout. Jen ten, kdo o svého blízkého takto pe- závislostí, tedy zcela imobilním, dělá společnost klienta a jakou míru a způsob pomoci bude vyžado-
čuje, ví, jak je čtyřiadvacetihodinová péče náročná pečovatelka tak zvaně ´na příslužbě´ a její kolegyně vat a potřebovat. Chceme, aby se zde klienti cítili ne 
a vysilující - a to i přesto, že se jedná o člověka, k ně- tak mohou trávit čas s ostatními klienty na výletě. jako v nemocnici, ale jako na lázeňském pobytu. 
muž má pečující velmi blízký vztah. V průběhu pobytu je zajištěna i zdravotnická Znamená to, že pokud chce vstávat v devět hodin, 

Filozofií odlehčovací služby je poskytnout pe- není v tom problém, pokud chce přes poledne od-
čujícím osobám úlevu. Naše odlehčovací služba je počívat, tak mu oběd potom ohřejeme a tak po-
nastavena tak, že neběží celoročně, ale pětkrát v ro- dobně.  
ce ve třítýdenních intervalech, kdy u nás klient Cílem odlehčovací služby je nejen poskytnout 
může pobýt tak dlouho, jak je třeba. Ten, kdo pe- úlevu pečující rodině, ale také vytrhnout klienta      
čuje, tak má možnost trávit čas například na z každodenního stereotypu a nabídnout mu pobyt, 
dovolené. Velmi často tuto službu využívají i žada- který se způsobem své realizace blíží spíše 
telé, vedení jiným motivem, než dovolenou. Jde relaxačnímu pobytu v rekreačním zařízení,“ popsala 
třeba o případy, kdy potřebují opravit byt nebo principy další z nabízených služeb ředitelka Animy, 
dům. Měli jsme zde i klienty, kteří zde byli v době, paní magistra Eva Medková.
kdy jejich pečující šel na plánovaný lékařský zákrok.                                                                                   

Nechceme, aby se z odlehčovací služby stala 
alternativa jiných dlouhodobých pobytů, jako je 
domov důchodců nebo LDN. Odlehčovací služba 
má sloužit k účelu, ke kterému je určena, a proto 
jsme se rozhodli pro popisovaný turnusový provoz. 
Dalším důvodem je skutečnost, že v tomto režimu 
nemusíme žádat o navýšení počtu pracovníků, 
protože jsme zařazeni v systému sociálních služeb a 
navýšení počtu pracovníků v přímé péči tak musí 
povolovat krajský úřad. 

Kapacita jednoho turnusu je pět klientů, 
přičemž se samozřejmě mohou střídat například po 
týdnu. Kapacita je tedy naplněna, ale prozatím jsme 
nemuseli klienty odmítat. 

Klienti odlehčovací služby tráví přes den čas 
společně s ostatními z denního stacionáře. Ačkoliv 
se pět lidí může jevit jako malý počet, je třeba uvá-
žit, že se většinou jedná o seniory s velkým stupněm 
závislosti na pomoci pečovatele. Protože skutečně 
chceme poskytnout téměř individuální péči až 
osobní asistenci, nemůžeme si vyšší počet klientů 
dovolit, ať již z důvodu personální kapacity nebo z 
důvodů prostorových.  

Klienti přicházejí do odlehčovací služby po 
předchozím šetření, které se ale nemusí vždy 
odehrávat v místě bydliště a mnohdy je realizováno 
i s pečujícími osobami v našem zařízení. Je to z toho 
důvodu, že do odlehčovací služby jezdí klienti z ce-
lého Středočeského kraje, nejvíce pak z Kutno-
horska a Kolínska. Je ale třeba zdůraznit, že ačkoliv 
se nejedná pouze o čáslavské zájemce, kapacita 
služby - jak již bylo konstatováno - doposud posta-
čuje.  

zn

ANIMA POMÁHÁ SVÝM KLIENTŮM - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

33% STÁT, 27 ÚHRADA KLIENTA A NEJVÍC DOTUJE MĚSTO

 Ale tak, jak to bylo dřív, že pečovatelky 
suplovaly komerční agentury na úklid a na dovážku obědů, to už dnes tak není. Služby, 
které si dnes může člověk koupit - tak zvaně běžně dostupné zdroje - ty nesmí suplovat 
sociální služba. A pokud říkám nesmí, tak tím myslím, že to podléhá kontrole. Chodí 
inspekce na sociální služby, která velmi důkladně zkoumá, jestli se neposkytují služby 
mimo cílovou skupinu, tedy mimo lidi, kteří tu službu skutečně potřebují. Dnes se 
soustředí podpora především do oblasti péče o vlastní osobu, to znamená, ž 
epečovatelky spíš než aby myly okna, což už nedělají, tak pomáhají člověku s hygienou, 
doprovází ho k lékaři, na nákupy a společně s klientem dělají běžný úklid. A to je ten 
rozdíl mezi pečovatelskou a komerční agenturou. Komerční agentura přijde, klient 
ukáže, ona uklidí, klient zaplatí a agentura odejde. Kdežto pečovatelka se snaží toho 
klienta do činnosti vtáhnout, aby stále zůstal pánem své domácnosti on a aby měl pocit, 
že dělá věci tak, jako dřív. Udržuje si svoji nezávislost. A to se lidem nelíbí, říkají si, že 
když si pečovatelku platí, tak ať pracuje. Jenže kouzlo je právě v tom, že pečovatelka 
pomáhá, ale nenahrazuje. Dříve se běžně poskytovala služba třeba velkých čtvrtletních 
úklidů - to je dnes již minulost. Setkáváme se ale s nevolí lidí, kteří tuto službu po nás 
vyžadují. My ale můžeme dát kontakt na prověřenou komerční firmu, zkontaktujeme to, 
pokud člověk tu možnost nemá, ale suplovat jejich činnost nebudeme. Obdobný problém 
je i s donáškou obědů. V Čáslavi je hned několik firem, které zajišťují dovážku obědů, a 
to paradoxně levněji než my. My jsme schopni zkontaktovat tu firmu a pokud člověk 
potřebuje pomoc se servírováním či pomoc při konzumaci, pečovatelka přijde a pomůže. 
Obědy ještě vozíme, ale jen lidem s velkou závislostí, kteří nejsou již schopni ani dojít 
otevřít dveře. Ale do budoucna počítám s tím, že se dovážka obědů zruší zcela. Je to 
velmi náročné na zpracování a podobně. Musíme obědy objednat, administrativně vše 
zpracovat, hlídat jejich odběry, vratky a tak dále. Obědy je třeba rozvést, na to jsou 
potřeba pečovatelky, které by byly mnohem lépe využité u lidí, kteří leží v posteli a 
potřebují pomoc například s hygienou, polohováním a tak dále. My ale potom musíme 
takové požadavky odmítat, protože nemáme čas - rozvážíme obědy a suplujeme 
komerční službu. Už dlouhá léta je ale v povědomí, že obědy vozí pečovatelská služba. 
Sociální služba je odborná služba, která už dnes umí poskytnout podporu i ve stránkách 
intimity, vstupuje citlivě hluboko do soukromí člověka a nemůže suplovat služby, které se 
mohou koupit jinde - často za stejnou i nižší cenu.  
Obědy. hodnotu obědů nemá Anima, ale platba za dovážku obědů jde Animě a když 
propočítáme čas na dovážku, zpracování, amortizaci aut a tak dále, tak se dostáváme 
hluboko pod částku, kterou získáme. Komerční firmy mohou vozit obědy například za 65 
korun a už si neúčtují dovážku. Když si vezmou obědy od nás, přeplatí minimálně dvacet 
korun - lidé mají pocit, že je to spolehlivější, ale i ty firmy jsou spolehlivé , navíc nabízejí 
možnost výběru jídel - 
Základ naší služby se musí odehrávat doma u lidí, u lůžka klienta - jsou to lidé s různým 
stupněm demence, psychickým onemocněním, lidé, kteří mají vysoký stupeň imobility - a 
naše pečovatelky s nimi musí umět komunikovat a manipulovat. Takže pracovní síla, 
která musí naplňovat profesní kritéria, musí mít vzdělání, absolvovat nejrůznější kurzy, 
další profesní vzdělávání, tak má vykonávat svoji profesi a ne suplovat úklidovou službu. 
Když přijímám pečovatelku, tak vítám středoškolské vzdělání, musí mít kvalifikační kurz 
pracovníka v sociálních službách, musí být aktivní řidička a musí zvládat práci minimálně 
s wordem, excelem a pohybovat se v programu. Když toto vše splňuje, pak v prvních 
měsících absolvuje školení pro komunikaci s člověkem s demencí, školení na manipulaci 
s člověkem s imobilitou a pokud zůstane, pokračuje vzděláváním, jak komunikovat 
například s člověkem se schyzofrenií  a tak dále - a potom by měla jít mýt okna?
Vše se to týká - úhrady se týkají všech služeb -  zvyšovaly se úhrady ve všech službách, 
ale i tak se držíme stále na stejném procentním příspěvku. Ono také došlo k navýšení 
příspěvků na péči - sice jen o deset procent, ale došlo. Jsou 4 stupně - první byl 2000, 
pak ho snížili na 800, teď 880. U klientů, kterým poskytujeme takovou službu, že doma 
ještě všechno zvládnou víceméně sami, ale třeba si nedojdou sami na nákup. Potom 
máme mnohem raději službu v té podobě, kdy klienta na nákup doprovodíme. 
Pečovatelka tam s ním chodí a klient si vybírá sám - zůstává v kontaktu s tím, co se nyní 
prodává a tak dále. Pokud potřebuje jen takovéto služby, potom mu na jejich úhradu 
bohatě stačí i příspěvek na péči v prvním stupni. Samozřejmě pokud je jeho závislost již 
vyšší a péče o něj náročnější, kdy se dochází do domácnosti několikrát denně, je to 
finančně náročnější, ale klient již dosahuje na daleko vyšší příspěvek. Druhý stupeň je 
4400 korun, třetí je 8800 a čtvrtý je 13200 korun a to už jsou peníze pro lidi, kteří jsou 
skutečně imobilní. Většinou se jedná o kombinovanou péči rodiny a služby - tam se 
může stát, že doplácí ze svého důchodu. Ale podpora, která člověku umožní zachovat si 
svůj životní standard - ten doprovod k lékaři, na nákup - tak to se pohodlně do toho 
příspěvku vejde. Zdá se, že ta služba je drahá, ale ten příspěvek na péči je schopen ji 
pokrýt. Ostatně z názvu plyne, že se jedná o příspěvek, nikoliv zákonitě plnou úhradu a 
ono to tak je, že si člověk občas musí připlatit. Mnohdy lidé zaměňují příspěvek na péči s 
nějakou dávkou na léky, kompenzační pomůcky, ale ono to tak není, ten příspěvek je 
skutečně určen na sociální péči a je úplně jedno, kdo ji bude poskytovat - zda to bude 
sousedka, blízká osoba nebo instituce. Stát tyto peníze dává na to, abyste si zaplatili 
tuto pomoc. 
Do úvodu: V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení úhrad ve všech službách, na což se 
objevily i některé negativní reakce z terénu a ž ecílem tohoto článku je informovat a 
zasvětit je do problematiky realizace systému a financování služeb, změny v sociálních 
službách - dnes lidé mohou doma zůstávat i lidé se stále větší mírou závislosti 

Tento článek se bude věnovat problematice pečovatelské služby a ty následující pak 
odlehčovací službě a dennímu stacionáři. 
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Setkali jsem se s tím, že rejpalové 

Došlo ke změně filozofie pojímání sociálních služeb. Současný názor je takový, že by 
sociální služba měla být až ta poslední z možností, jak člověku pomoci. Je zde v první 
řadě rodina a až poté, kdy člověk vyčerpá všechny ostatní zdroje - tedy není pomoc 
blízkých osob nebo je nedostatečná, protože třeba chodí do práce nebo bydlí daleko - 
sousedská výpomoc moc nefunguje a tek adále...

Denní stacionář nemá v systému sociálních služeb ani ve městě Čáslavi tak dlouhou tradici, jako například 
pečovatelská služba. Ráda bych proto nyní nabídla krátké ohlédnutí do historie. Začátek působení tto 
služby se datuje k období, kdy jsme získali pro svoji činnost dům v ulici Svaotpluka Čecha. Když stacionář 
začínal (tehdy se mu říkalo Domovinka), měl kapacitu šesti lidí. V průběhu času se kapacita navýšila až na 
dvojnásobek, k čemuž nás vedla skutečnost, že je o tuto službu mezi našimi klienty skutečně velký zájem. 
Zároveň bych se ráda zmínila o skutečnosti, že jde o službu spolufinancovanou státem, městem i klientem, 
nicméně stacionář využívají také obyvatelé okolních obcí, přičemž město, jako jeho zřizovatel nepožaduje 
od okolních obcí žádný příspěvek na provoz. Pokud klient přijíždí za službou k nám do Čáslavi, není třeba 
příspěvek požadovat. Jestliže by ale pečovatelky dojížděly do okolních obcí, nebylo by již možné vše 
financovat z místních zdrojů.
Jak běží čas, mění se i klientela v denním stacionáři, takže dnes tuto službu využívají hlavně klienti s 
vysokým stupněm závislosti na podpoře druhé osoby. Nicméně prostředí v denním stacionáři je 
samozřejmě plně bezbariérové, takže to není žádný problém, je tam stabilní personál, tedy dvě paní 
pečovatelky, které se střídají, resp. jsou střídány pouze v době dovolené nebo pracovní neschopnosti. Je 
velmi důležité, aby se klienti setkávali se známými tvářemi. 
Klienti využívají ambulantní zařízení pečovatelské služby, které se stacionářem sousedí, takže mají k 
dispozici bezbariérovou koupelnu a den tam probíhá spíše jako den v klubu, než jako den v zařízení 
sociálních služeb. Znamená to, že počáteční obavy, kdy lidé přemýšlí o tom, zda by byl denní stacionář 
právě pro ně vhodnou volbou a podporou a říkají si, zda to zde nebude jako v nemocnici, tak tyto obavy 
rozptýlíme ihned při první návštěvě, kdy si potenciální klienti mohou celé zařízení prohlédnout. Je 
pravdou, že v poslední době již nejsme schopni plně uspokojit všechny žadatele a stává se, že máme i lidi na 
seznamu, kdy čekají na uvolnění místa. Klienti přitom nemusí využívat stacionář po celý týden, většinou se 
v tomto přizpůsobují potřebám pečujících osob. Máme tedy lidi, kteří docházejí třeba dvakrát nebo třikrát 
týdně, případně se řídí podle služeb pečující osoby - pokud například pracuje na dvousměnný provoz. 
Pokud tedy klient nechodí denně, v nevyužité dny můžeme stacionář nabídnout zase jiným zájemcům. 
Příjemné jsou zde také návštěvy pana faráře staříka, jehož byť někdy krátké, návštěvy vždy přinesou do 
stacionáře hodně energie. Myslím si také, že velmi příjemné jsou pro naše klienty stážisté. za prvé se jim 
mohou více věnovat, je to změna a opět přinášejí určitou jinou energii. Navíc - ačkoliv jsou naši klienti ve 
stále větším stupni imobility - od jara do podzimu s nimi pečovatelky vyjíždějí na výlety, například do 
Poděbrad na každoroční výstavu Šikovné ruce našich seniorů, což je výstava ručních prací, na niž sami 
dodáváme naše výrobky. 

Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy s klientem, ale pak je ještě jeden dokument, který je 
velmi důležitý, a to je individuální plán. Na tom se domlouvá sociální pracovnice při sociálním šetření a s 
paní pečovatelkou jej pak precizují podle toho, jak situace v dané domácnosti vypadá a v tom 
individuálním plánu se domluví úplně všechno, protože je nesmírně důležitá transparentní dohoda mezi 
klientem a námi o tom, co se v té domácnosti bude dít. Je domluven čas, rozsah podpory, ale i způsob. To 
znamená, že když se domlouvá například služba na úkony osobní hygieny, tak se do individuálního plánu  
uvede přesně postup koupele, co klient má a nemá rád, co by mu vadilo, jakou míru podpory potřebuje. 
Pokud je například někdo stále ještě schopen se umýt sám, mlže se ho nepříjemně dotknout, když se 
někdo snaží jednat za něj. Tento dokument já považuji za nejdůležitější, který v budoucnu minimalizuje 
jakékoliv neshody na tom, jak měla být služba poskytována. Tento individuální plán se v pravidelných 
termínech kontroluje, zda stále odpovídá, zda není třeb aněco změnit nebo upravit a jestli daná služba 
skutečně přináší klientovi to, co od ní očekává. Návštěvy, kdy paní pečovatelky chodí s tím papírem do 
domácností a baví se s klientem o to, zda je vše tak, jak má být, jsou samozřejmě pro klienty zdarma. není 
to náš výmysl, je to povinnost ze zákona, ačkoliv některým poskytovatelům dělá právě tato stránka jejich 
činnosti určitý problém, což osobně nechápu. Někteří lidé než pochopí, že je to důležité zvláště pro ně, 
berou to jako úřední zbytečnost, ale vždy se ukáže, že to svoje opodstatnění má. Výborné je, když do 
plánování vstoupí (a vždy je zvána) pečující osoba v momentě, kdy se naše služby doplňují. Je velmi 
důležité, abychom se dozvěděli například o zvyklostech klienta, o jeho návycích, přáních, třeba v případě, 
že klient už není schopen sám dobře komunikovat. Je velmi důležité také znát způsoby komunikace - to 
všechno jsou momenty, které následně velmi usnadní naši práci a zvýší klientovu spokojenost. 
Individuální plán je důležitý i proto, abychom se klienta nemuseli neustále a opakovaně na všechno 
vyptávat. Znamená to, že když se vystřídají pečovatelky a jde do domácnosti jiná, tak se tak stane 
samozřejmě po předchozím seznámení, nikdy nepřijde zcela neznámá tvář, ale není možné, aby klient 
znovu opakoval, co si přeje a co ne. Proto každý, kdo vstupuje do domácnosti, je seznámen s individuálním 
plánem do sebemenšího detailu, jako jestli chce klient položit sklenici po pravé nebo levé straně postele, 
protože to je pro lidi, kteří tráví celý den v posteli, nesmírně důležité.

Tak jako v pečovatelské službě, i ve stacionáři se toto v přiměřené formě využívá. Zde už ale více než  u 
pečovatelské služby závisí na tom, co se klient v ten daný den rozhodne dělat, do jaké aktivity se zapojí a 
jakou míru podpory při tom potřebuje. Zda musí mít například sluchátka na uších, protože i poslech hudby 
nebo sledování televize je složitý proces, protože jde o komunitu dvanácti lidí, z nichž každý jinak slyší. 
Proto to řešíme tím, že máme sluchátka, v nichž si může hlasitost každý nastavit podle svých potřeb. Dále je 
třeba nastavit pravidla i v tom, zda například v denním stacionáři bude klient používat chodítko nebo hole, 
jak bude probíhat hygiena v koupelně, jaké jsou potřeby pomoci při stravování - zkrátka je důležité, aby se 
nemusely pečovatelky neustále vyptávat v momentě, kdy se ve stacionáři musí z jakéhokoliv důvodu 
vystřídat. Někdy musí ve stacionáři vypomoci také pečovatelky z terénu, ale i ty musí detailně znát 
individuální plány lidí ze stacionáře. Pokud dojde k jakékoliv byť malé změně, tak ji probereme na 
pravidelném ranním dispečinku, tedy schůzce pracovníků společnosti.    
V denním stacionáři jsou pro klienty připraveny různé aktivity, je zde zajetý denní režim - většina klientů u 
nás ráno snídá, to znamená, že po svém příjezdu do stacionáře (většinou kolem osmé hodiny) se sejdou u 
snídaně, která se většinou protáhne, protože se přitom rozvine společenská konverzace, zábava, některé 
dámy zůstanou sedět u kávy a povídají si, jiným klientům trvá snídaně déle, ale samozřejmě na ně nikdo 
nepospíchá. Potom bývá aktivnější dopolední program - například paměťové cvičení založené na luštění 
křížovek a tak dále. KLienti napříklaad doplňují názvy starších filmů. Nabízíme také fyzické cvičení v 
křeslech, kdy pečovatelka předcvičuje a kdo má zájem, přidá se k ní, kdo cvičit nechce, tak nemusí. Před 
obědem se potom klienti většinou, pokud to počasí dovolí, vydávají ven, nyní například do nového altánu. 
Zde mohou tvořit drobné předměty, poslouchat hudbu nebo sledovat okolí. Jedna z pečovatelek je 
dokonce zpěvačka, takže dokáže klientům nabídnout i takovýto program. Zde opět záleží na individuální 
dohodě a rozhodnutí, protože například ne všechny ženy se rády zapojí do ručních prací a není tedy možné 
jim takovou aktivitu zjednodušeně řečeno nutit. Lidé, kteří jsou pohyblivější, častěji vycházejí na 
procházky. Někteří klienty vycházejí i sami bez pečovatelek, což není problém, nikdo zde samozřejmě není 
zavřen. Po obědě bývá odpočinek, každý z klientů má možnost využít některé z dvanácti lůžek. Kolem 
jedné hodiny odpoledne se většinou opět vydáváme ven, na zahradu, do altánu. Zajímavé je - a já to 
přičítám jakémusi přetrvávajícímu návyku z práce - že kolem druhé hodiny se klienti začnou připravovat na 
odchod domů.   

