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O událostech ve městě Čáslav

Projekt „Starostovny“
Čáslaváky zaujal

Plánované změny v městské
nemocnici 

Kateřina Strach Tichá a její
úspěch v sochařské soutěži

PŘICHÁZÍ ADVENT,
BLÍŽÍ SE VÁNOCE...
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MĚSTO ČÁSLAV POŘÁDÁ

PÁTEK 12. 1. 2018 
OD 19:30 HOD.
HOTEL GRAND

Předprodej vstupenek 
v Informačním středisku Čáslav. 

Cena vstupenky 250 Kč.

hrají STARÝ KLÁDY

vystoupí MAŽORETKY LUMINOUS a RODIČE  
                 INNKEEPERS - IRSKÉ TANCE

moderuje VERONIKA CHRAŠČOVÁ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Usnesení městské rady ze dne 26. 10. 2017 | Městská rada

usnesením č. 369/2017 

usnesením č. 374/2017

usnesením č. 370/2017 usnesením č. 375/2017

usnesením č. 376/2017

usnesením č. 377/2017

usnesením č. 371/2017

usnesením č. 378/2017usnesením č. 372/2017

usnesením č. 373/2017

schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého veškerého majetku ke dni 31. 12. 2017; 2. složení ústřední inventarizační 
rozsahu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Městské komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města. 
policie Čáslav IV.“ firmu KING AIR s.r.o., Na Magistrále 769, 280 02 Kolín,            schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
IČ: 27142914. města na projekt tísňové péče pro p. A. V., dle důvodové zprávy. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona                  
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkoupit: č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

21. Podíl ideální ¼ pozemku st. p.č. 3818 o výměře 19 m , st. p.č. 3820 o výměře pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově 
2 2 2 specifikovaného, na uspořádání kulturní akce, včetně občerstvení, pro klienty 150 m , p.č. 196/1 o výměře 22 m , p.č. 196/5 o výměře 1 m , části pozemku   

2 2 Domova důchodů v Čáslavi od dm drogerie markt, s.r.o., dle důvodové zprávy. p.č. 2208 o výměře 62 m  a p.č. 2555 o výměře 250 m  od p. M. Ž., bytem 
 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usne-Londýn, Great Britain, za cenu dle znaleckého posudku 115 920 Kč, který 

sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. schvaluje vypracoval pan Ing. Jan Hájek 
2 prodej bytové jednotky v ulici Žitenická 1277/4, spolu s podílem ve výši 2. Podíl ideální ¼ části pozemku p.č. 2208 o výměře 131 m  a p.č. 2555 o výměře 

2 5615/255742 na bytovém domě č.p. 1277, č.p. 1278, č.p. 1279, č.p. 1280 a    313 m  od p. M. Ž., bytem Londýn, Great Britain, za cenu dle znaleckého posud-
č.p. 1281 a na pozemcích st.p.č. 1803, 1804, 1805, 1806 a 1807, zapsané na ku 15 400 Kč, který vypracoval pan Ing. Jan Hájek. Pozemky jsou v katastrálním 
Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
LV 12216 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši stanovené pracoviště Kutná Hora na LV č. 11652 pro obec a katastrální území Čáslav ve 
znaleckým posudkem + náklady na realizaci prodeje p. J. H. spoluvlastnictví Města Čáslav a p. M. Ž. Ve všech případech se jedná o plnění 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., 
sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2017 schvaluje o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh jednacího  schválila přidělení bytu č. 15 v č. p. 1906 ul. Prokopa 
řádu Zastupitelstva města Čáslavi s účinností od 1. 1. 2018, dle důvodové zprá-Holého Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. T. K., Čáslav, 2. M. 
vy. M., Čáslav, 3. K. J., Zbyslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 schvaluje Smlouvu na zajištění svozu použitého jed- schválila podnájem bytu č. 16 v ulici Jeníkovská 1696    
lého oleje mezi Městem Čáslav a společností Libor Černohlávek dle důvodové v Čáslavi p. J. L. do 31. 12. 2019 a souhlasí s trvalým pobytem podnájemníků za 
zprávy. podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 schválila 1. provedení periodické inventarizace 