Ačkoliv dnes již nemá oporu v zákonech, Anima udržuje denní 
stacionář stále  

Nabízenou odlehčovací službu využívají již dlouhá léta také manželé Heřmánkovi, kteří se starají o ne-
mocnou matku se čtvrtým, tedy nejtěžším stupněm závislosti na pomoci ostatních. Znamená to téměř ne-
přetržitou péči bez dne odpočinku, možnosti žít běžný život. Přesto ale nechtějí matku opustit, „dát ji“ do 
domova důchodců. Rozhodli se jí poskytnout možnost setrvávat doma, v prostředí, které důvěrně zná, a 
mezi svými rodinnými příslušníky. I přesto alespoň jednou do roka potřebují změnu, odpočinek, možnost 
načerpat nové síly, které jsou k další péči tolik potřebné. A právě v tom jim může pomoci (a také pomáhá) 
čáslavská Anima, která poskytuje již zmiňovanou odlehčovací službu. Jaký názor má na tuto nabídku právě 
pan Heřmánek?

„Odlehčovací služba pro nás, jako pro rodinu, která se již deset let stará o ležící maminku, znamená 
opravdu hodně. Využíváme ji již sedmým rokem, a to vždy v září, na kdy si s manželkou také plánujeme do-
volenou. To, že se vracíme zpátky tolik let znamená, že jsme velice spokojeni. Máme možnost načerpat no-
vé síly. Protože již také nejsme nejmladší, tak nás péče o matku zmáhá a někdy je zkrátka potřeba několik 
dní k odpočinku, abychom mohli pokračovat, protože nechci přistoupit k tomu, abychom ji museli dát do 
domova důchodců. Oba jsme již důchodci, moje žena šla kvůli péči o matku dokonce do důchodu o dva ro-
ky dříve. Ačkoliv se chceme o matku starat i nadále, jde mnohdy o momenty vysilující jak fyzicky, tak i psy-
chicky. 

Služby Animy jsme využívali již v minulosti, v době, kdy matka byla ještě částečně soběstačná. Tehdy     
k nám docházely pečovatelky, které pomáhaly s hygienou a oblékáním. Dnes maminka již nechodí, po 
mozkové příhodě v podstatě nekomunikuje a vše musíme řešit spíše intuitivně.   

Odlehčovací službu v zářijovém termínu využíváme po celou možnou dobu (tedy tři týdny) a mohu ří-
ci, že se zdá, že s tím matka rozhodně nemá žádné problémy. Dokonce se zdá, že na toto prostředí reaguje 
velmi pozitivně a já se tomu nedivím. Stalo se, že jsem do Animy přišel v době, kdy byla u matky pečo-
vatelka, která ale nevěděla, že tam jsem. S jejím přístupem jsem byl velice spokojen, protože s matkou do-
kázala promluvit, i když věděla, že se nedočká odpovědi, dokáže člověka i pohladit. Je to z jejich strany sta-
rost jako od rodinného příslušníka. 

Služba je pro nás dostupná i z finančního hlediska, a to zvláště s ohledem na skutečnost, že matka po-
bírá vedle důchodu také tak zvaný příspěvek na péči, takže její pobyt v Animě můžeme hradit i tímto způ-
sobem. Ani jako důchodci tedy s tímto nemáme problém.“ 

ZKUŠENOST DLOUHOLETÉHO UŽIVATELE SLUŽBY
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STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

trestní bezúhonnost,
· české občanství
· minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
· nebýt členem politických stran nebo hnutí,
· nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt 

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které 
vykonávají podnikatelskou činnost

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA 
HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

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, přesahuje 
21.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 25.000 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 pod-
mínkami přijetí jsou:
·

Policisté z okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební 
místa na obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Těm z vás, kteří by 
měli zájem vykonávat práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti, nabízí-
me kromě stabilního zaměstnání a garantovaného hmotného zabezpečení i 
řadu dalších výhod.

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

ZABEZPEČENÍ HŘBITOVA 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ KONTEJNEROVÝCH MÍST 

ZLODĚJ LAHVÍ ALKOHOLU

Čáslavský hřbitov byl dosud hlídán před vandaly a 
zloději prostřednictvím kamerového systému, který MP Čáslav usnadňuje 
vyšetřování případné trestné činnosti v těchto místech. Spolu s rostoucí 
vynalézavostí pachatelů se musí také vyvíjet a zesilovat zabezpečení takových 
prostor. Během září byl proto v částech hřbitova nainstalován nový 
zabezpečovací systém, který je propojen s pultem centrální ochrany na městské 
policii. Nový systém spolu s dohledem zmiňovaných kamer tak lépe pohlídá 
jednotlivá hrobová místa i majetek města, potřebný k údržbě hřbitova.           

Vzhledem k tomu, že jsou stále častěji 
znečišťována kontejnerová stání pro tříděný odpad, zaměřují se strážníci 
městské policie při svých pravidelných hlídkách více na jejich kontrolu. V 
případě přistižení osoby, která bude nadměrným odpadem, vzniklým například 
při vyklízení místností nebo bouracích pracích zatěžovat kontejnerové stání, 
bude dotyčnému vyměřena vysoká pokuta. Hlídky v současné době řeší 
přestupek blokovou pokutou ve výši 3 000 Kč. 

 Strážníci městské policie řešili případ, kdy muž z Va-
lašského Meziříčí v jednom z obchodních domů v Čáslavi kradl láhve s alko-
holem. Hlídku na incident upozornila ostraha obchodu. Dotyčný si láhve scho-
vával do ,speciální' kapsy u kalhot. Městská policie s pomocí ochranky obchodu 
pachatele dopadla při činu a v souladu s novým přestupkovým zákonem 
pachateli udělila pokutu ve výši 10 000 korun, kterou již uhradil. Problémy 
podobného typu byly s tímto mužem, jezdícím v automobilu značky Škoda 
Superb, řešeny i v jiných městech. Vzhledem k tomu, že policie pojala podez-
ření, že by evidentní milovník alkoholu mohl řídit automobil pod jeho vlivem, 
byl zastaven a vyzván o provedení dechové zkoušky. Ta skončila s negativním 
výsledkem.   
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ODCIZENÍ MIXOVACÍ LOPATY 

POLICISTÉ ŽÁDAJÍ VEŘEJNOST O SPOLUPRÁCI

DVĚ DOPRAVNÍ NEHODY

POŠKOZENÍ VOZIDLA

Čáslavští policisté šetří případ krádeže mixovací 
lopaty, ke kterému došlo v obci Žehušice. Neznámý pachatel vnikl na 
neoplocenou parcelu u křižovatky ulice Ke Křížku a ulice Školní, kde byl 
pracovní nástroj volně položený na šesti obrubách. Způsobená škoda je 70 tisíc 
korun. Ke krádeži došlo v době od 7. října 2017 do 9. října 2017.

 Policisté z dopravního 
inspektorátu šetří závažnou dopravní nehodu, která se stala v pondělí 9. října 
2017 ráno kolem 05:10 hodin. Řidič nákladního vozidla značky Mercedes 
Sprinter, při jízdě po silnici číslo I/38 mezi obcemi Drobovice a Čáslav (odbočka 
do ul. Jeníkovská) okres Kutná Hora, srazil jedoucího cyklistu v témže směru a z 
místa dopravní nehody odjel, aniž by se zajímal o zdravotní stav cyklisty nebo 
mu poskytl první pomoc.

Policisté žádají touto cestou případné svědky události, řidiče pohybující se 
v této době v inkriminovaném místě nebo řidiče, který z místa ujel, aby 
kontaktovali dopravní policisty na telefonním čísle 974875250 nebo 
974875251. Mohou svým svědectvím výrazně pomoci při objasňování tohoto 
závažného případu.

 K první dopravní nehodě vyjížděli dopravní policisté v 
půl osmé ráno ve čtvrtek 12. října 2017. V obytné zóně v ulici Generála Eliáše 
došlo ke střetu vozidla Ford Mustang a Opel Corsa. Alkohol byl u řidičů vozidel 
na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Celková způsobená škoda 
je 220 tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

K další dopravní nehodě došlo téhož dne, na účelové komunikaci ulice 
Jeníkovská po 18 hodině. Osobní vozidlo Škoda Fabia přejíždělo z levého do 
pravého jízdního pruhu, kdy došlo pravděpodobně k ohrožení řidiče 
motocyklu Suzuki Bandit. Motocyklista reagoval intenzivním bržděním, při 
kterém došlo k jeho pádu s motocyklem na komunikaci. Ke střetu vozidla a 
motocyklu nedošlo. Alkohol byl vyloučen u obou řidičů provedenou dechovou 
zkouškou. Celková způsobená škoda je předběžně 30 tisíc korun. Příčiny, 
okolnosti a míra zavinění této nehody jsou v šetření.

 Dosud neznámý pachatel poškodil v Čáslavi vozidlo 
značky BMW. Vozidlo bylo zaparkováno na parkovišti obchodního domu v ulici 
Chrudimská. Pachatel u automobilu v době od 8.30 hodin do 10.45 hodin ve 
čtvrtek 12. října 2017 poškrábal zadní blatník, přední a zadní dveře, přední 
blatník. Způsobená škoda je předběžně 20 tisíc korun.

Místo výkonu práce: - město Čáslav, Městská policie Čáslav

Lhůta pro podání přihlášky:  - nejpozději do 30/09/2017  včetně (rozhodují-
cí je datum doručení na Městský úřad Čáslav)

Bližší informace poskytne: -Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, 
- tel.: 327 314 197

Výběrové řízení: - Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne star-
ší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

Městský úřad Čáslav, 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav.

Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské police” a „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme: 
· nástup 01/11/2017 nebo dle dohody 
· vhodné pro muže i ženy
· platové zařazení - dle nařízení vlády č. 564/2006

Požadavky na uchazeče:
· občanství ČR
· dosažení věku 21 let
· bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
· vzdělání - středoškolské s maturitou
· způsobilost k právním úkonům
· zdravotní způsobilost
· řidičské oprávnění (B)

VYKÁZÁNÍ Z BYTU

ZRANĚNÝ MUŽ

 Na stanici městské policie bylo telefonicky sděleno, že v bytě 
ženy se nachází muž, který na tomto místě nemá trvalý pobyt a dotyčná si 
nepřeje, aby dál setrvával u ní doma. Když strážnici dorazili na místo a vešli do 
bytu, našli v ložnici pod postelí opilého spícího muže. Ten po probuzení vylezl a 
oblékl se. 

Hlídka dotyčného požádala o prokázání totožnosti. Bylo jí sděleno, že u se-
be žádné doklady nemá, řádně platí nájemné bytu, protože zde má trvalý po-
byt, a že je manželem přítomné ženy. Protože nebylo možné hodnověrně ověřit 
totožnost osoby ani místo trvalého pobytu, bylo přistoupeno k převozu na Ob-
vodní oddělení PČR Čáslav. 

Strážníci se před nástupem do policejního automobilu přesvědčili, že u se-
be dotyčný nemá zbraň. Při kontrole pohmatem si jeden ze strážníků všiml pe-
něženky v zadní kapse u kalhot. Peněženka obsahovala i občanský průkaz, který 
objasnil, že muž je skutečně manželem ženy, ale má trvalý pobyt v Kolíně. Vzhle-
dem k těmto informacím a faktu, že se již dotyčný nenacházel v bytě ženy, ne-
bylo předvedení na obvodní oddělení nutné. 

Muž řekl, že si zavolá taxislužbu a odjede domů. Hlídka si však přes kame-
rový systém všimla, že vchází do jednoho z místních barů. Hodinu poté sku-
tečně odjel z města taxislužbou. Podle dalších zjištěných informací se podobný 
incident neodehrál poprvé. Opilý muž zvoní na všechny zvonky bytovky, aby ho 
někdo pustil do budovy, a poté se dobývá do bytu manželky.

 Hlídka prováděla pravidelnou kontrolní činnost v ulici Malinová, 
když na chodníku spatřila ležícího muže s tržnou ránou na hlavě. Strážníci muži 
přispěchali na pomoc. Pětašedesátiletý muž sdělil, že byl v místní restauraci a 
při návratu domů upadl a udeřil se do hlavy. 

I když dotyčný byl celou dobu při vědomí a s hlídkou dokázal bez problému 
komunikovat, nebyl znám rozsah poranění. Proto městská policie přivolala 
rychlou záchrannou službu, která muže převezla na ošetření do městské 
nemocnice.

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO 
nově NA FACEBOOKU!



Ochrana soukromí patří mezi základní lidská práva  
- stejně jako například ochrana zdraví, samotné bytí 
člověka či jeho tělesná nedotknutelnost - které Lis-
tina základních práv a svobod svou systematikou 
staví na přední místo mezi výčtem v ní zaručených 
práv a svobod. Jedná se především o navazující 
osobnostní práva, kam patří ochrana důstojnosti, 
osobní cti, dobré pověsti a ochrana jména. Další 
skupinou práv je ochrana před neoprávněným zá-
sahem do soukromého a rodinného života. Třetí 
skupinou je zvláštní ochrana každého člověka před 
neoprávněným shromažďováním nebo zneužívá-
ním údajů o jeho osobě. 

 

Ukazuje se, že soukromí může pro každého 
znamenat něco jiného. Soukromí je tedy jistou 
vlastní kontrolou nad informacemi o osobních zále-
žitostech, kdy klíčové je právo na „informační sebe-
určení.“ Soukromí představuje pro každého jinou 
hodnotu. Řada lidí si svého soukromí necení, to sa-
mozřejmě ovlivní i přístup k soukromí druhých.

Spolu s rozvojem digitálního věku se stalo sle-
dování jiných velmi snadnou záležitostí. Počet zása-
hů do soukromí se zvyšuje. Snadný přístup a nevidi-
telnost techniky umocňuje navíc také proměna sa-
motného subjektu sledování. Sami jednotlivci dob-
rovolně zpřístupňují své (ale i soukromí svého okolí 
včetně dětí) soukromí prostřednictvím internetu 
na sociálních sítích. Zrcadlově k tomu může sledo-
vat soukromí druhých. 

S právě uvedeným souvisí častá neznalost resp. 
nevědomost o tom, že svým chováním může jed-
notlivec narušit soukromou sféru jiného. Zřejmě ta-
ké z tohoto důvodu vzniklo Obecné nařízení na 
ochranu osobních údajů, které má představovat 
ucelený soubor pravidel ochrany dat a zasáhne kaž-
dého, kdo shromažďuje a zpracovává data 3. sub-
jektů v nejširším možném měřítku. S účinností od 
25. května 2018 budou upravena práva a povinnos-
ti subjektů s paternalistickým způsobem Evropské 
unii vlastní, a to zejména směrem k osobám, které 
své údaje zveřejňují. 

Ti budou například muset být mnohem více in-
formováni o tom, jaká mají práva a dále budou moci 
namítat nesouhlas se zpracováním jejich osobních 
údajů, dále budou mít přístup k údajům, které jsou 
o nich shromažďovány, a další novinkou je právo na 
vymazání a právo „být zapomenut“, díky kterému 
může subjekt údajů požadovat, aby byly bez zbyteč-
ného odkladu vymazány jeho osobní údaje, pokud 
neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování. 
To všechno zní skvěle. 

Stávající regulace ovšem zbytečně zatěžuje 
běžnou výměnu informací při běžném denním (i 
třeba obchodním) styku. Při předběžném zkoumání 
problému se jeví, že tvůrci evropských norem zastá-
vají přílišný ochranitelský přístup k jednotlivcům. Je 
totiž nadmíru spoléháno na rozumnost jednotli-
vých běžných uživatelů internetu resp. nositelů 
těchto osobních údajů. To se může odrážet na cel-
kovém přístupu a možnému úpadku respektu k 
soukromí druhého, resp. jeho osobnostních prá-
vech. Navzdory deklarované zaručené ochrany sou-
kromí tak vlastně sami tvůrci právních předpisů 
možná vytvořili prostor pro devastaci práva na 
soukromí. 

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

Mgr. Eva Popelková

OCHRANA SOUKROMÍ 
UŽIVATELŮ INTERNETU

JAK V ČÁSLAVI DOPADLY VOLBY 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY?

Základní statistika - Čáslav

Výsledky voleb v Čáslavi

Celostátní výsledky voleb do PS PČR

V pátek 20. a v sobotu 21. října proběhly v celé republice volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bez 
zastoupení na hlasovacích lístcích hned několika kandidujících 
stran nechyběli ani obyvatelé Čáslavi, případně obcí, spadajících 
do jejího pověřeného území. Najít jsme je mohli například mezi 
kandidáty České strany sociálně demokratické, strany Starosto-
vé a nezávislí, Komunistické strany Čech a Moravy, Strany 
zelených, subjektů ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze 
našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým..., 
Blok proti islamizaci - Obrana domova, ANO 2011, KDU-ČSL a 
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Celkem se jednalo o třináct kandidátů, z nichž se ale 
bohužel do Poslanecké sněmovny neprobojoval žádný. Celostátní výsledky voleb byly po několik dalších 
dní rozebírány téměř ve všech médiích. V následujících tabulkách ale můžeme vidět také to, jak volili přímo 
obyvatelé Čáslavi....
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dne 3. 12. 2017 

v 16 hodin 

na žižkove námestí

Rozsvícení 

vánočního stromu 

se zpíváním koled
a vypouštením balonku s práními

pro Ježíška 

Město Čáslav zve na

o

vánoční trh     

živý betlém

první adventní nedeli

HRAJE 

orchestr

ZUŠ BAND
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SYLVA PETRŮ SE O ZVÍŘATA V NOUZI STARÁ VÍCE NEŽ 20 LET 
Často si my lidé ani neuvědomujeme, že také příro-
dě, s níž můžeme žít na této planetě, byl dán dar 
života, že i zvířatům v těle bije srdce a v plicích kolu-
je vzduch, že pociťují bolest i strach, ale především, 
že právě člověk je ten, který jejich vývoj a život ve 
volné přírodě ovlivnil natolik, že dnes s námi někte-
rá mohou žít pod jednou střechou. Říkáme jim do-
mácí mazlíčci. Přesto se setkáváme s nerozumným 
pořizováním a následným chovem zvířete. Výsled-
kem jsou přeplněné útulky, týraná zvířata a pře-
množení koček v ulicích. Jedním ze spolků, který se 
zabývá těmito problémy, je Liga na ochranu zvířat 
ČR (Loz ČR). Do redakce jsme pozvali 

 a především dlouholetou 
terénní pracovnici pro Čáslav a okolní obce Sylvu 
Petrů, abychom si o její důležité a záslužné práci 
pověděli více.   

Jak dlouho Loz ČR působí v Kutné Hoře a okolí? 

Celý proces vaší péče o zvířata, do kterého spa-
dá veterinární ošetření nebo nejrůznější zákroky a 
následné pořizování potravy, musí být finančně po-
měrně nákladný ...

předsedkyni 
kutnohorské pobočky

Kolik členů máte?
Jak postupujete u případů týraných zvířat?

Popište nám prosím jaké je konkrétně Vaše pů-
sobení v organizaci a ve městě.

Existuje podle Vás nějaké preventivní opatření, 
kterými se lidé mohou řídit proto, aby se situace       
v ulicích měst a útulcích zlepšila?

 

Zmínila jste, že divokým kočkám majitele nehle-
dáte. Kam jdou tedy po ošetření? 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se daří 
Vám i celé Lize na ochranu zvířat ČR.