Usnesení městské rady ze dne 18. 10. 2017 | Městská rada

usnesením č. 368/2017 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo           
č. 44/2017 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s r. o. na akci „Rekonstrukce 
chodníku v ulici Tyršova". 

vzala na vědomí
usnesením č. 387/2017

usnesením č. 379/2017

usnesením č. 380/2017

usnesením č. 388/2017 
usnesením č. 381/2017

usnesením č. 389/2017
usnesením č. 382/2017

usnesením č. 383/2017 usnesením č. 390/2017

usnesením č. 384/2017
usnesením č. 391/2017

usnesením č. 385/2017

usnesením č. 392/2017

usnesením č. 386/2017 usnesením č. 393/2017

usnesením č. 394/2017

usnesením č. 395/2017 

 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. - 3. čtvrtletí p. Vaňátkem dne 30. 6. 2016. 
2017.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr převzít 
rozsahu „Čáslav - oprava MK ul. Tyršova" byly obeslány firmy uvedené v důvo- čp. 471 (sokolovna), v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního 
dové zprávě. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2458 pro 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  o  b e c  a   k a tastrální území Čáslav, od Tělocvičné jednoty Sokol, Masarykova 
č. 74/2017 mezi Městem Čáslav a firmou AVE Kolín s.r.o., na realizace akce: 471/34 Čáslav. 
„Čáslav - Oprava MK Váchova + spojovací ulička“.  s prominutím úroků z prodlení úhra-

 schválila znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem dy nájemného a záloh na služby za byt v ul. Žitenická, Čáslav, ve výši 13 202 Kč  
Čáslav - Městská policie Čáslav se sídlem nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čás- p. J. Š. 
lav a firmou KING Air s.r.o., IČO 27142914, Kolín, Na Magistrále 769.  schválila záměr prodat objekt ev.č. 7 na st.p.č. 116 o 

2 schválila znění Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Čás- výměře 61 m  v katastrálním území Kraskov, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 
lav - Městská policie Čáslav se sídlem nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav a Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV č. 342, za podmínek 
p. S. M. zastoupeným manželkou pí S. H., tr. bytem Čáslav. uvedených v důvodové zprávě. 

 schválila konání vánočních trhů od 1. 12. 2017 do 24.  schválila vyhrazené parkovací místo v ul. Pražská před 
12. 2017, dle důvodové zprávy. č.p. 1621 v Čáslavi pro žadatele a držitele ZTP p. F. N. v souladu s obecně závaz-

 schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi Městem Čás- nou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
lav a firmou Vltava-Labe-Media, a.s. Jinonice, P-5 dle důvodové zprávy.  schválila vzor dodatku č. 2 včetně Přílohy č. 1 k veřejno-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- právní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2017, 
zemku p.č. 3/5, zapsaného na LV č. 10042, pro obec a k.ú. Žáky u Katastrálního č. S-0080/SOC/2017/2, dle důvodové zprávy. 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro opráv-  schválila přidělení bytu č. 6, v DPS v ul. Jiřího z Po-
něného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, děbrad 599 manželům Z. a R. V., trv. bytem Žehušice na dobu určitou, za pod-
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. mínek uvedených v důvodové zprávě. 

upravila své usnesení č. 325/2017 ze dne 28. 8. 2017 a  schvaluje dotaci na zubní pohotovost pro rok 2018 pro 
doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: Zastu- MUDr. Marcela Pekárka ve výši 30.000,-Kč. 
pitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkoupit spoluvlastnický podíl ½ na  souhlasí s pořádáním Mistrovství ČR v orientačním bě-

2pozemku p.č. 1634/5 o výměře 1106 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaný u hu v roce 2019 na území města, dle žádosti pořadatelů. 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na schválila finanční dar 1 000 Kč paní A. A., dle důvodové 
LV č. 2550 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví p. M. H., zprávy. 