Liga na ochranu zvířat Kutná Hora byla založena 
již v devadesátých letech paní Nováčkovou, která se 
však po několika letech odstěhovala do jiného 
města. Liga poté svoji činnost ukončila. Vzhledem     
k tomu, že lidé z široké veřejnosti projevovali zájem 
o její obnovu, bylo sdružení po třech až čtyřech le-
tech obnoveno. Od té doby až do letošního roku 
byla předsedkyní paní Hospesová, po které jsem tu-
to roli převzala já.   

nární vyšetření a především to, co je v tomto přípa-
dě nejdůležitější, a to je kastrace. Tím alespoň čás-
tečně zabráníme tomu, aby se v ulicích takové kočky 
rozmnožovaly, protože jsou vypouštěny zpět v mís-    
tě odchytu, kam jim poté pravidelně vozíme potra-
vu. 

Finanční stránka je ten největší problém, který 
nás tíží. Liga na ochranu zvířat není dotovaná stá-
tem, takže kromě nákladů spojených s kastrací ko-
ček - zde nám pomáhá zapojení do kastračního pro-
gramu - je většina nákladů hrazena z našich kapes. 

Vezměte si, že naše roční náklady jsou vyšší než 
čtyři sta tisíc korun. Město Kutná Hora nám posky-
tuje padesát tisíc korun ročně, Čáslav nám kromě 
letošního roku, kdy jsme dostali čtyřicet tisíc korun, 
přispívá dvacet tisíc korun ročně a občas dostane-
me dar od lidí. Městům i dobrovolným přispěvate-
lům mnohokrát děkujeme, ale stále nám zbývá po-
krýt více než tři sta tisíc korun. Někdy si lidé neuvě-
domují, že členové našeho sdružení využívají k do-
pravě na místo odchytu vlastním automobily, do 
kterých z vlastních peněz kupujeme pohonné hmo-
ty, platíme veterinární ošetření a většina zvířat na 

 svého nového majitele čeká v našich bytech. 
Máme patnáct členů, z toho pět aktivních, kteří 

se každodenně věnují terénní práci a zbylých deset Pokud podezřelý majitel žije v blízkosti našeho 
zaplatí členské poplatky a čas od času nám vypomů- regionu, jedeme ho navštívit. Pokud vidíme, že je 
žou. Potom to jsou dobrovolníci z řad veřejnosti, zvíře skutečně ve velmi špatném stavu, požádáme o 
kteří se nám někdy ozvou, abychom jim přivezli jídlo jeho vydání. V nejlepších případech se stane, že je 
pro zatoulané kočky a oni ho roznesou po stanoviš- nám zvíře vydáno, pokud ne, musíme přivolat kraj-
tích v blízkosti svého bydliště. skou veterinární správu. 

Pokud by se našel kdokoliv, kdo by nám chtěl Nejhorší situace jsou pak takové, jako když nám 
pomoci finančně, materiálně, měl by zájem o do- občané z čáslavských Koželuh zavolají, že se po měs-
časnou péči nebo by se chtěl stát členem, může nás tě potuluje kočka se zapíchnutým nožem v hlavě. 
kontaktovat prostřednictvím www.lozkh.cz nebo Trvalo mi čtyři dny, než jsem zvíře našla. Vypadalo 
facebookového profilu. to opravdu děsivě a vážně. Skutečně běhala s no-

žem zapíchnutým v hlavě, ale naštěstí se veteriná-
řům podařilo kočku zachránit bez vážnějších ná-

V Lize na ochranu zvířat pracuji již 25 let. Moje a sledků. 
vlastně i práce celého sdružení spočívá v pomoci 
všem zvířatům, která ji potřebují. Moje lokalita je 
Čáslav a okolní obce.

Práce moje a dalších terénních pracovníků vypa- Každý majitel kočky, ale i kocoura, by měl mít na 
dá tak, že dostaneme od lidí nebo městské policie paměti, že pokud neplánuje rozrostlou kočičí rodin-
informaci, že za městem se u vozovky nachází krabi- ku, o kterou se bude starat, měl by své mazlíčky ne-
ce s koťaty, že se po Čáslavi potuluje zraněný pes chat vykastrovat. Kočka dokáže porodit až 15 koťat 
nebo jiný z podobných případů. Vydám se na dané za rok, lidé je poté vypouští do měst kde se - pokud 
místo, zvířete se ujmu, převezu ho na veterinární přežijí - dále rozmnožují. Takové kočky mohou po 
kliniku, kde proběhne vyšetření, poté mu najdu do- městech roznášet různé infekce, a to i mezi domácí 
časný domov a během jeho ubytování hledám vhod- zdravá zvířata.  
ného majitele, který by se o zvíře mohl postarat trva- Také se blíží Vánoce a často se stává, že dárkem 
le. bývá domácí mazlíček. Pokud se někdo rozhodne 

U „divokých” koček, které žijí na ulici, majitele darovat zvíře, měl by si pořádně rozmyslet a ověřit, 
nehledáme. Tam je postup jiný. Jinak se ale nespeci- zda o něho obdarovaný skutečně stojí a zda je v jeho 
alizujeme pouze na kočky, ale i psy a jiná zvířata žijící silách se o něj postarat. Rodiče musí počítat také       
ve volné přírodě. Postarali jsme se například o zra- s tím, že pokud malému dítěti koupí psa, kočku, krá-
něné ježky. líka, křečka, rybičky nebo jiné zvíře, mnohdy péče o 

zvíře skončí na rodičích samotných. Najednou při-
jdou na to, že se zvířeti musí věnovat více, než si 

Kočky z ulic měst musíme odchytit, což je na představovali. Někdy to lidem nedochází a my po-
rozdíl od většiny ostatních koček a zvířat poměrně tom například vytahujeme živá morčata z kontejne-
dost náročné, protože jsou plaché. Jsou situace, kdy ru.
nám trvá i několik hodin, než je odchytíme. Poté 
případně následuje odblešení, odčervení, veteri-

                 JN, foto - archiv:  www.lozkh.cz

 stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2017   



V úterý 3. října proběhla na malé scéně čáslavského 
Dusíkova divadla vernisáž děl významného česko-
francouzského výtvarníka Miloslava Mouchy. V ce-
lém prostoru divadla je prezentováno více než pa-
desát mnohdy rozměrných obrazů z posledních de-
seti let autorovy tvorby; některé jsou přitom vysta-
veny vůbec poprvé. 

Malý životaběh Miloslava Mouchy

světa a na stovce společných výstav, kolektivních 
přehlídek či veletrhů umění. Jeho dílo je kromě 
jiných prestižních sbírek a galerií zastoupeno v pa-
řížských Centre Georges Pompidou, Musée Natio-
nal d’Art Moderne, v Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris a také v pražské Národní galerii. Od 
roku 1983 se zúčastňuje nejvýznamnějších meziná-

Vernisáž zahájilo hudební vystoupení žaček rodních veletrhů umění jako jsou Art Basel, Art 
čáslavské Základní umělecké školy Elišky Novákové, Frankfurt, Art Forum Hambourg nebo Art Paris a je-
Veroniky Hájkové, Adély Závůrkové a Beáty Šubíno- ho díla se objevují v nabídkách evropských galerií a 
vé, za klavírního doprovodu učitelky Ivy Jeriové. aukčních síní. 
Úvodní slovo poté pronesl senátor a starosta měs- Je také autorem dvou autobiografických knih, 
ta, Ing. Jaromír Strnad, který mimo jiné uvedl: "Ne- nazvaných Životaběh a Malá kniha, a knihy vzpomí-
stává se často, abychom v Čáslavi otevírali výstavu nek vydané v loňském roce pod názvem Václav 
malíře, jehož význam přesáhl hranice naší země,     Boštík a jeho francouzský čas. 
v tomto případě dokonce autora, který je v zahrani-
čí známější než v Čechách. Miloslav Moucha opustil Vernisáže se vedle autora samotného či sená-
Československo kvůli srpnové okupaci a na několik tora Jaromíra Strnada, který celé akci poskytl ofi-
desítek let se mu domovem stala Francie, v níž ciální záštitu, zúčastila i řada dalších osobností, na-
dosáhl významných uměleckých a zároveň i peda- příklad ministr obchodu a průmyslu Jiří Havlíček či 
gogických úspěchů. Od počátku 90. let minulého branou, Bohdanem Kopeckým či Emanuelem Fryn- významná česká fotografka Gábina Fárová. 
století se však do Čech pozvolna vrací a já jsem rád, tou. Výstavu Miloslava Mouchy nazvanou "Z ONO-
že máme díky jeho vstřícnosti možnost seznámit se Kvůli okupaci Československa v roce 1968 ode- HO SVĚTA" zorganizoval čáslavský spolek Třiatřicet 
nyní s jeho dílem i tady u nás v Čáslavi." S hlavním šel do francouzského exilu a usadil se v Besançonu, za finanční podpory města. Generálním partnerem 
projevem vystoupil kurátor výstavy a autor připra- kde se zprvu věnoval zejména konceptuální tvorbě se stala firma HOKA Interier, jejíž majitelé Kamil 
vovaného katalogu, ředitel Galerie výtvarných a nově i fotografii. Některá z jeho děl zařadil v roce Handlíř a Jan Andrle k tomu uvedli: "Když jsme s Da-
umění v Mostě pan Petr Svoboda, který stručně 1972 významný německý výtvarník a teoretik videm Novákem zakládali v roce 2011 spolek Třia-
shrnul autorovu uměleckou dráhu a východiska umění Klaus Groh do své knihy Aktuelle Kunst in Ost třicet, vedla nás vize, že budeme v Čáslavi pořádat 
jeho tvorby. Europa. V roce 1974 byl Miloslav Moucha jmeno- akce, které by slušely i renomovaným kulturním 

ván profesorem na pres- institucím velkých měst. V uplynulých letech jsme 
tižní École des Beaux Arts zde s rostoucím ohlasem odborné i laické veřejnosti 
Besançon, kde poté řadu realizovali projekty stále náročnější na organizaci i 
let vyučoval kresbu a finance. Výstava a doprovodný katalog Miloslava 
malbu. Postupně si svou Mouchy v čáslavském Dusíkově divadle je naší první 
tvorbou získal ve Francii i akcí, která by se neuskutečnila bez výrazné podpory 
dalších zemích zaslouže- generálního partnera. A protože žádný z komerč-
né uznání a renomé a se- ních subjektů na Čáslavsku neprojevil o tuto výji-
známil se s dalšími čes- mečnou kulturní událost zájem, rozhodli jsme se, že 
kými exilovými umělci, se k této formě spoluodpovědnosti za město, ve 
například Jiřím Kolářem, kterém naše firma řadu let působí, přihlásíme 
Jindřichem Zeitham- sami." 
mlem nebo Václavem Obrazy Miloslava Mouchy si mohou návštěvníci 
Boštíkem. čáslavského divadla prohlédnout do 26. listopadu. 

V 1984 vykonal - po- Katalog z výstavy bude prezentován počátkem listo-
dobně jako třeba Dante padu v prostorách pražské tiskárny INDIGO print. 
Alighieri, František z As- Tímto katalogem zahájí spolek Třiatřicet ve spolu-
sisi nebo Jan van Eyck - práci s Petrem Svobodou novou edici uměleckých 
iniciační pěší pouť k hro- publikací nazvanou Picturis. 

bu apoštola Jakuba ve španělském městě Santiago 
Miloslav Moucha se narodil v dnes již neexistu- de Compostela. 

jícím Dolním Litvínově, a to v březnu 1942; letos Koncem osmdesá-
tedy oslavil významné životní jubileum. Rok stu- tých let Miloslav Mou-
doval na pedagogickém gymnáziu, byl vyloučen, cha opustil školu v Be-
stal se číšnickým učněm, potom pracoval jako zá- sançonu, jednak na pro-
vozník, pomocný zámečník a dřevorubec. Po návra- test proti tehdejšímu 
tu z vojny složil maturitu a nebyl přijat na Akademii francouzskému systému 
výtvarných umění. Zůstal ale v Praze, začal chodit umělecké výuky, a také 
na Střední výtvarnou školu a pracovat jako poslíček proto, že se chtěl inten-
v Divadle Na zábradlí. Po roce se vrátil do Litvínova a zívněji věnovat vlastní 
několik let zde působil jako pomocný učitel kreslení tvorbě. Od počátku 90. 
a matematiky. Po celou dobu se sám vzdělával a let žije a pracuje stří-
maloval. davě v Paříži a v Onom 

Osudovým se mu stalo setkání s Josefem Jed- Světě v Čechách. 
ličkou, významným českým filosofem, prozaikem a Své kresby, grafiky a 
esejistou, který žil na severu Čech v poúnorovém obrazy dosud prezento-
vyhnanství. Díky němu začal systematicky studovat val celkem na šedesáti 
a tvořit a postupně se seznámil s řadou dalších samostatných výsta-
významných umělců - s Ivanem Divišem, Janem Zá- vách v různých zemích 

Ing. David Novák, přeseda Třiatřicet, z.s. 
http://triatricet.webnode.cz

MILOSLAV MOUCHA VYSTAVUJE OBRAZY Z ONOHO SVĚTA 
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V Čáslavi byl 4. srpna otevřen nový klub. Nese název 
Gumárna a kromě příjemného prostředí pro pose-
zení s přáteli disponuje místem pro aktivní vyžití. 
Nejatraktivnějším lákadlem je bowlingová dráha, 
která ve městě dlouhé roky chyběla. Gumárna ale 
nabízí a do budoucna připravuje mnohem více. 
Konkrétnější informace nám v rozhovoru sdělila Co konkrétně v Gu-
majitelka klubu Alena Losenická. márně najdeme dnes a 

Než se dostaneme ke klubu samotnému, všiml na co se můžeme kro-
jsem si, že v jeho logu figuruje číslo 1952. Souvisí mě terasy  těš i t  v  
nějak s historií komplexu? budoucnu?

Jak z původně výrobny pneumatik vznikne klub 
s bowlingovou dráhou?

Michal Strach o interiéru budovy řekl: 

Návštěvníci si jistě všimnou atraktivního inte-
riéru. Můžete o něm pohovořit?

V roce 1952 byl položen základní kámen, přes- Zájemcům nabízí-
něji řečeno postavena první budova z celého areálu me tři bowlingové drá-
v ulici Pražská - dnes rozsáhlého areálu s 3 300 m² hy, jeden kulečníkový 
zastavěné plochy. stůl, dva fotbálky a je-

den automat, který na-
bízí dnes již starší kul-

Když naše děti byly ve věku kolem puberty, po- tovní hry jako je například Pac-Man. féru a vdechnout jim nový život. V průběhu prací se 
strádaly v Čáslavi prostor - klub, kde se nekouří a ne- Dále zde pořádáme a do budoucna chceme po- nám například odkrylo kouzlo původních stropů ne-
blikají hazardní automaty. Přiznám se, že vybudovat řádat různé akce. Každý měsíc probíhá zábavně vě- bo lamp. Přirozeně nám tedy vykrystalizoval in-
v Čáslavi místo, kde by se mohli scházet dospělí lidé i domostní kvíz, 6. října zde proběhla vernisáž výsta- dustriální styl. K této otázce jistě rád pohovoří také 
mládež se svými přáteli a pobavit se, byl tak trochu vy obrazů Terezy Trynerové, 3. listopadu pořádáme designér Michal Strach, se kterým jsme celý interiér 
můj sen. Cesta k jeho realizaci byla ale dlouhá.   halloweenskou párty. Do budoucna bychom rádi   ře šili a  většinu nábytku navrhoval.

V Čáslavi máme slévárnu, pro kterou jsme po- v klubu uvedli menší  hudební produkce, chvilky 
třebovali skladové prostory. Okolo tohoto objektu, poezie či “divadlo v obýváku”, firemní akce na za-
kde se již nacházel pouze malý pneuservis, jehož kázku a další projekty, o které by mohl být zájem. 
služby fungují dodnes, jsme často projížděli. Jeho Připravovaný program a aktuální informace o klubu 
cena pro nás ale byla hodně vysoká. V průběhu let najdete na facebookových stránkách s názvem Klub 
se však postupně snižovala a v roce 2014 jsme se Gumárna.  
nakonec tyto prostory rozhodli zakoupit. Jako sklad V současné době jednáme o realizaci projektu  „Myslím, 
však využíváme pouze 600 m². Hledali jsme tedy taneční školy v nevyužité části rekonstruované bu- že se nám podařilo zajímavě pojmout základní kon-
způsob, jak využít zbytek areálu. dovy. cepci klubu. Stavebně jsme měli dané tři platformy, 

Osud nás spojil s Miroslavem Patákem, který které si po rekonstrukci můžeme představit jako tři 
právě hledal nové místo pro své fitko. Rozhodli jsme rozdílné světy. Propojuje je bar, kde si člověk objed-
se podpořit jeho záměr a část areálu zrekonstruovat ná něco k pití a může pokračovat rovně do místnosti 
k tomuto účelu. Fitness Paty zde působí již téměř tři s bowlingem, která díky koženým sedačkám a dal-
roky. Vzhledem k tomu, že je v okolí velká konkuren- šímu vybavení zcela odlišného od ostatních míst-
ce a my jsme disponovali stále spoustou místa, bylo ností, může působit jako doutníkový salón. Ná-
nám jasné, že musíme postavit něco, čím bychom vštěvník může pokračovat do mezipatra. Zde se jed-
chod fitka mohli podpořit a provázat. Tehdy se zno- ná o klidnější a řekněme pocitově čistší zónu, kde 
vu vynořil náš sen, tentokrát s mnohem jasnějšími můžete posedět s přáteli nebo se začíst do knížky. 
obrysy než kdykoliv dříve. Řekli jsme si: ,Vybuduje- Do budoucna chceme, aby lidé z této místnosti 
me klub s bowlingovou dráhou, příjemným poseze- mohli vejít na terasu a za hezkého počasí posedět 
ním a hernou pro mladé lidi!' na čerstvém vzduchu. Třetí místnost by měla před-

stavovat klubový svět pro mladé lidi. Najdeme tam 
kulečník, fotbálky, sedací vaky místo židlí nebo dře-
věné palety nahrazující stoly. Na velké zdi můžeme 

Už když jsme začali budovat fitko, tak jsme promítat například filmy. Tento prostor je vytvořen 
chtěli zachovat maximum z původní budovy. Postup tak, aby se dal snadno vyklidit a rychle připravit tře-
při stavbě klubu zůstal stejný. Měli jsme tedy pros- ba na hudební produkci.” 
tory, ve kterých jsme se snažili oživit jejich atmos-

Jaký sortiment nabízí bar? 

Najdeme v Gumárně i jídelní lístek?

V celém areálu tedy najdeme fitness centrum, 
klub s bowlingovou dráhou, sklad slévárny a pneu-
servis. Vejde se sem ještě něco? 

viště a menší prolézač-
ka by měly být jeho sou-
částí. Vše ale velmi zále-
ží na návštěvnosti a záj-
mu ze strany obyvatel 
Čáslavi.

Nápojový lístek obsahuje kromě klasických al-
koholických i nealkoholických nápojů také různé 
míchané koktejly. Na čepu se snažíme pivo obmě-
ňovat tak, aby osvědčené značky doplňovaly i menší 
pivovary. Vše se odvíjí od přání a zájmu návštěvníků. 

Uvažujeme o chuťovkách jako je nakládaný her-
melín, utopenci nebo sendviče a příští letní sezónu 
bychom se nebránili venkovnímu grilování. Možná 
se také pokusíme oslovit některou z pizzerií a do-
mluvit pro naše zákazníky výhodnější cenu v rámci 
rozvozu, ale vařit v klubu určitě nebudeme.

Místa je tu stále spousta a to jak venku, tak 
uvnitř budov. Co se týká klubu, chtěli bychom ho     
v budoucnu rozšířit o venkovní terasu, vedle které 
se jistě vejde prostor přizpůsobený dětem. Písko-  JN, Foto: JN, Miroslav Lepeška

V NOVÉM ČÁSLAVSKÉM KLUBU NAJDEME TŘI SVĚTY 

 stránka 15 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2017   



Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 
Obchodní akademie Čáslav tento rok slaví 80 let od 
svého založení. Oslavy tohoto významného jubilea 
školy, která v současnosti nabízí více než osm set 
míst pro žáky, vystupující ze základních, ale i střed-
ních škol, proběhly 13. a 14. října. V rámci této příle-
žitosti jsme navštívili ředitelnu, abychom vyzpoví-
dali nejpovolanější osobu, ředitelku Mgr. Věru Sza-
bovou.    

Jaké byly nejzásadnější milníky v historii školy? 

Co podle Vás nesmí chybět v kvalitní škole?

 Co musí dnes středoškolský student ovládat, 
aby uspěl na trhu práce? Na jaké předměty kladete 
největší důraz? 

Je důležitější, aby žáci perfektně znali fakta ne-
bo by školy měly spíše dbát na připravenost mla-

Ve funkci ředitelky jste pět let. Při vstupu do dých lidí pro běžný život? 
takové pozice má jistě každý člověk představu, kam 
by se jemu svěřená organizace měla ubírat. Jaká 
byla ta Vaše?

Podniky již několik let aktivně řeší absenci tech-
nicky vzdělaných lidí. Škola proto založila kroužky 
pro základní školy, které žákům přibližují svět tech-
niky. Jaký je zájem o technické obory nyní? 

Můžete zmínit pár úspěchů Vašich žáků, kte-

nemyslím pouze v jednotlivých segmentech matu-
rity, ale v celkové zkoušce.       

Od začátku jsem se také chtěla zaměřit na rozší-
ření spolupráce s okolními podniky, tedy na mož-
nosti praxe pro technické i ekonomické obory, která 
je důležitá nejen po ukončení školy, ale také během 
studia. 

Na vyšší odborné škole jsem se kromě stejného 
důrazu na praxi snažila také o to, aby studenti měli 
po ukončení vzdělání hladký přestup nejen ze školy 

První zásadní událostí byla samotná stavba hlav- do práce, ale také ze školy do školy, v tomto případě 
ní budovy. Dne 19. února 1936 bylo vydáno staveb- na vysoké školy. Podařilo se rozšířit portfólio vyso-
ní povolení a 22. října 1937 byla stavba zkolaudová- kých škol, které uznávají studium na naší škole. Stu-
na. Škola po jejím otevření nabízela nejrůznější denti pokračující z naší VOŠ do některých vysokých 
učební obory. Učili se zde například kováři, zedníci, škol stejného zaměření, tak mohou mít výrazně 
kadeřnice, krejčové nebo řezníci. V roce 1952-1953 usnadněnou práci, protože jim jsou uznávány kredi-
bylo zaměření sjednoceno pod techniku. Vznikla ty z povinných i profilujících předmětů, které již ma-
tady strojní průmyslová škola a ostatní obory byly jí nasbírané ze studia u nás.  
přestěhovány.

S příchodem pana Ing. Richtera, v roce 1992 - Rozhodně výborní učitelé, protože jen ti, kteří 
1993 byly otevřeny ekonomické obory na technické mají chuť na sobě pracovat a zajímají se o nejnovější 
škole. S obchodní akademií byla v tomto roce ote- trendy výuky, mohou přimět žáky, aby se sami rozví-
vřena také vyšší odborná škola a centrum pro celo- jeli a přicházeli s inovativními pohledy na věc. 
životní vzdělávání. V roce 2000 se nabídka oborů Také je to vybavení. Pokud nebudete mít vyba- fikovat i v jiném předmětu a poté také v životě.    
rozšířila o ekonomické a technické lyceum. vené dílny, laboratoře nebo počítače s odpovídají-

V průběhu těchto let se samozřejmě měnila a cím softwarem, tak se nikam nehnete. ´Za sklem´ 
především rozšiřovala budova. V průběhu padesá- budete sledovat probíranou problematiku, ale prak-
tých let byly chodbou spojeny dílny s hlavní budo- ticky se k ní nemáte šanci dostat a tudíž ji nemůžete Je to již zmiňovaný český a cizí jazyky. V dnešní 
vou. Na konci let devadesátých byla postavena hala dostatečně ovládat. době při komunikaci s firmami zjišťuji, že ovládání 
BIOS a v důležitém roce 1992 - 1993 byla vybudová- Třetí aspekt kvalitní školy, který zaštiťuje oba jednoho cizího jazyka je málo. Také považuji za důle-
na školní jídelna s kuchyní, která má dnes kapacitu zmiňované body, je ekonomická stránka. Pokud ne- žité umět s počítačem a mít povědomí o právu.
500 školních jídel. V tomto roce byla také budova máte finanční prostředky, nemůžete mít nic z toho, Poté jsou to pochopitelně odborné předměty. V 
školy propojena s bývalými kasárnami. Dnes se zde co jsem vyjmenovala.    ekonomické sféře musíte vědět, co je to daňová sou-
nachází budova C, tedy vyšší odborná škola, knihov-  stava, ovládat účetnictví, spravovat finance, sesta-
na, školní klub a domov mládeže.    vit rozpočet nebo si umět spočítat mzdy. Ve strojní 

průmyslové oblasti se neobejdete bez schopnosti 
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. ovládat a podrobně znát nejrůznější strojní zařízení, 

Žáci samozřejmě v rámci středoškolského vzdělání rozeznávat materiály a jejich vlastnosti, měřit tech-
musí znát jistá fakta. Musí se naučit slovíčka cizích nologické veličiny, programovat NC stroje a praco-

Před tím, než jsem do funkce ředitelky vstupo- jazyků, aby se v předmětu mohli posouvat dál a my vat se softwary jako je například AutoCAD.  
vala, jsem zde působila v centru celoživotního vzdě- je poté mohli připravit na běžné životní i pracovní  
lání a později jako pedagog a zástupkyně ředitele situace. Z všeobecně vzdělávacích předmětů si vez-
pro vyšší odbornou školu, takže jsem nevstupovala měme neméně důležitý český jazyk. Pokud člověk 
do neznámého prostředí a věděla jsem, že nastupu- nebude umět pravidla českého pravopisu, nemůže-
ji do čela velmi dobře vedené organizace. Troufám me ho učit, jak psát životopis. Pokud nebude žák Nevím, zda za to mohou kroužky nebo tlak po-
si říci, že jsem na její úroveň plynule navázala. rozumět matematice a fyzice, nepochopí mechani- ptávky po technicky vzdělaných lidech, ale situace 

V rámci střední školy jsem se samozřejmě, stej- ku, a když se nenaučí účetní osnovu, nespočítá si se zlepšila znatelně. Když jsme začínali s kroužky pro 
ně jako moji předchůdci, snažila o perfektní připra- daně. A mohla bych pokračovat dál … základní školy, otevírali jsme poloviční třídu. Dnes 
venost žáků na maturitní zkoušku. Ve výsledcích Podstatné ale také je, aby žáci získané vědo- máme šanci otevřít dvě, což je skvělé. 
maturit jsme nad celorepublikovým průměrem a mosti, které se musejí zkrátka naučit, dokázali modi-

Mgr. Věra Szabová
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rých si nejvíce ceníte za poslední dobu? 

Děkujeme za rozhovor

vali školu v Anglii, v soutěži „Land Rover 4x4“, kde partnerských zahraničních školách nebo jezdí čer-
Každý úspěch našich žáků je jisté pohlazení a získali cenu za inovaci. pat zkušenosti do firem. Nejvíce navštěvované ze-

poděkování, vždy patří jak jim samotným, tak i uči- Příjemné jsou také návraty studentů vyšší od- mě jsou pro naši školu Irsko, Anglie, Slovinsko nebo 
telům. Velkou radost mi v poslední době udělaly borné školy z půlročních praxí, které absolvují ve Malta. 
úspěchy ve středoškolské odborné činnosti. Naši třetím ročníku a to jak ze zahraničí, tak z českých Horkou novinkou je pro nás možnost vycesto-
chlapci III. ročníků oboru strojírenství získali první, firem a organizací. Když při kontaktních návštěvách vat také v rámci střední školy. Během měsíce října 
druhá i třetí místa v krajském kole. V minulém roce od vedoucích provozů slyšíte, že student naší školy odcestovalo patnáct studentů třetího ročníku ob-
jsme v této soutěži dokonce skončili pátí v celore- byl přínosem pro jejich firmu, nebo že praktikanty chodní akademie na čtrnáct dní do podniků v Irsku. 
publikovém kole. Máme také dobré sportovce, pro přijímat nechtěli, ale po zkušenosti s čáslavskou Strojaři se na jaře vydají do Španělska, do firmy zabý-
které plánujeme zrekonstruovat halu BIOS. VOŠ změnili názor, je to hřejivý pocit. vající se leteckým průmyslem.     

Ani v obchodní akademii, kde se zúčastňujeme Musím také zmínit, že se nám podařilo uspět      
účetnických soutěží, nejsme pozadu. V minulém v projektu IROP pro modernizaci dílen. V příštím ro-
školním roce jsme obsadili čtvrté místo v celore- ce bychom se měli dočkat nového vybavení do sou-
publikové soutěži. Úspěchy máme také v jazyce. Dů- stružny a frézárny, jehož hlavní složkou jsou moder- Škola je zapojena také do projektu K2, o kterém 
kazem je páté místo v republikovém kole olympiády ní CNC stroje s programovatelnými panely, což nás jsme hovořili se zástupcem ředitele Mgr. Pavlem 
v německém jazyce, či letošní druhé místo v kraj- posune o obrovský kus dál ve výuce strojírenství.   Kluhem. „Projekt K2, který zaštiťuje program Eras-
ském kole z téže soutěže. Úspěšné studenty máme mus, připravuje studijní materiály pro výuku odbor-
také v soutěžích Wolkerům Prostějov či Lidice pro Se zahraničními zeměmi spolupracujeme prostřed- ného jazyka v šestnácti evropských jazycích ve spo-
21.století. Studenti oboru strojírenství reprezento- nictvím projektu Erasmus, který v České republice lupráci s vysokoškolskými i středoškolskými institu-

slaví 30 let. My jsme do něho cemi. Jeho součástí jsou kromě nás také školy z Lo-
zapojeni více než deset let. Díky tyšska, Rumunska, Litvy, Slovinska, Chorvatska, Itá-
Erasmu můžeme vysílat do za- lie, Turecka a jedno malé anglické nakladatelství. 
hraničí studenty vyšší odborné a Tyto studijní výukové materiály rozdělené na tři zku-
dnes již také střední školy. šenostní úrovně, budou přístupné přes e-lear-

V České republice je pouze ningovou platformu. My zodpovídáme za překlad 
deset vyšších odborných škol, studijních materiálů do českého jazyka a za propa-
které jsou zařazeny do progra- gaci v České republice.   
mu Erasmus University Charter Od 19. do 20. října čáslavskou školu navštívilo 
původně založeného výhradně 17 zástupců ze zmiňovaných zemí. Během návštěvy 
pro vysoké školy. Studenti vyšší probíhalo ověřování správnosti a srozumitelnosti 
odborné školy mohou vycesto- materiálů, koordinace prací na zkušenostní úrovni 
vat na tři až pět měsíců do států pro začátečníky, která zatím ještě není připravena a 
evropské unie. Možnost vyces- jednání o propagaci tohoto projektu. Mgr. Pavel 
tovat využívají i učitelé, kteří Kluh pro partnery připravil také výlet do Žlebů a Kut-
přednáší v anglickém jazyce na né Hory. 

Jak ve Vaší škole vypadá zahraniční spolupráce? 

                JN 
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Na počátku listopadu si připomene 155. výročí 
narození lidového loutkáře, učitele národního 
umělce Josefa Skupy, Karla Nováka.

Skupa. Po smrti Karla Nováka pokračovaly v loutkář-
ské činnosti jeho děti Ludvík, Ludmila, Růžena a 
Karel se svými rodinami, hrály od roku 1941 až do 

České loutkářství společně s loutkářstvím slo- roku 1966.
venským je od prosince 2016 zapsáno na seznamu Karel Novák patří k tradičnímu typu lidového 
UNESCO v Reprezentativním seznamu nehmotné- loutkáře, a proto se i v jeho repertoáru objevují 
ho kulturního dědictví lidstva. Tomuto význačnému staré hry doby národního obrození jako dědictví po 
aktu předcházela v únoru 2012 nominace Východo- Lašťovkovi, Kaiserových a Kubeškových. Repertoár 
českého loutkářství k zápisu do Seznamu nemateri- kočovných loutkářů v 2. pol. 19. stol. se postupně 
álních statků tradiční a lidové kultury České republi- obměňoval. Mizely tradiční romantické rytířsko-
ky. Naše loutkářství představuje nehmotný kulturní loupežnické hry a stále častěji byl zařazován 
statek a po celou dobu své existence je uznáváno soudobý činoherní repertoár. Totéž platí i pro dra-
jako významný kulturní a společenský fenomén.      maturgii Karla Nováka. Přejal hry Lašťovkova di-
K slavné historii českého (především východočes- vadla a sám adaptoval některé činoherní hry pro 
kého) loutkářství přispělo i Čáslavsko, a to svým vý- loutkové divadlo. V jeho repertoáru bylo podle in-
značným rodákem Karlem Novákem. formace jeho dcery paní Kratochvílové asi 30 až 35 

Karel Novák se narodil 1. listopadu 1862 ve her, které se v každém místě hrály až do vyčerpání 
Žlebech u Čáslavi čp. 64 - tehdy hostinec U Nováků - po dobu asi 4 až 6 týdnů. Dochovalo se množství 
dnes hostinec U Kosů. Na vývoj budoucího loutkáře starých plakátů. 77 kusů plakátů má ve svých 
měly velký vliv divadelní společnosti, které hrávaly sbírkách čáslavské muzeum, dalších 64 plakátů mi 
v prostorném sálu hostince U Nováků. Nejvíce však kdysi paní Kratochvílová zaslala.
byl zaujat loutkovým divadlem Jana Nepomuka Laš- Hovořit o práci a významu Karla Nováka, to 
ťovky. Ten sem často zajížděl se svým kočovným Marií (1875 – 1944). Po smrti tchána v roce 1906 se znamená postihnout 64 let neúnavné, poctivé a 
loutkovým divadlem, svá představení aktualizoval ve svých 44 letech stal majitelem divadla a samo- obětavé práce, kterou věnoval umění nejvíce 
závěrečnými výstupy „dědka a báby zlých časů“ zpí- statným principálem. Novákovo loutkové divadlo opomíjenému - loutkářství. Sama tato dlouhodobá 
vanými kuplety začínající slovy „Ach jsou to zlé ča- navázalo na dobrou tradici Lašťovkova a Kaiserova práce přináší svůj plod - dokonalost řemesla. Karel 
sy…“. Tuto tradici politických narážek můžeme  d iv ad l a  a  b rz y se stalo vedoucím podnikem mezi Novák byl nejen výborný řemeslný loutkář, ale pře-
v dalším vývoji českého divadla sledovat v kabaretu profesionálními scénami lidových loutkářů. devším umělec. Jeho mistrovství bylo v dokonalé 
Červená sedma, ve Skupově Revolučním Kašpárko- Karel Novák se svým divadlem procestoval technice ovládání marionet, tradičních shora ovlá-
vi nebo později v Osvobozeném divadle Voskovce a mnoho měst. Ročně navštívil deset až šestnáct daných loutek doby národního obrození, ale i ve 
Wericha. Lašťovka je právem označován pro své míst, kde hrál. Seznam míst pobytu je dochován   zv e l ebení loutkářské kultury u nás. Novákovo di-
vlastenectví a rebelantství „loutkařským Havlíč- v cestovní knížce. Karel Novák nezapomíná ani na vadlo proslulo vysokou úrovní repertoáru, vlaste-
kem“ a pro herecké a improvizační schopnosti ho svůj rodný kraj. Například do Čáslavi a okolí se nectvím i krásnou jadrnou češtinou, která se ozý-
jeho odchovanec Karel Novák nazval „Mošnou mezi Kaiserovo a později Novákovo divadlo dostalo vala z jeho jeviště.
loutkoherci“. mnohokrát: Dvakrát v roce 1878 navštěvuje Čáslav, Při příležitosti 120. narození Karla Nováka v ro-

Malý Karlík byl útlý, bystrý chlapec, který vý- Vrdy, Chotusice, v roce 1882 a 1885 Čáslav a Vrdy,   c e 1982 byla instalována v Městském muzeu v Čás-
borně ve škole prospíval a již v dětství se utvářel je- v roce 1886 Čáslav, v roce 1889 Čáslav, Malešov, lavi výstava jeho loutek, které muzeu darovala dce-
ho vztah k historii, především díky divadlu. V pros- Nové Dvory, Bučice, Vrdy, Potěhy, Jeníkov, v roce ra loutkáře Růžena Kratochvílová. Novákovy loutky 
torném sálu u Nováků hrávaly divadelní společnos- 1891 Malešov, Kutnou Horu, v roce 1896 Malín a získalo darem i jeho rodiště a jsou v expozici zámku 
ti: Braunova, Kramuelova, Jelínkova a Muškova. Nové Dvory, v roce 1897 Vrdy, Čáslav, Žleby, v roce ve Žlebech. Ve stejném roce byla uspořádána sou-
Karlíka zajímaly hry hostujících společností, dostal 1902 Malín, Hlízov, Nové Dvory, Kutnou Horu, borná výstava v Plzni. A 29. listopadu 1983 v rámci 
se do zákulisí, pomáhal přestavovat scény, oblékal Čáslav, Žleby. V Čáslavi se v té době hrálo např. na Roku českého divadla autorka tohoto textu odhalila 
loutky a roznášel plakáty. Oblíbil si hlavně Lašťovko- Dobytčím trhu (nyní Komenského náměstí) a U pamětní desku na rodném domě loutkáře. Jejím au-
vo loutkové divadlo. Na utváření Karlovy osobnosti Prince (dnes hotel Grand). torem je sochař a restaurátor, kutnohorský rodák, 
mělo vliv i jeho rodiště. Rád vzpomínal (podle infor- V lednu 1914 navštívila plzeňská spisovatelka Miloslav Smrkovský (1926 – 2009). Je velká škoda, 
mace jeho dcery Růženy Kratochvílové) na své mlá- Amálie  Kožmínová v Poděbradech představení No- že po poslední rekonstrukci restaurace již krásný 
dí: na rodiče, sourozence, kamarády, na romantický vákova divadla. Byla okouzlena jeho Faustem, pře- reliéf nebyl na budovu zpět vrácen, aby mohl při-
žlebský zámek obtékaný řekou Doubravou, tehdejší devším jadrnou lidovou češtinou. Pozvala Karla pomínat tohoto slavného žlebského rodáka, skrom-
sídlo Auerspergů, na tajné výlety do zámecké konír- Nováka do Plzně, aby se zde usadil. Novák pozvání ného a pracovitého loutkáře, který své rodiště pro-
ny, kde měli své malé koně princové Engelbert a rád přijal a v únoru 1914 sem přijel s manželkou a slavil.
Eduard. pěti dětmi (Marie, Ludvík, Ludmila, Růžena, Karel) a 

V roce 1876 Karel ukončil školu. Přestože byl tehdy nastal přerod v jeho životě. Umělecké lout- Podnětem k zájmu o Karla Nováka v 80. letech 
bystrý a nadaný, nemohl být z finančních důvodů kové divadlo hrálo v Plzni plných 13 let, nejprve pod minulého století se stala závěrečná práce studia 
dán na studie. Novákovi měli jedenáct dětí, rodinu záštitou Osvětového svazu a později Feriálních osad loutkářství na DAMU na téma Karel Novák a tradice 
finančně vyčerpala oprava domu po požáru, na stu- (feriální osady byla dobročinná zařízení, poskytující lidového loutkářství na Čáslavsku z roku 1980 z pera 
die pro Karla nezbyly finanční prostředky. Karel No- chudým dětem z velkých měst prázdninový pobyt autorky tohoto článku.  Kompletní práce bude otiš-
vák byl tedy dán do učení na pekaře ke svému kmot- na venkově na zotavenou). Na jaře 1917 přišel do těna ve Sborníku Včely Čáslavské. 
rovi. Na podzim roku 1876 přijel do Žlebů Lašťovka divadla Feriálních osad Josef Skupa. A světově pro- Závěrem je nutné zdůraznit velký význam lido-
a ptal se na Karla. „Učí se pekařem. Cože? Takové slulé loutky Spejbla a Hurvínka vznikly podle návrhu vého loutkáře Karla Nováka. Současná teatrologie 
úmorné řemeslo pro tak nadaného hocha? Snad Josefa Skupy právě v plzeňském divadle Karla No- dochází k názoru, že nebýt Karla Nováka, nerozvinul 
byste tu vzácnou dušičku v něm nenechali ubít! Po váka. Uvnitř souboru však časem vznikly rozpory a   by se s největší pravděpodobností talent národního 
domluvě s otcem a synem je dohodnuto: Karel na- v červnu 1927 hrají Novákovi na jevišti Feriálek na- umělce Josefa Skupy, který proslavil naše loutkář-
stoupí k Lašťovkovi.“ (podle vzpomínek dcery Růže- posledy. Odcházejí svou vlastní cestou, obnovují ství po celém světě. Jeho dědictví pokračuje v Di-
ny). A tak se stalo v den jeho čtrnáctých narozenin - tradici cestovního divadla. vadle Spejbla a Hurvínka a v současných loutkových 
1. listopadu 1876. Pod vedením principála Lašťovky Životní a loutkářská Novákova pouť je ukonče- scénách. Novákův odkaz žije v těchto divadlech 
hrál jen necelý rok. V roce 1877 Lašťovka umírá a ří- na jeho smrtí 24. srpna 1940 v Klatovech. Byl po- dodnes a právem jsme považováni ve světě za lout-
zení divadla převzala jeho žena Antonie a Antonín hřben v Plzni a za loutkáře se s ním rozloučil prav- kářskou velmoc.
Kaiser. Novák se v roce 1896 oženil s jeho dcerou nuk Matěje Kopeckého Antonín a profesor Josef      