2bytem Valdice za cenu dle znaleckého posudku 150 Kč/m , zpracovaného         

vyslovila souhlas

Usnesení městské rady ze dne 7. 11. 2017 | Městská rada
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Čáslav, jako jedno       
z mála měst takovéto 
velikosti v naší repub-
lice, má stále svoji ne-
mocnici. Lidé tak za 
základním ošetřením 
ani neodkladnými zá-
kroky nemusejí dojíž-
dět do okolních či do-
konce vzdálenějších 
měst. Stejně jako os-
tatní obyvatelé měs-
ta, i jeho vedení si ta-

kovéto možnosti samozřejmě velmi váží, a proto, 
jak je možné sledovat, vyvíjí značnou aktivitu a nes-
četné kroky k udržení jejího chodu a její postupné 
modernizaci. Není divu, že se místní občané o osud 
tohoto zdravotnického zařízení živě zajímají. 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že zajištění 
provozu městské nemocnice bylo, je a i nadále bude 
jednou z priorit vedení města. Uvědomujeme si po-
třebu dostupné zdravotní péče pro místní občany    
i důležitost zachování pracovních míst zdravotnic-
kého i dalšího personálu. V průběhu let, kdy půso-
bím nejprve v pozici místostarosty a nyní i starosty 
města, jsme již v této souvislosti překonali mnohé 
překážky a problémy. Proto věřím, že ani současná 
situace rozhodně není neřešitelná a obavy jsou v té-
to chvíli zbytečné. O všech dalších rozhodnutích      
a případných krocích budou jak pracovníci nemoc-
nice, tak i obyvatelé města, včas a podrobně infor-
mováni.  

Výše mezd zůstane při 
případném přechodu na jinou právní formu této 
organizace ve výši, která bude platná k danému 
datu.

V posledních týdnech se ve městě - patrně více 
než o čemkoliv jiném - hovoří právě o situaci v ne-
mocnici. Zprávy o možné, respektive plánované, 
proměně její právní formy ze současné příspěvko-
vé organizace na společnost s r.o. mnohé zneklid-
ňují. Považuji proto za nezbytné na tuto situaci 
reagovat i prostřednictvím Čáslavských novin. 

K tomuto kroku proto nemůže dojít v příštím 
kalendářním roce. Nejbližší termín, který by bylo 
možné považovat za reálný, je počátek roku 2019.

Skutečnost změny právní 
formy na s.r.o., která by byla ve stoprocentním 
majetku města není privatizací nemocnice. Pokud 
k této změně dojde, neznamená to prodej nemoc-
nice žádné soukromé osobě. 

Město se snaží přispívat na investice v nemocnici - Otázkou, o které jsem i zde již hovořil, a která     
jen za posledních osm let se jednalo o přibližně 55 v této souvislosti jistě zajímá zaměstnance nemoc-
milionů korun. Přispívat dlouhodobě i na platy za- nice, je budoucí možná výše jejich mezd. Naším 
městnanců ale město nemůže. Na začátku příštího cílem rozhodně není jejich razantní snižování a ani 
roku se navíc  tato situace (tedy navyšování tabul- propouštění pracovníků. 
kových platů) má opakovat, což bude znamenat při-
bližně o patnáct milionů vyšší náklady. Oproti tomu 
garantované navýšení příjmů tomu představuje  Zde je třeba poznamenat, že další vývoj eko-
podle současných informací zhruba pouze šest mili- nomické situace nemocnice se bude odvíjet od vý-
onů  korun. Začali jsme proto znovu uvažovat o pře- konu, tedy od jejího vlastního působení. Není udr-
chodu na obchodní organizaci, i s ohledem na sku- žitelná situace, kdy by město dlouhodobě, respekti-
tečnost, že v minulých letech již k takové změně ve stabilně, dotovalo mzdy v nemocnici. Město se 
přistoupila většina dříve příspěvkových nemocnic. nikdy nebránilo svému podílu na investicích do roz-
V naší zemi je podle informací doktora Martina No- voje nemocnice, ale na mzdy je třeba si v kterémko-
váka registrováno sto dvacet osm zdravotnických liv zařízení vydělat. Jsem si vědom toho, že je možné 
zařízení a z toho osmdesát osm je obchodních orga- nyní cítit určitý rozpor mezi předešlým tvrzením      
nizací. Zbývá tedy pouze čtyřicet, které jsou povět- o nemožnosti plánování úkonů a zároveň potřebou 
šinou krajskými zařízeními. zajistit dostatek výkonů a tím i příjmy nemocnice. 