LIDOVÝ LOUTKÁŘ KAREL NOVÁK

Mgr. Jana Andrejsková
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Od 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr 
přepálených rostlinných olejů a tuků. Občané 
města tak budou mít možnost ekologicky likvidovat 
použitý olej namísto vhazování naplněných nádob 
do kon-tejneru na směsný komunální odpad nebo 
vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, 
které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a 
způ-sobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v 
čis-tírně odpadních vod. 

městě zatím umístěno 5 černých popelnic na 
stanovištích:

1) kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová 
a Ludmily Formanové,

2) kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy 
Němcové,

3) Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na 
Fortně,

4) kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou 5) kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa 

lidé odkládat pouze v uzavřených plastových Holého u č.p. 1903.
obalech, například v PET lahvích, do černých Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů 
popelnic o obje-mu 240 l. Tyto popelnice budou bude počet stanovišť případně rozšířen do dalších 
uzamčeny a opat-řeny kruhovým otvorem k lokalit města. Svoz bude realizován prostřednictvím 
vhazování lahví. Nádoby nejsou určeny pro společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u 
technické oleje ani maziva. Církvice.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve 

CHOVEJME SE ZODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ

ALOBAL Směsný odpad, kontejner na hliník. zařízení. PNEUMATIKY Sběrný dvůr.
 AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, spec. firmy. JUTA Směsný odpad. POČÍTAČE A POČÍTAČKY Elektroodpad, sběrný dvůr.
AKVÁRIA Kontejner na barevné sklo, sběrný dvůr. KABELY Elektroodpad, sběrný dvůr. POHLEDNICE Směsný odpad.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných KABELKY A TAŠKY kontejner na použitý textil, POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
likvidátorů, sběrný dvůr. směsný odpad. POLYURETAN Sběrný dvůr.
AUTOSKLO Sběrný dvůr. KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr. PORCELÁN Směsný odpad
AZBEST Autorizovaná firma. KELÍMKY OD JOGURTŮ Žlutý kontejner POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad. KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) PVC Směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR Povoskovaný (nebo znečištěný) do Směsný odpad. (PLASTOVÉ) do plastu REPELENTY Kontejner na nebezpečný odpad.
směsného odpadu. KERAMIKA Směsný odpad, sběrný dvůr. ROLETY jinak směsný odpad.
BARVY Sběrný dvůr, nebezpečný odpad. KNIHY Modrý kontejner na papír. ŘEDIDLA Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. 
BATERIE Kontejnery na elektroodpad. KOBERCE Sběrný dvůr. SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Žlutý kontejner na 
BIOODPAD Hnědé kontejnery. KOSMETIKA Dle obal. materiálu. plasty.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat, ostatní KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad. SÁDROKARTON Sběrný dvůr.
směsný odpad. KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného 
BRÝLE Směsný odpad. KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Kontejner na textil, odpadu.
CD Žlutý kontejner na plasty. směsný odpad. SILIKONY Směsný odpad.
CELOFÁN Směsný odpad. KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner. SILON Směsný odpad.
CEMENT Sběrný dvůr LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr. SKELNÁ VATA Sběrný dvůr.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. SKLENICE Kontejner na sklo.
odpad. LEPENKA PAPÍROVÁ Kontejner na papír. SKLO Kontejnery na sklo.
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY Sběrný dvůr, LEPIDLA Kontejnery na nebezpečný odpad. STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do 
kontejner na nebezpečný odpad. LINOLEUM Sběrný dvůr. plastu a směsný odpad.
DEODORANTY Dle obal. materiálu, aerosol do MAGNETOFONOVÉ KAZETY Žlutý kontejner STŘELIVO Specializované firmy. 
směsného odpadu. MOLITAN Sběrný dvůr. SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr. MATRACE Sběrný dvůr. ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není 
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr. MIKROTEN Žlutý kontejner. třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s 
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. MOBILNÍ TELEFON Drobný elektroodpad. plastovým potahem do směsného odpadu.
DRÁTY Sběrný dvůr. MONITORY Drobný elektroodpad, sběrný dvůr. TAPETY Směsný odpad.
DURAL Sběrný dvůr. NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr. TEFLON Směsný odpad.
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný NÁPOJOVÉ KARTONY Oranžový kontejner. NEREZ TELEVIZORY Sběrný dvůr.
elektroodpad, sběrný dvůr. Sběrný dvůr. TEPLOMĚRY Lékárny. 
ETERNIT Specializovaná firma. NOVODUR Sběrný dvůr,  směsný odpad.  TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.
FILMOVÝ MATERIÁL Směsný odpad. NOVOPLAST Sběrný dvůr, směsný odpad. TEXTIL Kontejnery na textil, sběrný dvůr.
FOTOGRAFIE Směsný odpad. OBÁLKY Kontejner na papír. TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, 
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Sběrný dvůr. směsný OBUV Použitý textil, směsný odpad. některé kontejnery na elektroodpad. 
odpad, kontejnery na použitý textil. OLEJE (potravinové) Speciální kontejner, směsný TRÁVA Kompost, bioplynka, sběrný dvůr.
GRAMODESKY/VINYL Směsný odpad. GUMA odpad (v PET láhvi). TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý 
Směsný odpad. OLEJE MOTOROVÉ Benzinky, sběrný dvůr. kontejner na plasty.
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla OCEL Sběrný dvůr, kontejnery na kov. UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
(Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. VARNÉ SKLO Směsný odpad.
na úsporné žárovky. PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. VATA Směsný odpad.
HLINÍK Kontejnery na kov, sběrný dvůr. PILINY Kompost, bioplynky, směsný odpad. VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Směsný 
HOBRA Sběrný dvůr. PLAST Žlutý kontejner na plasty odpad, kontejnery na hliník.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad. PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Kontejner na papír, VÍČKA Z PLASTU Žlutý kontejner na plasty.
HRNCE,KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr, směsný směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod.) Žlutý kontejner.
odpad. kompost. VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.
CHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. PLECHOVKY (alu) kontejnery na kov/hliník, sběrný ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na 
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. dvůr. textil.
IGELIT Žlutý kontejner na plast. PLENY JEDNORÁZOVÉ V igelitu do směsného ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpadu. ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery 
odpad pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém PLEXISKLO Sběrný dvůr. Ekolampu, sběrný dvůr.

A
ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou.
 AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. Více ZDE.
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. Více ZDE.
AUTOSKLO Sběrný dvůr. Více ZDE.
AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Více o azbestu ZDE. V okolí Prahy zkuste tuto.
 
B
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE.
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad  Více ZDE.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.
 
C
CD Žlutý kontejner na plasty. Více ZDE.
CELOFÁN Směsný odpad.
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.
CIGARETY Popelník.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D
DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
DURAL Sběrný dvůr.

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. Více ZDE.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.
 
F
FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.
 
G
GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA Směsný odpad.
 
H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách. Více ZDE.
HOBRA Sběrný dvůr.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
HRNCE,KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.
 
CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I
IGELIT Žlutý kontejner na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.
 
J
JUTA Směsný odpad.

K
KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov.
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L
LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Více ZDE.
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu. VÍCE.
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast.
MOLITAN Sběrný dvůr. 
MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N
NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. JInak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Více ZDE.
NEREZ Sběrný dvůr.
NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC.
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
OLEJE (potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu. VÍCE ZDE.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE TADY.
OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P
PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. Více o papíru ZDE.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad.
PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. 
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr.
PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
PLEXISKLO Sběrný dvůr.
PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. Více ZDE.
POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. VÍCE ZDE.
POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
POLYURETAN Sběrný dvůr.
PORCELÁN Směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

R
REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost.

Ohleduplné chování nejen ve vlastní rodině či vůči 
známýma přátelům, ale i ke svému okolí obecně by 
mělo být od dětství součástí životního stylu 
každého z nás. Nejde jen o to, pustit staršího 
člověka sednout, pomoci druhému v momentě, 
kdy je to potřeba nebo vynést sousedovi tašku do 
schodů. Naše zodpovědnost musí sahat mnohem 
dále, do širšího okolí i do budoucnosti. A právě 
budoucnost nejen současné, ale i příštích generací 
můžeme ovlivnit ohleduplným a zodpovědným 
chováním vůči přírodě. Jedním z důležitých 
momentů je správné třídění odpadu, který v 
současné době představuje pro přírodu velkou 
zátěž, 

LP

NOVÁ MOŽNOST EKOLOGICKÉ LIKVIDACE OLEJŮ

Svatomartinský lampionový 
průvod + ohňostroj dne 
9.11.2017 v 17.00 hod., 
Čáslav, Kostelní a Žižkovo 
náměstí.
Pořadatel: RC Kopretina, 
Čáslav

V minulém školním roce proběhlo okresní kolo 
Olympiády mladých chovatelů tradičně v prosto-
rách Domova mládeže SZeŠ v Čáslavi. Z 11 vyhlašo-
vaných odborností bylo obsazeno pouze pět. Všich-
ni úspěšní řešitelé postoupili do mezinárodního ko-
la, které se letos uskutečnilo v Poběžovicích. 
    Sešlo se zde celkem 92 soutěžících, (z toho 8 ze 
SR) se svými vedoucími z celkem 23 zúčastněných 
okresů. Soutěži patřily dva dny. Výkony soutěžících 
hodnotilo jedenáct tříčlenných komisí složených z 
předních odborníků ČSCH. Všichni soutěžící se po-
drobili vědomostnímu testu, poznávání druhů, ple-
men a barevných rázů zvířat i odbornému pohovoru 
ve zvoleném oboru. Mimo to proběhly i odborné 
besedy a přednášky, které připravily zkušební komi-
se. Bohatý byl i další doprovodný program.
     Slavnostní vyhlášení proběhlo v podvečer v sále 
hotelu Hubertus. Místo pohárů byly tentokrát udě-
lovány ceny reprezentující tradiční chodskou kera-
miku. Mimo to si soutěžící odnesli diplom a tašku      
s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže, kte-
rým patří veliký dík za podporu mladých chovatelů.
    V mezinárodním kole Olympiády mladých cho-
vatelů  reprezentovalo SZeŠ Čáslav sedm z celkem 
devíti nominovaných žáků. A zde jsou výsledky naší 
výpravy:
Chov psů: 
Dvořáková Lucie - 1. místo, 
Komberec Josef  - 3. místo, 
Mayerová Eliška - 4. místo.
Chov akvarijních ryb: 
Husák Ondřej - 1. místo.
Chov ovcí a koz: 
Strašil Michal - 4. místo.
Chov drobných hlodavců: 
Žaloudková Iveta - 5. místo. 
Chov králíků: Krbcová Veronika - 7. místo.
     V rámci mezinárodního klání se družstvo mla-
dých chovatelů ČSCH stalo opět vítězem nad druž-
stvem SZCH. Tímto finálem skončil letošní ročník 
Olympiády mladých chovatelů. 
     Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují 
Městskému úřadu Čáslav a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za 
poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce byla 
pro řadu soutěžících finančně nedostupná.
    Co říci na závěr? Zapojení dětí do soutěže má vý-
znam nejen z hlediska účelného trávení volného ča-
su, ale umožňuje mladým chovatelům navázat kon-
takty s vrstevníky se stejnými zájmy a získat nové vě-
domosti a zkušenosti. Především ve vyšších kolech 
soutěže se děti dostanou do kontaktu s renomova-
nými odborníky, kteří jim jsou v rámci přednášek a 
pohovorů výbornými učiteli. Účast v MK předsta-
vuje pro děti určitou zkušenost, možnost získat více, 
než jen základy znalostí. Samotná soutěž dodává 
často i velkou motivaci něčeho ve své zálibě dosáh-
nout. Tak ze soutěžících postupně vyrostou úspěšní 
chovatelé, lidé mající svůj koníček. 
     Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem roku. 
Případní zájemci najdou další informace o soutěži 
na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé, nebo se 
mohou přihlásit přímo u autorky článku, která je 
pověřena pořádáním soutěže, na tel.: 732 266 935, 
popř. mailem: novackova@centrum.cz. Okresní ko-
lo probíhá tradičně ve SZeŠ Čáslav. Soutěžit může 
každý, kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosa-
žení 18 let v roce konání soutěže.
                                                             Jana Nováčková

SZEŠ ČÁSLAV MÁ DVA VÍTĚZE 
MEZINÁRODNÍHO KOLA OMCH

Dej nám do novin 11/2017 zprávu, že město odbor ŠKP připravuje 18. ples Města Čáslavi, který bude 12.1.2018 (pátek) v sále hotelu Grand.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1.12.2017 v Informačním středisku Čáslav. Cena vstupenky 250 Kč.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
BUDE ZAHÁJEN 

V PROSINCI V INFORMAČNÍM CENTRU 
NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ.

CENA VSTUPENKY BUDE 250 KČ.

Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 

v Čáslavi
Vás srdečně zve

v neděli 12. listopadu 2017 na 

u příležitosti 160. výročí 
od narození faráře 

FRANTIŠKA KOZÁKA (1857- 1926)

SBOROVÝ DEN

Program:
9,00 -  bohoslužby, kázání F. Kozáka
9,15 - nedělka pro děti (káva, čaj, pohoštění)
10,30 - umístění pamětní desky 
           z bývalého Husova azylu do kostela
11,00 - položení květiny u hrobu F. Kozáka 
           a jeho ženy Zdeny Kozákové
12,00 - společný oběd 
14,00 - „RODINNÉ OSUDY“ 
Vzpomínání a vyprávění potomků F. Kozáka 
o osudech členů rozvětvené rodiny 

(vyprávět budou: Pavel Jerie, vnuk J. B. Kozáka a 
pravnuk F. Kozáka a také Josefa Jerieho - ředitele 
Evangelického učitelského ústavu v Čáslavi 
a další.)

18. PLES MĚSTA ČÁSLAVI
SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 12. 1. 2018

V SÁLE HOTELU GRAND
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme při-
nesli informaci o umístění čtyř nových portrétů bý-
valých starostů města do interiéru historické budo-
vy zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení kaž-
dého z vyobrazených představitelů města včetně 
dostupných informací o době, v níž město vedli, a 
případných problémech, s nimiž se museli potýkat, i 
o radostech, které jim jistě dělal pokrok města. Jaká 
tedy byla situace v Čáslavi v letech 1929 - 1931, kdy 
v jejím čele stál pan Josef Oliva?

 Josef Oliva

Následujícího roku byl vodovod dokončen. Po-
kládání vodovodního potrubí po městě bylo pro-
vázeno řadou archeologických nálezů, které oboha-
tily sbírky městského muzea. Jejich inventář začali  
v této době sepisovat František Škrdle s Emanue-
lem Chramostou. V rámci pokračující pozemkové 
reformy město Čáslav konečně získalo 1 200 hek-
tarů schwarzenberských lesů, o které několik let žá-
dalo. Jeho majetek se rozšířil i o část tupadelské ba-
žantnice. 

Přes hospodářské problémy žila Čáslav boha-
tým kulturním životem. 13. října 1929 byla slav-
nostně otevřena Žižkova síň. Otevření bylo dopro-

Narodil se v roce 1892 ve Schořově. V Čáslavi vázeno přednáškou dr. Matiegky a Bartoše, před-
působil jako mistr zednický, architekt a cementář. ních zastánců pravosti nálezu, a výkladem dr. Škrd-
Starostou města byl zvolen v roce 1929 po nečeka- leho o historických okolnostech nálezu, vyšla brožu-
né smrti dr. Karla Tesaře. Jeho prvním náměstkem ra Karla Cibulky. Následujícího roku se opět, ten-
se stal profesor učitelského ústavu Jan Spáčil. Doba tokrát především v denním tisku, rozpoutala disku-
jeho působení nebyla jednoduchá. Konjunkturu se o pravosti Žižkových ostatků. V Čáslavi byl usta-
druhé poloviny dvacátých let vystřídala hospodář- ven zvláštní výbor, který sledoval novinové články a 
ská krize, která se z USA šířila do Evropy. Projevila se shromažďoval argumenty. Mimo jiné se snažil zno-
například v cukrovarnickém průmyslu. Z původních vu vyzpovídat poslední pamětníky čáslavského ná-
osmi cukrovarů, které fungovaly v čáslavském lezu a požádal pražskou Akademii věd o novou revizi 
okrese (Tupadly, Čáslav, Filipov, Bučice, Močovice, tohoto nálezu. Členy komise byli František Škrdle, prapory, zněly zvony i smuteční fanfáry. V tomto ro-
Žleby, Hostačov a Vrdy), zůstaly v provozu jen dva -  Jan Spáčil a Jaromír Jirásek. Sedmdesát let od svého ce také městské zastupitelstvo schválilo otevření 
v Hostačově a ve Vrdech. K tomuto nepříznivému založení oslavil následujícího roku pěvecký spolek Městské hudební školy, která měla v prvním roce 
hospodářskému vývoji se přidaly klimatické Hlahol. 15. června 1930 byla slavnostně odhalena své existence přes 120 žáků a 3 učitele. Výuka pro-
problémy. V únoru 1929 zasáhly Čáslavsko silné pamětní deska Klimentu Čermákovi. Jejím autorem bíhala na radnici. Vznikly nové spolky, například 
mrazy, kdy se teploty pohybovaly více jak 20 ⁰ C pod byl jeho syn Jaromír Čermák. Odhalení desky před- Volné pěvecké sdružení nebo Rotary klub, jehož 
nulou. 11. února bylo dokonce naměřeno více jak cházela návštěva Čermákova hrobu na čáslavském předsedou se stal Emil Pick. Kino Pokrok začalo pro-
37 ⁰ C mrazu. Sucho v létě vedlo ke kritickému hřbitově. Zároveň byla na radnici uspořádána výs- mítat zvukové filmy.
nedostatku vody ve městě a spolu s mrazy zlikvido- tavka literárních děl tohoto významného čáslavské- Ve městě pokračovaly stavební práce, ale již 
valo značnou část ovocných stromů v regionu (jen ho rodáka. Padesát let od svého založení si 13. - 14. drobnějšího charakteru. Byla přestavěna budova 
ve městě jich uhynulo 4 335). V lednu 1930 byl sice září 1930 připomnělo čáslavské gymnázium. Na okresního úřadu a zvýšena o jedno patro, přestavěn 
vybudován nouzový vodovod, který přiváděl vodu   programu oslav byl vzpomínkový večer v sokolov- Husův azyl, druhé patro získala i budova Čtenářské 
z rybníku Zemánek do kašny na náměstí, nicméně   ně, bohoslužby za zemřelé žáky a profesory, návště- Besedy. V blízkosti lázní vzniklo z iniciativy Spolku 
v červenci byl v důsledku sucha Zemánek skoro va radnice, slavnostní shromáždění spojené s pro- pro pěstování her mládeže dětské koupaliště 20 
prázdný a málo vody bylo i v rybníce Trubném. Vodu hlídkou školy i výstavy, společný oběd i výlet do Že- metrů dlouhé, 7 metrů široké a 1 metr hluboké. 
z Podměstského rybníka nebylo možné používat, hušic a Žlebů. Při této příležitosti vyšla pamětní kni- Finance poskytla čáslavská Spořitelna. Tento finan-
protože byla silně znečištěná. Tato situace konečně ha nazvaná Padesát let gymnázia v Čáslavi, v níž byl ční ústav také nakoupil meteorologické přístroje 
přiměla radnici k vybudování dlouho připravované- publikován článek Františka Škrdleho mapující (teploměry, barometr aj.), které byly nejprve umís-
ho vodovodu. Jeho výstavba byla zahájena v roce snahy o založení školy, článek Františka Kohouta o těny v prosklené skříňce u vchodu do radnice, poz-
1930 zřízením nádrží na prameništi u Malče. historii školy, vzpomínky pamětníků, bývalých žáků ději přemístěny na náměstí. Pokračovalo dláždění 
Celkové náklady byly vyčísleny na více jak 11 školy, mj. Hugo Trauba. Najdou se zde i perličky ze ulic. Na péči o vzhled města se i nadále podílel ok-
milionů korun. Pět milionů slíbil přispět stát. školních testů a samozřejmě seznamy žáků a rašlovací spolek. Zajistil opravu altánu a laviček ve 

profesorů a další statis- Vodrantech i výsadbu nových květin a stromů. 
tické údaje.  V prosinci Zlepšila se doprava. 12. října 1929 byla zahájena 
1930 předvedl ochotnic- autobusová doprava z Čáslavi do Podhořan, v roce 
ký spolek svou tisící diva- 1931 byla uvedena do provozu linka Čáslav - Praha. 
delní hru. Ne náhodou jí Autobusy jezdily přes Kutnou Horu, Kolín a Český 
byla Jiráskova Lucerna. Brod. Byla vybudována nová železniční trať z Čáslavi 
Alois Jirásek totiž 12. do Třemošnice. 
března toho roku zemřel 
a přes Čáslav vedla trasa Ve volbách do obecního zastupitelstva v září 
automobilu, který pře- 1931 zvítězili národní socialisté a starostou byl 
pravoval urnu s jeho po- zvolen Antonín Chramosta. Josef Oliva zůstal čle-
pelem z Prahy do Hrono- nem městské rady. V letech 1934 - 39 působil jako 
va. Obyvatelé se s tímto poslanec Národního shromáždění za Českosloven-
čestným občanem svého skou živnostensko-obchodnickou stranu středosta-
města důstojně rozlouči- vovskou.
li. V ulicích se shromáždi- Zemřel v roce 1953 v Čáslavi.
la mládež, spolky, vojsko, 
legionáři. Vlály smuteční                                  PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

JOSEF OLIVA (ve funkci 1929 - 1931)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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DĚKUJEME, ŽE ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY
Nositelé Zlaté medaile prof. J. Janského za 40 

odběrů krve: 

Nositelé Stříbrné medaile prof. J. Janského za 
20 odběrů krve: 

Začnou-li se děti ve škole učit v přírodopisu o lid-
ském těle, jedna z prvních informací, kterou zde zís-
kají, hovoří o tom, že život není možný bez krve. Bez 
té krve, která teče z odřeného kolena po pádu z ko-
la, bez krve, kterou musíme lékařům čas od času 
odevzdat k rozboru, aby bylo možné diagnostikovat 
případnou chorobu a stanovit léčbu. V těchto přípa-
dech se ale jedná o tak malé množství krve, kterou 
je tělo schopno samo nahradit. V případech, kdy to-
mu tak není - při operacích, těžkých úrazech spoje-
ných s velkou ztrátou krve i v jiných momentech, 
kterých by lékaři jistě uměli popsat nepřeberné 
množství, je ale třeba krev do těla dodat. V té chvíli 
přichází čas dárců krve - lidí, kteří darují kus sebe sa-
ma, aby pomohli zachránit život většinou neznámé-
mu příjemci, který díky jejich obětavosti dostává 
novou šanci. 

Nositelé Zlatého kříže 3.třídy za 80 odběrů krve:

kříž 3. třídy za plných osmdesát odběrů krve bez ná- Jiří - Třemošnice a Lukeš Jiří - Žehušice.
roku na odměnu! 

Všem těmto hrdinům, o jejichž pomoci druhým Zítko Zdeněk - Čáslav, Šimon Jaroslav - 
často nevědí ani jejich sousedé, po úvodním hudeb- Golčův Jeníkov, Zahradník Jiří,DiS. - Kutná Hora, 
ním vstupu žáků ZUŠ Čáslav, poděkovali představi- Cihlářová Jaroslava - Kutná Hora, Slavík Václav - 
telé Českého červeného kříže, primářka zdejší he- Poličany, Vlček Petr - Zbýšov, Dvořák Václav - Čáslav, 
matologie, doktorka Marie Drdová, zástupci zdra- Novotný Milan - Kutná Hora, Pavelka Jan - Kutná 
votní pojišťoven i místostarosta města, magistr Da- Hora, Čuda Jiří - Čáslav, Vojtíšek Petr - Ronov nad 
niel Mikš.  Doubravou

„Coby dítě jsem chtěl být hrdinou - zdolat skály, 
přemoci nebezpečí a podobně. Nepodařilo se, ale Pecold Petr - Chotusice, Kyprý 

Daniel - Čáslav, Hrubiš Václav - Čáslav, Semotam 
Robert - Golčův Jeníkov, Šveřepová Petra - Vrdy, 
Vlach Ondřej - Čáslav, Kyzourová Břízová Jana - 
Černíny, Doležal Miroslav - Chotěboř, Jurčíková 
Alena - Chotusice, Koppová Alena - Kutná Hora, 
Pavelka Radek - Ostrov, Zelená Dagmar - Seč, Zadina 
Milan - Vrdy, Pelikán Pavel - Vrdy, Sezemský Karel - 
Netušil, Valášek Daniel - Pardubice, Lutr Karel - 
Výčapy, Vávra Miloslav - Čáslav, Skála Radovan - 
Čáslav, Krumlovský Lukáš  -  Drobovice, Bláha Jiří - 
Kolín, Tyller Martin - Ronov nad Doubravou, Zdeněk 
Karel - Úmonín,  Lebdušková Hana - Vilémov.

když už jsem nebyl hrdina já, toužil jsem se s ním 
alespoň setkat. Tenkrát byl pro mě hrdina kosmo-
naut, partyzán, fotbalista...

Dnes už mám samozřejmě jiné hodnoty a kri-
téria, kdo je a kdo není hrdinou. Dnes je pro mě hr-

Dobrovolní dárci krve jsou lidé, kteří dávají a ne- dinou člověk, který dokáže nezištně pomoci dru-
žádají žádnou odměnu. Jediným, ale tím nejcenněj- hým, obětovat se. Ten, kdo dokáže pomoci zachrá-
ším oceněním jim bývá dobrý pocit. Právě proto si nit lidský život. Dnes se mi tedy plní jedno velké přá-
víc než jiní zaslouží naše poděkování a úctu, vyjad- ní. Jsem rád, že jsem mezi vámi. Děkuji vám,“ řekl při 
řovanou například na víceméně pravidelné akci, při této příležitosti místostarosta města, který se po-
níž jsou předávány Janského plakety i zlaté kříže, tom spolu s ostatními organizátory akce ujal předá-
náležející dárcům, kteří se na transfúzní stanici do- vání stříbrných a zlatých medailí i zlatých křížů, 
stavují opakovaně - často i několik desetiletí. Jedna Po slavnostním ceremoniálu měli všichni pří-které obdrželi nejen obyvatelé Čáslavi, ale také lidé 
taková oslava lidské obětavosti se uskutečnila na tomní dárci i jejich pozvaní rodinní příslušníci pří-z okolí našeho města. 
konci září v prostorách čáslavské transfúzní stanice, ležitost k neformálnímu setkání, zpestřenému ma-
kam bylo pozváno celkem 24 nových držitelů stříbr- lým rautem, připraveným i tentokrát společností Fedorovič Libor - Čáslav, Jarombek Ladislav - 
ných Janského medailí za dvacet bezpříspěvkových Hollas - catering.   Čáslav, Louda Karel - Kutná Hora, Maier Richard - 
odběrů krve, 11 držitelů zlatých medailí za čtyřicet Kutná Hora, Zadina Milan - Vrdy, Kakos Jan - Nepo-
odběrů a 9 dárců krve, pro něž byl připraven Zlatý měřice, Labuť Václav - Ronov n. Doubravou, Horák VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!
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NAKOUKNOUT DO KRASOBRUSLAŘSKÉHO SVĚTA MŮŽEME I V ČÁSLAVI
O programu a nabídce sportovního vyžití zimního 
stadionu na stránkách Čáslavských novin průběžně 
informujeme. V minulém vydání jsme také psali o 
tom, že čáslavský led v této sezóně nabídne atrak-
tivní odvětví sportu vhodného pro milovníky brus-
lení, pro které kontaktní hokej není to pravé. Oddíl Kraso Chrudim v Čáslavi otevírá 

Čáslavský stadion přilákal krasobruslařky z Chru- možnost nahlédnout do světa krasobrusle-
dimi, kterým se zde zalíbilo natolik, že v areálu ní. Můžete nám přiblížit bližší informace?
Vodranty strávily letní soustředění a především zde 
v letošní zimní sezóně zasazují semínko, ze kterého 
by časem mohl vyrůst čáslavský krasobruslařský 
klub. 

Zkušené trenérky úspěšného krasobruslařské-
ho klubu Kraso Chrudim vedou jednou týdně kurzy 
bruslení. O těchto hodinách, jejich dalším možném 
vývoji a o krasobruslení všeobecně jsme si povídali   
s předsedkyní oddílu a trenérkou Mgr. Barborou Jir-
sovou.

Paní Jirsová, jak jste se z Chrudimi dostala na 
zimní stadion v Čáslavi? Jak vznikly první náznaky 
hlubší spolupráce s jeho vedením? 

Jak by eventuálně mohla vypadat další 
spolupráce?

Jak hodnotíte kvalitu ledu a zázemí čáslavského 
stadionu? Můžete zmínit největší úspěchy Kraso Chrudim 

nebo? Jaký je Váš největší osobní trenérský úspěch?

Toto odvětví sportu může být mylně považová-
no jako dívčí disciplína. V krasobruslení ale vynikají i 
muži. Jaké mají oproti dívkám výhody? 

Jak je tento sport finančně nákladný? 

Co Vás 
? 

Co je podle Vás na krasobruslení nejkrásnější? 

Co je podle Vás v tomto spor-
tu nejpodstatnější? Kdy je vhod-
né začít? 

středění a pohovořit o celém komplexu, 
ráda bych řekla, že  jsme v areálu využily i 
ubytování a stravování a jednoznačně mu-
sím říci, že letošní soustředění bylo určitě 
naše nejpovedenější.

V první řadě musíme zmínit, že v tuto 
chvíli nemůžeme hovořit o poskytování 
klasických krasobruslařských lekcí nebo 
zakládání krasobruslařského oddílu. Přes-
tože zájemci o krasobruslení mohou zpo-
zornět a nevylučuji, že za nějaký čas by-
chom nemohli mluvit o založení regulérní-
ho čáslavského klubu, jedná se zatím o jeho 
absolutní základy, což je bruslení. 

Bruslíme každé pondělí od 16:00 do 
18:00 hodin. Lekce jsou pro všechny zájem-
ce od pěti let, tedy i dospělé. Kurzy povedu 
spolu s kolegyněmi z Kraso Chrudim. První 

Minulou zimní sezónu jsem využila veřejné brus- ukázková lekce proběhla 23. 10. v 17 hodin.
lení na čáslavském stadionu pro doplňující tréninky 
některých svěřenkyň, protože jsme v Chrudimi měly  
málo tréninků. Velmi se nám zde líbilo. Oslovily Vzhledem k tomu, že si v tuto chvíli ne-
jsme vedoucího areálu Vodranty Lukáše Klinkáčka a troufám odhadnout, jaký bude o kurzy       
začali jsme spolu diskutovat o možnosti spolupráce v Čáslavi zájem, nemohu odpovědět. Vzpo-
pro následující, tedy letošní sezónu.   mínám si, jak jsme kdysi před jedenácti lety 

V čáslavských Vodrantech jsme s děvčaty strávi- začínali v Chrudimi s 25 účastníky a v sou-
ly také kousek léta. Nenadchl nás totiž pouze stadi- časné době nám kurzy za jednu sezónu pro-
on samotný, ale celý sportovní areál. Když jsem plá- jde na 160 dětí a dospělých. Byla bych moc jako je například balet, gymnastika, atletika, nebo 
novala naši Letní školu bruslení, věděla jsem, že ji ráda, kdyby si kurzy našly svoje příznivce a dou- posilování, kterým se krasobruslař musí věnovat. 
chci zorganizovat právě v Čáslavi. fejme, že i Čáslav bude mít jednou svůj krasobrus- Příprava na suchu je pro nás velmi důležitá. Pro 

lařský oddíl. úspěšného krasobruslaře je podstatné, aby talent, 
píle, odraz, skluz a fyzická kondice byly v rovnováze.

S ledem i zázemím jsme velmi spokojené. Pokud Ideální pro začátky je věk 4 - 5let.  Záleží ale pře-
se ale ještě na moment mohu vrátit k letnímu sou- K největším úspěchům krasobruslařek Kraso devším na tom, jak je dítko samostatné. 

Chrudim rozhodně patří jejich 
přední umístění v žebříčkách Čes-
kého krasobruslařského svazu a 
postup některých z nich do vyš- Muži, ale i chlapci mají výhodu hlavně v tom, že 
ších soutěží. Toho si velmi vážím a jich je v tomto odvětví celkově méně a mají tudíž 
jsem pyšná na to, co jsme za těch větší šanci se prosadit. Jejich fyzické předpoklady 
jedenáct let existence krasobrus- jim určitě umožňují zvládat těžší prvky, než které 
lení v Chrudimi společně dokáza- zvládnou dívky. S věkem a vyzrálostí stoupá jejich 
ly. kvalita. Proto se při přípravě chlapců vyplatí velká 

Můj osobní trenérský úspěch trpělivost a v počátku je důležité podporovat je a 
je asi první místo na MČR v kate- motivovat. Čím déle krasobruslař vydrží, tím více 
gorii žačky mladší s Veronikou má příležitostí k úspěchu.
Havlíčkovou z dob, kdy jsem ještě 
trénovala v Bruslařském klubu      Krasobruslení je v dnešní době velmi nákladné. 
v Hradci Králové. Krasobruslař potřebuje dostatek hodin na ledě, kva-

litní brusle, závodní dresy, programy vytvořené na 
míru, trenéra, choreografa, atd. Pro udržení určité 

Mě i mou sestru, která je spo- úrovně musí trénovat téměř celý rok, proto se musí 
luzakladatelkou Krasa Chrudim, zúčastňovat i různých soustředění a krasobruslař-
přivedl ke krasobruslení náš tatí- ských kempů. Bez podpory měst, sponzorů a růz-
nek. Pracoval v té době na zim- ných dotací MŠMT by se krasobruslení u nás věno-
ním stadionu v Pardubicích pro valo určitě méně dětí.
ČSTV a zapsal nás do kurzu, aby-
chom se naučily nějaké základy 
bruslení. To mi byly čtyři roky. 

Krasobruslení je jeden z nej-
náročnějších sportů. Má v sobě 
totiž mnoho důležitých disciplín 

přivedlo ke krasobrus-
lení

Krasobruslení pro mě není jen sport. Připravilo 
mě do života, naučilo mě hospodařit s časem, mít a 
plnit nějaké povinnosti, splnilo mi spoustu snů jako 
je cestování, účast v Dětské lední revue nebo v muzi-
kálu Popelka na ledě, ale hlavně se stalo mým za-
městnáním a zároveň krásným koníčkem. Kraso-
bruslení je můj život. 

JN, foto: archiv Kraso Chrudim

Mgr. Barbora Jirsová

Mgr. Barbora Jirsová 
se svými svěřenkyněmi
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Od 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr přepále-
ných rostlinných olejů a tuků. Občané města tak 
budou mít možnost ekologicky likvidovat použitý 
olej namísto vhazování naplněných nádob do kon-
tejneru na směsný komunální odpad nebo vylévání 
oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, které se 
dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a způ-
sobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v čis-
tírně odpadních vod. 

městě zatím umístěno 5 černých popelnic na 
stanovištích:

1) kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová 
a Ludmily Formanové,

2) kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy 
Němcové,

3) Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na 
Fortně,

4) kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou 5) kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa 

lidé odkládat pouze v uzavřených plastových Holého u č.p. 1903.
obalech, například v PET lahvích, do černých Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů 
popelnic o obje-mu 240 l. Tyto popelnice budou bude počet stanovišť případně rozšířen do dalších 
uzamčeny a opat-řeny kruhovým otvorem k lokalit města. Svoz bude realizován prostřednictvím 
vhazování lahví. Nádoby nejsou určeny pro technic- společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u 
ké oleje ani maziva. Církvice.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve 

CHOVEJME SE ZODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ

ALOBAL Směsný odpad, kontejner na hliník. KABELY Elektroodpad, sběrný dvůr. POLYURETAN Sběrný dvůr.
 AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, spec. firmy. KABELKY A TAŠKY kontejner na použitý textil, PORCELÁN Směsný odpad
AKVÁRIA Kontejner na barevné sklo, sběrný dvůr. směsný odpad. POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr. PVC Směsný odpad.
likvidátorů, sběrný dvůr. KELÍMKY OD JOGURTŮ Žlutý kontejner REPELENTY Kontejner na nebezpečný odpad.
AUTOSKLO Sběrný dvůr. KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) ROLETY jinak směsný odpad.
AZBEST Autorizovaná firma. Směsný odpad. (PLASTOVÉ) do plastu ŘEDIDLA Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. 
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad. KERAMIKA Směsný odpad, sběrný dvůr. SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Žlutý kontejner na 
BALICÍ PAPÍR Povoskovaný (nebo znečištěný) do KNIHY Modrý kontejner na papír. plasty.
směsného odpadu. KOBERCE Sběrný dvůr. SÁDROKARTON Sběrný dvůr.
BARVY Sběrný dvůr, nebezpečný odpad. KOSMETIKA Dle obal. materiálu. SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného 
BATERIE Kontejnery na elektroodpad. KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad. odpadu.
BIOODPAD Hnědé kontejnery. KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. SILIKONY Směsný odpad.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat, ostatní KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Kontejner na textil, SILON Směsný odpad.
směsný odpad. směsný odpad. SKELNÁ VATA Sběrný dvůr.
BRÝLE Směsný odpad. KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner. SKLENICE Kontejner na sklo.
CD Žlutý kontejner na plasty. LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr. SKLO Kontejnery na sklo.
CELOFÁN Směsný odpad. LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do 
CEMENT Sběrný dvůr LEPENKA PAPÍROVÁ Kontejner na papír. plastu a směsný odpad.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný LEPIDLA Kontejnery na nebezpečný odpad. STŘELIVO Specializované firmy. 
odpad. LINOLEUM Sběrný dvůr. SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy.
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY Sběrný dvůr, MAGNETOFONOVÉ KAZETY Žlutý kontejner ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není 
kontejner na nebezpečný odpad. MOLITAN Sběrný dvůr. třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s 
DEODORANTY Dle obal. materiálu, aerosol do MATRACE Sběrný dvůr. plastovým potahem do směsného odpadu.
směsného odpadu. MIKROTEN Žlutý kontejner. TAPETY Směsný odpad.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr. MOBILNÍ TELEFON Drobný elektroodpad. TEFLON Směsný odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr. MONITORY Drobný elektroodpad, sběrný dvůr. TELEVIZORY Sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr. TEPLOMĚRY Lékárny. 
DRÁTY Sběrný dvůr. NÁPOJOVÉ KARTONY Oranžový kontejner. NEREZ TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.
DURAL Sběrný dvůr. Sběrný dvůr. TEXTIL Kontejnery na textil, sběrný dvůr.
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný NOVODUR Sběrný dvůr,  směsný odpad.  TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, 
elektroodpad, sběrný dvůr. NOVOPLAST Sběrný dvůr, směsný odpad. některé kontejnery na elektroodpad. 
ETERNIT Specializovaná firma. OBÁLKY Kontejner na papír. TRÁVA Kompost, bioplynka, sběrný dvůr.
FILMOVÝ MATERIÁL Směsný odpad. OBUV Použitý textil, směsný odpad. TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý 
FOTOGRAFIE Směsný odpad. OLEJE (potravinové) Speciální kontejner, směsný kontejner na plasty.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Sběrný dvůr. směsný odpad (v PET láhvi). UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
odpad, kontejnery na použitý textil. OLEJE MOTOROVÉ Benzinky, sběrný dvůr. VARNÉ SKLO Směsný odpad.
GRAMODESKY/VINYL Směsný odpad. GUMA OCEL Sběrný dvůr, kontejnery na kov. VATA Směsný odpad.
Směsný odpad. PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Směsný 
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. odpad, kontejnery na hliník.
(Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů PILINY Kompost, bioplynky, směsný odpad. VÍČKA Z PLASTU Žlutý kontejner na plasty.
na úsporné žárovky. PLAST Žlutý kontejner na plasty VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod.) Žlutý kontejner.
HLINÍK Kontejnery na kov, sběrný dvůr. PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Kontejner na papír, VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.
HOBRA Sběrný dvůr. směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na 
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad. kompost. textil.
HRNCE,KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr, směsný PLECHOVKY (alu) kontejnery na kov/hliník, sběrný ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.
odpad. dvůr. ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery 
CHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. PLENY JEDNORÁZOVÉ V igelitu do směsného Ekolampu, sběrný dvůr.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. odpadu. ZEMINA Vysypat někde v přírodě.
IGELIT Žlutý kontejner na plast. PLEXISKLO Sběrný dvůr. ZRCADLA Směsný odpad.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční PNEUMATIKY Sběrný dvůr. ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Plast nebo 
odpad pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém POČÍTAČE A POČÍTAČKY Elektroodpad, sběrný dvůr. směsný odpad.
zařízení. POHLEDNICE Směsný odpad. ŽELEZO Do výkupen, sběrný dvůr. 
JUTA Směsný odpad. POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.

A
ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou.
 AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. Více ZDE.
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. Více ZDE.
AUTOSKLO Sběrný dvůr. Více ZDE.
AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Více o azbestu ZDE. V okolí Prahy zkuste tuto.
 
B
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE.
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad  Více ZDE.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.
 
C
CD Žlutý kontejner na plasty. Více ZDE.
CELOFÁN Směsný odpad.
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.
CIGARETY Popelník.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D
DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
DURAL Sběrný dvůr.

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. Více ZDE.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.
 
F
FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.
 
G
GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA Směsný odpad.
 
H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách. Více ZDE.
HOBRA Sběrný dvůr.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
HRNCE,KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.
 
CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I
IGELIT Žlutý kontejner na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.
 
J
JUTA Směsný odpad.

K
KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov.
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L
LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Více ZDE.
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu. VÍCE.
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast.
MOLITAN Sběrný dvůr. 
MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N
NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. JInak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Více ZDE.
NEREZ Sběrný dvůr.
NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC.
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
OLEJE (potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu. VÍCE ZDE.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE TADY.
OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P
PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. Více o papíru ZDE.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad.
PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. 
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr.
PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
PLEXISKLO Sběrný dvůr.
PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. Více ZDE.
POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. VÍCE ZDE.
POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
POLYURETAN Sběrný dvůr.
PORCELÁN Směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

R
REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost.

Ohleduplné chování nejen ve vlastní rodině či vůči 
známýma přátelům, ale i ke svému okolí obecně by 
mělo být od dětství součástí životního stylu 
každého z nás. Nejde jen o to, pustit staršího 
člověka sednout, pomoci druhému v momentě, 
kdy je to potřeba nebo vynést sousedovi tašku do 
schodů. Naše zodpovědnost musí sahat mnohem 
dále, do širšího okolí i do budoucnosti. A právě 
budoucnost nejen současné, ale i příštích generací 
můžeme ovlivnit ohleduplným a zodpovědným 
chováním vůči přírodě. Jedním z důležitých 
momentů je správné třídění odpadu, který v 
současné době představuje pro přírodu velkou 
zátěž, 

LP

NOVÁ MOŽNOST EKOLOGICKÉ LIKVIDACE OLEJŮ

Čáslavští judisté dosáhli během dvou uplynulých 
týdnů hned několika úspěchů na důležitých turna-
jích. Ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2017 se konal meziná-
rodní turnaj na Stadionu Miejski Legii ve Varšavě 
pro kategorie U15, U17 a U20. Turnaje se zúčastnilo 
přes 1800 závodníků z 31 zemí. Čáslavský trenér 
Martin Horský se ve spolupráci s Lucií Chytrou stará 
o přípravu reprezentace Středočeského kraje. Že 
jejich péče padá na úrodnou půdu, bylo znát na 
výsledcích v Polsku. 

vě nadřeli", dodává Martin s úsměvem. 
Varšavské výsledky:
Hadravová 3/2 -7.m.; Andrea Prausová 0/2; 

Martin Procházka 0/1; Svítek 1/2; Holečková 2/2 - 
9.m., Vít Škornička 0/1; Matěj Horský 0/1; Michal 
Novák 2/2; Marek Novák 3/2 - 9.m.; Jirka Nováček 
3/2 - 9.m.; Jan Tobiška 0/1. 

Tentýž víkend se na Mělnickém poháru snažili 

Dle slov Martina Horského je varšavský závod 
obrovským podnikem s evropskou top úrovní. Tre-
nér Horský chválil Jirku Nováčka z Čáslavi, který       
v obrovské konkurenci 73 závodníků obsadil krásné 
9. místo ve své váhové a věkové kategorii poté, co 
porazil borce z Běloruska, Polska a Ruska. Následně 
však dvakrát prohrál. "Ája Prausová byla v Polsku na 
ochutnávku. Příští rok to zacinká", věří Horský, 
který lituje, že se tohoto turnaje nemohl zúčastnit 
Martin Šedivý. "Šel by kategorii U17 a jsem pře-
svědčený dle jmen na stupních vítězů, že by bojoval 
o zlato", je si jist čáslavský trenér Horský. Jeho syn 
Matěj startoval letos prvně v kategorii U20. Rozdíl mladší žáci získat co nejvíce bodů potřebných k no-
tří let je dle jeho otce dost znatelný, ale věří, že Ma- minaci na Mistrovství ČR. Ranking byl velmi úspěš-
tes se "kousne" a do dalších závodů v této kategorii ný pro tři čáslavské svěřence: 
se vrhne s o to větší vervou. 2. místo / Oliver Huber (30 kg)

Horský je rád za velmi kvalitní kemp, který ve 3. místo / Samuel Vavřín (46 kg)
Varšavě následoval po závodech. Patří k největším  3. místo / Adam Krátký (36 kg) 
v Evropě a je neskutečně kvalitní na sparing a sa- V sobotu 7. října proběhl turnaj Českého 
mozřejmě i velkým přínosem pro následnou pří- poháru v Teplicích pro kategorie U13 a U15. Na 
pravu na další závodnickou sezónu. tomto memoriálu se nejlépe prosadil Jirka Nová-

Martin Horský se těší na práci, která je před ním ček, který získal bronzovou příčku. 
a jeho svěřenci: "Pořádám krajský kemp ve Zbrasla- Tyto kategorie čekal následující víkend závod    
vicích. Z něj rovnou přejíždíme na kemp do Bratisla- v Kralupech nad Vltavou. Byl to poslední závod, ze 
vy. Poté nás čeká Mistrovství republiky, motorické kterého je možné získat tolik potřebné body právě 
testy atd. 26. prosince odjíždíme na kemp s olympi- na nominaci na Mistrovství ČR. Za zmínku určitě 
oniky do Itálie. Určitě nás také čeká soustředění na stojí krásná sezóna Olivera Hubera, který v tabulce 
běžkách v českých horách a na konci ledna se opět Středočeského kraje bodově vévodí své váhové a 
vypravíme do Itálie. Pak začíná nové závodní obdo- věkové kategorii.                                                                                 
bí, ve kterém budeme "prodávat" co jsme v přípra-                                                                              KD

DALŠÍ ÚSPĚCHY MLADÝCH JUDISTŮ

Naši žáci opět zazářili na sportovním poli. V LA - 
olympiádě, která se konala 20. září v Kutné Hoře. 
Naši žáci a žákyně získali celkem 27 medailí. Tu 
nejcennější, zlatou, přivezli R. Hlouchová,                
A. Pipková, D. Šolta, T. Michek a  J. Adam, za štafetu 
4 x 60m ml. žákyně S. Kavánková, M. Švábová,                
S. Šoltová a R. Hlouchová . Dále se na 1. místě v 
přípravce umístily závodnice N. Kuklíková,                
Š. Sedláčková, A. Kořínková a J. Havelková.
V okresním finále v přespolním běhu, které se 
konalo 2. října opět v Kutné Hoře, se naši žáci  6 x 
postavili na stupně vítězů. Starší žáci K. Schovanec, 
V. Nykodým, M. Kocprd, A. Nový a  L. Štoček vybojo-
vali 1. místo a postup do krajského finále.
Všem  závodníkům gratulujeme za vzornou repre-
zentaci naší školy.

               Vedení školy

Pozvánka na   

Tato akce je určena všem předškolákům čáslavského regionu. 
Učitelky hravou formou představí dětem školní práci. Budoucí 
žáci se seznámí se školním prostředím, porovnají  si základní 

dovednosti jazykové a matematické, zacvičí si při hudbě 
v tělocvičně, zazpívají si  při stromečku.

Rodiče budoucích prvňáčků si budou moci prohlédnout naši 
školu, zároveň jim budou zodpovězeny otázky týkající se nástupu 

dítěte do školy. 

               Mgr. Jarmila Sejčková, zást. ZŠ
Další případné informace na e-mailu seja@sadovazs.cz nebo na tel. 

327 315 743

HRAVÉ  UČENÍČKO  aneb  
ŠKOLA ŤUKÁ NA DVEŘE,

které se bude konat na ZŠ Čáslav, Sadová 1756 ve 
čtvrtek 7. 12. 2017 v 16 hodin.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ  
ZE ZŠ SADOVÁ

NEVÁHEJTE   
A PŘIJĎTE SE PODÍVAT MEZI NÁS

20. a 21. září se v Kutné Hoře setkali nejlepší atleti 
okresu při atletické olympiádě. I naše škola měla 
bohaté zastoupení a při slavnostním vyhlašování 
naši žáci získali celkem 22 medailí. Jmenujme proto 
ty nejúspěšnější:
1.místa:

2. místa:

3.místa: 

1.místa: 

2.místa: 

Medailová umístění jednotlivců:
1. místa:

2. místo:
3. místa:

Vítězná družstva postoupila do krajského kola. 
Vedení školy děkuje všem jmenovaným za vzornou 
reprezentaci školy.

 Lucie Trnková -  běh na 800 m; Tereza 
Stehnová -  běh na 300 m; Ondřej Pospíšil - běh na 
60 m překážek; Kristýna Vaňková - běh na 150 m; 
Roman Stehno - běh na 300 m-

 Andrea Dočekalová - běh na 800 m; Lukáš 
Kubín - běh na 800 m; Michaela Vaňková - běh na 
300 m; Adéla Kopecká - běh na 800 m; Kristýna 
Kadeřábková - běh na 800 a na 300 m; Eliška 
Nováková - běh na 1500 m; Viola Dlouhá - skok 
daleký; Štafeta ml. dívky (Trnková, Stehnová, 
Reslová, Vaňková); Štafeta ml. chlapci (Černý, 
Pospíšil, Votýpka, Kubín).

Kristýna Vaňková - skok daleký; Lukáš Kubín 
- běh na 300 m; Terza Stehnová - běh na 150 m; 
František Malina - běh na 800 m; Ondřej Pospíšil - 
běh na 60 m; Lukáš Zdichynec - běh na 150 m; 
Roman Stehno - běh na 60 m.

Hned následující týden se konal okresní přebor 
v přespolním běhu, i odsud si naši žáci přivezli 
medaile:

Družstvo mladších dívek (Dočekalová, 
Stehnová, Vaňková, Reslová, Babáková, Fojtíková); 
Družstvo starších dívek (Kadeřábková, Nováková, 
Dlouhá, Kulhavá, Trnková, Mládková); Přípravka 
chlapci (Holý, Resl, Paták, Malina M., Koryčánek, 
Brebis); 

Přípravka dívky (Vaňková, Miláčková, 
Pelešková, Bělohlávková, Kopecká, Levinská); 
Družstvo mladších chlapců (Malina F., Hrubý, 
Hamsa, Kubín, Hruban, Beneš).

 Kristýna Vaňková, Vít Koryčánek, František 
Malina

 Kristýna Kadeřábková
 Lucie Trnková, Petr Holý, Petr Hrubý

             Milan Valtr, vyučující Tv

ŽÁCI ZŠ ČÁSLAV, MASARYKOVA UL.
SE V ZÁVODNÍM POLI NEZTRATÍ
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Na počátku srpna zemřela paní profesorka Zdenka 
Šlaisová, která působila jako středoškolská Úvodní citát „non omnis moriar“ 
profesorka od roku 1954 až do odchodu do můžeme překládat různě: „nezemřu celý, něco 
důchodu na čáslavském gymnáziu. Na konci září by zůstane“ nebo „nezemřu beze stopy“.
oslavila devadesáté čtvrté narozeniny. Věnujme jí 
tichou vzpomínku a připomeňme její životní pouť.

chovu a vedla pedagogickou praxi. hátkách v základní škole na Kladně, ráno ve čtyři ho-
Dovolte mi několik osobních vzpomínek z po- diny nás odváželi na Strahov na secvičnou. Obdivo-

hledu bývalé studentky a později kolegyně.  Na- vala jsem kolegyni již těsně před důchodem, jak vše 
stoupila jsem do 1. ročníku čáslavské SVVŠ v roce perfektně zvládá, nestěžuje si na „tábornické“ pod-
1967 a paní profesorka Šlaisová nás učila celé tři ro- mínky a zároveň je pro studentky příkladem a přiro-
ky český jazyk a dějepis.  Zpočátku jsme byli zasko- zenou autoritou.  Děvčata pedagogické školy byla 
čeni. Moc „česky“ s námi totiž nemluvila: „Prono- vybrána pro secvičení náročného spartakiádního 
men, adjektivum, genitiv, akuzativ, anakolut,….“ Jak programu. Vystupovaly v Prologu na motivy lido-
se v tom má vyznat patnáctiletý student? Rychle vých tanců s hudebním doprovodem Janáčkovy Sin-
jsme si však zvykli, přijali jsme odbornou termi- fonietty. Ranní vstávání a dlouhé přesuny na Stra-
nologii a s povděkem jsem na svou náročnou vyu- hov nás odměnily nebývalým zážitkem. Když jsme 
čující vzpomínala na vysoké škole, při studiu české- viděly odpolední představení, ozvala se Janáčkova 
ho jazyka jsem měla velkou výhodu před ostatními hudba a bránou borců vyběhla krásná děvčata v bí-
studenty. Musím přiznat, že jsem měla ve svém ži- lých šatech s oranžovými fáborky a bezchybně tan-
votě na češtináře velké štěstí. čila na nádhernou hudbu, vstoupily nám slzy do očí.

V roce 1977 jsem začala učit na gymnáziu a no- Jako úvodní motto jsem vybrala latinské rčení a 
vě vzniklé pedagogické škole. A z mých bývalých uči- ne náhodou. Citáty měla Zdena ráda, a měla tu 
telů se stali kolegové. A profesorka Šlaisová byla velkou výhodu, že je mohla citovat v originálu, tedy 
jedna z prvních, která mi nabídla tykání. A to mi moc v latině a řečtině. 
nešlo. S úctou jsem vzhlížela ke své bývalé profe-
sorce, u které jsem maturovala jak z českého jazyka,  To v případě 
tak z dějepisu, vážila jsem si jejích odborných paní profesorky PhDr. Zdenky Šlaisové platí. Zane-
znalostí, jazykového vybavení (vždyť ovládala i kla- chala ve studentech hlubokou stopu poctivého češ-

Paní PhDr. Zdenka Šlaisová se narodila v roce sické jazyky: latinu a řečtinu). A ještě byla narozena tináře, který nás učil lásce nejen k literatuře, ale ta-
1923 v Brně, kde prožila mládí a studentská léta. ve stejný rok jako moje matka! To bylo moc na začí- ké k historii. Zanechala stopu kolegyně, která se 
Bohužel to byla nelehká doba, v průběhu války jí nající „učitelské ucho“!  Ale Zdena vytrvala. A já chovala „kolegiálně“ a měla pochopení pro nás 
zemřel tatínek. Přesto na tyto časy a na rodné Brno jsem se lepšila: od paní profesorko, vy… jsem přešla mladší ,  přistupovala k nám partnersky,  
vždy ráda vzpomínala. V Brně studovala filozofickou na Zdeno, vy…. ale to TY mi stále nešlo.  Zdena s do- nevnucovala nám svůj názor.  O tom, že byla 
fakultu, kterou dokončila, ale bohužel titul doktora slova mateřskou trpělivostí mě vždy s úsměvem vzornou matkou a babičkou by mohla mluvit její 
filozofie jí byl dodatečně přiznán až v devadesátých opravila: Zdeno, ty….  A zvykla jsem si, brala jsem to velká rodina, se kterou se pravidelně setkávala při 
letech po Sametové revoluci.  Úspěšně absolvovala jako velkou čest, že jí mohu tykat.  Později jsme vel- oslavách, a to především na chalupě ve Schořově 
ještě pedagogickou fakultu. Na počátku padesátých mi dobře spolupracovaly v předmětové komisi čes- nebo na chatě v Krkonoších. Vždyť početná rodina, 
let se přestěhovala - i se svou nemocnou mamin- kého jazyka, které Zdena předsedala a mě si vybrala včetně malých pra-vnoučat, se s ní přišla velmi 
kou, o kterou se následujících 30 let starala - do Čás- jako zapisovatele. Když odešla do důchodu, v této důstojně naposledy rozloučit. 
lavi za svým manželem a svou pedagogickou praxi funkci jsem ji nahradila. Paní profesorka Zdena Šlaisová se pro mne sta-
zahájila na Základní devítileté škole ve Zbýšově. Zdena se nebránila ani mimoškolním akcím. Ne- la nejen učitelským vzorem, ale i vzorem lidským. 
Později přešla na čáslavské gymnázium, kde vyučo- zkazila žádné společné posezení kantorů, vždy vel- Svým příkladem mi ukázala, jak přijímat rány osu-
vala až do svého odchodu do důchodu. Její aprobací mi ráda zpívala a byl slyšet její silný školený mo- du, nemoci, stárnutí: Nestěžovat si a snažit se být 
byla čeština a dějepis, ale ve své době učila také la- ravský hlas. Nejraději však vzpomínám na sparta- samostatným a stále se vzdělávat. Vyrovnávala se s 
tinu a byla schopná v řečtině citovat pasáže z děl je- kiádu v roce 1980. Tehdy jsme společně vystřídaly neduhy stáří s velkou pokorou, trpělivostí a lidskou 
jích oblíbených antických autorů. V době vzniku pe- tělocvikáře jako pedagogický dozor studentek. moudrostí. 
dagogické školy vyučovala dokonce rozumnou vý- Spaly jsme společně s nimi v jedné třídě na le-                                           Mgr. Jana Andrejsková

NON OMNIS MORIAR

Výrazné zkrácení čekání na fyzioterapeutickou péči 
slibuje příchod nové posily do týmu Čáslavského 
fyzioterapeutického centra. Od listopadu sem 
přechází z rehabilitačního oddělení kutnohorské 
nemocnice zkušená terapeutka Bc. Veronika 
Strnadová.

naše služby se nedají srovnat s tím, kam chodili komunikaci, například objednávání nebo dotazy na 
dříve. Oceňují vstřícné jednání, brzké termíny, výkony. Odpovědnou koordinátorkou je Ing. Lenka 
pečlivost provádění procedur a komplexnost léčby,” Medunová na telefonním čísle 720 731 960, 
říká vedoucí fyzioterapeutka Martina Vyhnálková. provozní doba recepce je každý všední den od 8 do 

Smluvními partnery centra jsou Zdravotní 12 hodin. Ordinační doba začíná denně v 6,30 hod. 
pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová zdravotní a končí v 19,15 hod., v pondělí a ve středu až ve 20 

„Čáslavský tým fyzioterapeutů má dobrou pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna hodin.
pověst, už se moc těším na spolupráci i na nové a Vojenská zdravotní pojišťovna. Klienti ostatních 
klienty,” říká Veronika Strnadová. zdravotních pojišťoven mohou přijít také jako 

samoplátci.
Péče po operaci, při těžké práci i jako prevence 

bolestí Nabízejí balíčky pro firmy i dárkové poukázky
Tým 5ti specialistů fyzioterapeutického centra Čáslavské fyzioterapeutické centrum poskytuje 

vedený Bc. Martinou Vyhnálkovou nabízí služby již také balíčky péče pro zaměstnavatele. Pro 
dva roky ve třech oblastech - pooperační a jednotlivce nabízí centrum dárkové poukazy.
regenerační péči zejména po zákrocích či zraněních Od podzimu zde funguje nová recepce, 
v oblasti zad, ramene, lokte, zápěstí, ruky a kolena, zajišťující pro klienty snadnější a příjemnější 
poradí vám zde se správnými pohybovými 
aktivitami při pracovní nebo sportovní zátěži a 
pomohou zlepšit kvalitu vašeho života například 
předcházením bolestem zad a pohybového 
aparátu.

„Většina klientů, kteří k nám přicházejí, říká, že 

ČÁSLAVSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ROZŠIŘUJE TÝM

Centrum sídlí v prvním patře 
měšťanského domu na náměstí 

Jana Žižky z Trocnova 148 
(nad lékárnou Pod štítem). 

Více informací o službách najdete 
na webu www.fyziocaslav.cz 
nebo na facebookové stránce 

www.facebook.com/fyziocaslav.
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V září roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 49 dětí, z toho 
6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 5 místních občanů. 
Bylo uzavřeno 9 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LISTOPAD

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka,

jak moc chybíš nám...

Dne 11. října 2017 uplyne 2. rok plný bolesti 
od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan 

Miloslav Kopřiva

Děkujeme tatínku, za to, čím jsi pro nás v životě byl,
děkujeme za každý den, kdy jsi pro nás žil.

S láskou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 11. října uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,

manželka a babička
paní

Eva Fišerová

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

23. října uplyne 9 let
od úmrtí

paní

Marie Lehké

S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena, 
Jarka a syn Jan s rodinami.

Dne 7. října 2017 tomu bude 1 rok, 
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka, babička a prababička, 
paní 

Alena Šafářová

Stále vzpomínají manžel, 
syn s rodinou a dcera Věra.

Ing. Josef Rudolf Beneš se  narodil 22. ledna 1922     
v Nymburku. Známý byl nejen jako překladatel           
z angličtiny, němčiny a francouzštiny, ale na poli 
sportovním též jako zakladatel a trenér českého 
badmintonu. Díky svým jazykovým znalostem zpro-
středkovával četné mezinárodní kontakty klubové i 
reprezentační. J. R. Beneš pracoval dlouhodobě pro 
Českou badmintonovou unii, od r. 1977 se podílel 
společně s manželkou na zpracování pravidelných 
ročenek (“Yearbook”). Je autorem mnoha metodic-
kých materiálů pro hráče a trenéry. V roce 2005 se 

stal první osobností, která vstoupila do Síně slávy Českého badmintonového 
svazu. 
V roce 2002 se Josef Rudolf Beneš stal čestným předsedou Literárního klubu 
Dr. Nadi Benešové, který vznikl při Městské knihovně v Čáslavi. Od r. 2010 žil 
trvale v Čáslavi. 

ZEMŘEL ING. JOSEF RUDOLF BENEŠ

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:

 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Nástup možný ihned.
   
V případě zájmu nás kontaktujte:
· telefonicky na čísle 327 31 20 51
· e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE - 
- PÉČE O SENIORY

Hledám muže, který jel ulicí Žacká
23. 8. 2017 kolem 11:00 hod. 

Měl tmavé sluneční brýle, světle modré triko a tmavé vlasy.
Tel.: 776 083 961 - SMS
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Dne 28. 11. by se dožil 80 let
pan

Josef Sedláček
z Vlačic.

S láskou a velikou bolestní v srdci 
stále vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinou. 

Dne 20. 9. oslavil své 

80. narozeniny
pan 

Josef Veselý
z Čáslavi.

Vše nejlepší a hodně zdraví mu přejí Musilovi

Dne 1.listopadu 2017 uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Ladislav Leška

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Dne 1. listopadu 2017 uplynou 
4 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička 

paní 

Ivonna Duchečková
Stále vzpomínají synové Ivo 

a František s rodinami

Dne 27. 11. 2017 by se dožila 70 let 
paní

Hana Novotná

Stále vzpomíná manžel Stanislav, 
syn Michal a celá rodina

Dne 24.10.2017 
oslavila své 80. narozeniny 

naše maminka, babička a prababička 
paní 

Mária Obermanová 
Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, 

zdraví a osobní pohody. 
Míra, Jířa a Jitka

Dne 8. listopadu uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček,
pan

Stále vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami. 

Mgr. Miloslav Stiburek
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Dne 13. 11. 2017 tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil

milovaný manžel,
pan

Ivo Seemann
S láskou vzpomínají manželka, 

synové a ostatní příbuzní.



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

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

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

LISTOPAD

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 7. 11. do 26. 11. - VÝSTAVA

„ZVÍŘE“

WORKSHOPY - 
11.11. 2017 od 13 do 16 hod - TŘETÍ DÍLNA

Téma třetí dílny:

25. 11. 2017 - ČTVRTÁ DÍLNA
Téma čtvrté dílny: 

Přihlášky k účasti a bližší info o worshopech

13. 11. 2017 od 17 hodin - VYPRÁVĚNÍ

VÝCHODNÍM 
TURECKEM K ARARATU

14. 11. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

KAREL KNĚŽOUREK

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 Barbora Fausová, Miloslav Muškát  (ilustrace, sochy, plastiky)
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

budova muzea Husova 291 , Čáslav
 Každodenní život středověkého měšťana. Jak žil, co jedl, pil a 

jak pracoval? Lektor: Mgr. Petra Michalová

Móda a zábava středověkého člověka. Do čeho se lidé ve 
středověku oblékali a čím se bavili ve dnech všedních i svátečních? Lektor: Bc. 
Tereza Bílková

 na e-mailu: michalova@cmuz.cz 
nebo tel: 327 312 042. Dílna je vhodná pro děti od věku 10-ti let. Projekt je 
realizován za finanční podpory Středočeského kraje.

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí 
Cestopisné vyprávění manželů Hany a Jiřího Doktorových 

 (o cestách východním Tureckem s fotografickou 
prezentací)

Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku  
Přednáší: Vlasta Osoba, Vstupné: dobrovolné.

11. 11. 2017 SLADKÉ DOMINO 

24. 11. 2017PEČENÍ ADVENTNÍCH SVÍCNŮ 

2. - 3. 12. 2017 DÍVČÍ PYŽAMOVÁ NOC

3. 12. 2017 ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

– výroba sladkých kostek - sobota - pro děti od 
prvních tříd - od 9.00 do 11.00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč -  p ř i h l á š ku  
spolu s poplatkem odevzdejte do 7. 11. 2017 v kanceláři DDM Čáslav.

- pátek- pro děti od prvních tříd - od 
15.00 do 17.30 hodin - účastnický poplatek 60 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 20.11.2017  v kanceláři DDM Čáslav

 - sobota až neděle - pro dívky od čtvrtých  
tříd (nebo dle uvážení rodičů a domluvy) - od 16.00 v sobotu do 11.00 hodin v 
neděli - účastnický poplatek 200 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 
23. 11. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

 - neděle- pro rodiče s dětmi - od 15.00 
pohádka v DDM Čáslav, následovat budou tvořivé dílničky - v 17.00 hodin začne 
andělský průvod v kostýmech - akce je zdarma, nutné vyzvednout vstupenky 
předem v DDM od 13. 11. 2017

Foyer divadla -  Nad výstavou převzal záštitu 
senátor a starosta Čáslavi Ing. Jaromír Strnad. Výstava potrvá do 26. listopadu.
 
1. listopadu v 19.00 -  se 
skupinou Jiřího Dvořáka Boom!Band. Vstupné: 690, 590, 490 Kč.

4. listopadu v 15.00 / Nová scéna - Pořad pro děti - Artistická 
skupina Mistral. Vstupné: 95 Kč a 65 Kč.

5. listopadu v 15.00 -  / Hoffmannovo 
divadlo Uher. Hradiště. Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč.

9. listopadu v 19.00 -  – komedie pro sedm herců a králíka / 
Divadlo Kalich. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 400, 350, 300 Kč.

15. listopadu v 18.00 - 
Vstupné:  80 Kč. 

19. listopadu v 15.00 - 
 / Liduščino divadlo Praha. Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč.

Sobota 25. listopadu od 14.00 / Nová scéna - Vstupné: 130 Kč.
 
26. listopadu v 18.00 - , Vstupné: 200 Kč.

Středa 29. listopadu v 19.00  -  / Fanny agentura 
Dana Homolová. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 350, 330, 300 Kč.

Výstava obrazů Miloslava Mouchy.

Exkluzivní galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka

CIRKUS BUDE 

KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ POHÁDKY

PRO TEBE COKOLIV

ZUŠ - BAND hraje pro život bez bariér

POTKALI SE U KOLÍNA aneb POJĎTE PANE BUDEME SI 
HRÁT

KOŠTOVÁNÍ - 

BŘEZOVANKA S JOŽKOU ŠMUKAŘEM

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

 

15. 11.  v 18.00 hod. - koncertní sál ZUŠ, ul. Jeníkovská 222
ŽÁKOVSKÝ KONCERT  

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
9. 11. v 17.00 hod. - Kostel. nám. a Nám. Jana Žižky z Trocnova

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
18. 11. - HORTIS, Čáslav- Kalabousek

TOI TOI CUP 2017 o Pohár Města Čáslavi – cyklokrosový závod
26. 11. 2017 v 9.45 hod. - Sady Vodranty Čáslav

VÁNOČNÍ TRHY: 
Trhy Aleš  -  14. 11., 28.  11. 2017, tržnice Nám. J. Žižky z Trocnova 

1. 12. – 24. 12. 2017, tržnice Nám. J. Žižky z Trocnova 

DALŠÍ LISTOPADOVÉ AKCE VE MĚSTĚ  
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KINO MILOŠE FORMANA LISTOPAD

1. ČÁRA

16. ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

2. - 3. VŠECHNO NEJHORŠÍ

18. - 19. ESA Z PRALESA 

4. - 5. PŘÍŠERÁKOVI 3D

17. - 18. ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

4. - 5. MILADA

19. JIGSAW

7. - 8. EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ 21. - 22. DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

9. SNĚHULÁK 23. - 24. HRÁČI SE SMRTÍ

25. - 26. MY LITTLE PONY FILM
10. PO STRNIŠTI BOS

25. - 26. LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D

11. - 12. MAXINOŽKA

27. - 28. TÁTA JE DOMA 2

11. - 12. SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

30. KVARTETO

14. - 15. VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

da v Orient expresu vypráví příběh třinácti cizinců, kteří kvůli sněhové závěji 
uvíznou ve vlaku, kde je každý z nich podezřelý ze záhadné vraždy... Mládeži do Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň hlavou pohraniční kriminální skupiny, 
12 let nevhodné.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. V tomto okruhu za-

stává roli starajícího se důvěrníka i zásadového vůdce, jemuž v rozhodujících 
okamžicích nechybí sebevědomí a temperament. Klidný souběh obou prolína-
jících se světů se však se vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budouc- Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převrat-
nost s nově budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná pomalu otřá- ných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeř-
sat... Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. nického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou zde 

zaměstnává. Všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom 
po únorovém komunistickém puči... Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promí-
táme od 20 hodin.Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten 

samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho 
konci pokaždé někdo zabil? Přitom, když se vysokoškolačka Tree probudila, by-
lo všechno normální. Ačkoliv, otevřít oči v posteli cizího kluka, který na vás vydě- Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné 
šeně zírá, a vůbec nic si nepamatovat, to úplně běžné není... Mládeži do 12 let srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Se svými zvířecími přáteli tvo-
nevhodné.  Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. ří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a 

spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Mládeži přístupno. 
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, kte-
ré je před krachem a táta Frank trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťast-
ná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve škole ho NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích pozna-
šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovi teprve čekají. Mámu Emmu si menaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem 
totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula... Mládeži vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Nápad-
přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. ník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí 

jejich dětí. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film MILADA je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se 
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu 
osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kra-
svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohro- mera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 10 let po 
žení vlastní rodiny a sebe sama... Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 120 smrti. Pokračování známé hororové série SAW je tu znovu... Těšte se, budete se 
Kč. Promítáme od 20 hodin. bát. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Snímek z produkce BBC Earth Films představuje divákům všech věkových kate- Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zá-
gorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou mečku, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, 
řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s obli- že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Profesionální svatební agentu-
bou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dal- ra má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát opravdu hodně... 
ších... Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Harry Hole je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské metropoli. V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na 
Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. otázku, zda existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají do stavu klinické 
Ke smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dní smrti, avšak stále nebezpečnější experimenty si na každém z nich vybírají svou 
později byla nalezena brutálně zavražděná, se Harry právě dočkal... Mládeži do daň... Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na ko-
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe. S filmem Po strništi bos se ale nec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je 
vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho tatí- čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel. Mládeži přístupno. Vstupné: 
nek odmítne poslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodi- 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
na se musí vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným... Mládeži přístupno. 
Vstupné 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Poháněný obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobec-
kým činem, se Bruce Wayne spojí se svým spojencem Dianou Prince, aby čelili  

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu nepříteli. Společně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle dali 
svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legen- dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit této hrozbě... 
dární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese, aby zde na mnoho dalších let Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
chránil sebe a svou společnost HairCo. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. 
Promítáme od 17.30 hodin.

V komedii o dvou otcích v jedné rodině rozčeří poklidnou hladinu příjezd dvou 
svérázných dědečků. Jednoho laskavého, plného emocí a empatie a druhého, 

V 50. letech je život v prosluněném středo-americkém městečku Suburbicon který je jeho opakem - drsného a mužného. A to prostě nemůže skončit bez ná-
bezstarostný a idylický. Malebné domky s upravenými trávníky jsou dokonalým sledků. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
místem pro šťastné rodiny. A taková je i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoň 
navenek. Jedné noci vše změní vloupání do jejich domu. Gardnerova manželka 
je zavražděna... Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete 
po štěstí a prožíváte dobrodružství. Stejně jako usedá rodina u jednoho stolu, 
scházejí se členové kvarteta vždy u dalšího koncertu. Čtveřice zažívá na cestě za 

Co začalo jako velkolepá jízda vlakem napříč Evropou, se rázem mění v jednu z svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění... 
nejelegantnějších, nejnapínavějších a nejvíce strhujících záhad všech dob. Vraž- Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215

Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.
http://www.kulturacaslav.cz
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Kosmetické studio PAT
Rozšiřuje své nabídky o relaxační masáže. 
V nabídce najdete například: klasickou masáž, 
masáž golfovými míčky, atd.

Samozřejmě stále v nabídce kosmetické 
služby + BONUSY, DÁREČKY 
a DÁRKOVÉ POUKÁZKY.

Přijďte si odpočinout a zrelaxovat 
své tělo.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Najdete nás:

Poštovní 607/9 (1. patro)

www.studiopat.cz

facebook: StudioPAT

objednávky na tel.: 604 566 778
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Ž

PODZIMNÍ NABÍDKA
Lepící a stěrkovací malta Ceresit CT 80 25 kg.
je určena k lepení desek z pěnového polystyrenu, minerální vlny s podélným 
i kolmým vláknem a k aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skleným 
vláknem v kontaktních systémech zateplení budov.
Splňuje kvalitativní třídu A dle TP CZB 05-2007.

Balení: 25 kg. Paleta:48 kusů / 1 200 kg.
Více na www.falcoprofi.cz

152,00 Kč/ks
Akce prodloužena do 18.11.2017

Cena vč. DPH

Postav dům s BigMatem a získej až 50 000 zpět!
 

FALCO-PROFI: Tyršova 2029, 286 01 Čáslav

Více na www.bigmat-stavebniny.cz
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Prodám 

obchod s látkami 
dobře zavedený 

u Penny,
ul. R. Těsnohlídka 1554 - 56.

Bližší informace v obchodě
Vyměním 

byt v osobním vlastnictví
v Kutné Hoře 

za byt v Čáslavi
- nebo koupím 
byt v Čáslavi

tel.: 702 499 662

Hledám pronájem či podnájem 
1+1 až 2+1, 

s vlastním sociálním zařízením 
a alespoň kuchyňským koutem.  

V Čáslavi, pokud možno 
s možností parkování auta,

 možno i na vesnici do 10 km od Čáslavi. 

Inzerci do ČN je možné podávat buď osobně v redakci 
(budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro)

nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
2Cena je stanovena na 7 Kč za cm  komerční inzerce 

2a 3 Kč za cm  inzerce ve společenské rubrice

Mohu jako částečnou protihodnotu 
zajistit základní péči o nemovitost kde budu bydlet,
 a to do rozsahu maximálně 1 pracovní den týdně. 

Zkušenosti se správou a údržbou nemovitostí mám.
Jsem manuálně zručný, OSVČ, revizní technik elektro, 

50 let, nekuřák, abstinent a nechovám žádná domácí zvířata. 
Navštěvují mne pravidelně děti - 6-ti letá dvojčata.
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Program na listopad 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

4. listopadu - sobota - ŽELEZNÉ HORY

18. listopadu - sobota - DYMOKURY

25. listopadu - sobota - KOLEM POLEPKY

Trasa: Březinka - Licomělice - Vlastějov - Konopáč - Heřmanův Městec. 10 km. 
Odjezd v 9:11 hod. do Ronova, z Ronova autobusem v 10:30 hod. návrat do 
17:03 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Litoměřice - NS Litoměřická vinařská - PP Radobýl - Žalhostice. 8 km. 
Odjezd v 6:49 hod., návrat v 17:03 hod. Vedoucími jsou Krupičková, Štěpinová.

Trasa: Ledečky - Dymokury (Naučná stezka) - Černínská - !jízdné Čáslav-
Ledečky! 10 km. Odjezd v 8:49 hod, návrat 18:42. Vedoucí je Ing. Zbyněk 
Němec.

Trasa: Ratboř - Červený Mlýn - Pašinka - Polepy - Kolín. 11 km. Odjezd v 7:49 
hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucími jsou Kučera, Černíková.

11. listopadu - sobota - VRCH RADOBÝL

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Mšeno -  FK Čáslav28. 10. 201712. kolo

13. kolo 05. 11. 2017  FK Čáslav  - Trutnov

02. kolo Brandýs -  FK Čáslav11. 11. 201714. kolo

19. 11. 2017  FK Čáslav  - Kolín15. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

04. 11. 2017

12. 11. 2017

HC Mělník - HC Čáslav

HC Čáslav - HK Králův Dvůr

09. kolo

10. kolo

19. 11. 2017 HC Čáslav - Mladá Boleslav B11. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

12. kolo 26. 11 2017 HC Čáslav - HC Poděbrady

28. 10. 2017 HC Lev Benešov - HC Čáslav08. kolo

16. 09. 2017 

HC Žabonosy - HC Čáslav23. 09. 2017

HC Poděbrady - HC Čáslav 

28. 09. 2017

30. 09. 2017

HC Čáslav - HC Rytíři Vlašim

HC Neratovice - HC Čáslav

01. kolo

02. kolo

03. kolo

04. kolo

07. 10. 2017 HC Čáslav - PZ Kladno05. kolo

3:8

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

21. 10. 2017 HC Čáslav - HC V. Popovice07. kolo

06. kolo 14. 10. 2017 SK Sršni KH - HC Čáslav

2:1

6:4

1:4

4:2

4:1

 HC Čáslav se v tabulce po sedmém kole nachází na 8. pozici 

08. kolo 01. 10. 2017 Dvůr Králové -  FK Čáslav

09. kolo 08. 10. 2017  FK Čáslav  - Admira Praha

10. kolo 14. 10. 2017 Chrastava - FK Čáslav

11. kolo 22. 10. 2017  FK Čáslav  - Turnov

ODEHRANÉ ŘÍJNOVÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

(p) 1:0

(p) 0:1

3:2

 FK Čáslav se v tabulce po jedenáctém kole nachází na 11. pozici 

 5:1

0:4