Naše nemocnice má oproti větším zdravotnic- Jsem ale přesvědčen, že v případě společnosti s ru-
kým zařízením, která si mohou svoje výkony pláno- čením omezeným jde o poměrně jednoduše řeši-
vat (protože mají specializovaná pracoviště) tu telnou situaci. Dobrá práce zdejšího zdravotnického 
nevýhodu, že se na jejím hospodaření projeví i personálu spolu s prostředím, odpovídajícím sou-
menší výkyv, proto je nezbytné mít možnost hýbat i časným požadavkům, mohou zajistit dobrou pověst 
s náklady, jejichž nejvyšší podíl v současné době, jak zdejší nemocnice a tím i zájem pacientů o její služby. 
bylo již uvedeno, představují náklady mzdové. Pod- To je podle mého názoru cesta, kterou nemocnice 

Již v roce 2003, tedy v době, kdy jsem nastoupil le informací, které mám, se v jiných nemocnicích jde a půjde i v budoucnu. 
na radnici, dostali jsme se s vedením nemocnice do tento podíl pohybuje kolem šedesáti procent. Další „informací“, která se nyní šíří, je termín 
poměrně svízelné situace, kdy nám vláda diktovala Je třeba při této příležitosti ale poznamenat, že změny právní formy nemocnice. Jak jsem již nazna-
nárůst mezd, aniž by provozovateli nemocnice zaru- ani přechod z příspěvkové organizace na společnost čil, tuto proměnu není možné zrealizovat ze dne na 
čovala vyšší příjmy od pojišťoven. Tenkrát jsme zva- s ručením omezeným není jednoduchou záležitostí. den, vyžaduje to poměrně dlouhodobou přípravu. 
žovali přechod z příspěvkové organizace na jednu   J e třeba zajistit otázky, týkající se například dotací, 
z obchodních organizací, zvláště jsme přemýšleli které nemocnice v minulosti obdržela a měla by je 
nad společností s ručením omezeným. V té době čerpat i v příštím období. Určitě ale není záměrem  
však byla možnost (po dohodě s odbory) přizpůso- nemocnici privatizovat. Proti těmto fámám, které Kromě úředně-technických náležitostí takové pro-
bit výši platů zaměstnanců nemocnice možnostem bohužel slýchám, bych se chtěl důrazně ohradit. měny je třeba také nejprve vše důkladně projednat 
tohoto zařízení a zajistit tak jejím pracovníkům sice Pokud bude o chodu města rozhodovat toto vedení, na zasedání zastupitelstva města, s podrobnostmi 
o něco méně finančně ohodnocená, zato ale stabil- nikdy nedopustíme, aby se nemocnice privatizovala plánu seznámit všechny zastupitele a umožnit jim 
ní  pracovní místa. Městu a jeho obyvatelům potom do soukromých rukou. kvalifikované rozhodnutí.  
tato situace i pro další roky zajistila dostupnou zdra-
votní péči přímo v Čáslavi. Mzdy jsou totiž při pro-
vozu nemocnic vždy tou nejvyšší nákladovou polož-
kou, například právě v Čáslavi dosahují podle mých 
informací výše 71% nákladů na provoz nemocnice. Všechny kroky, které se dělají, směřují k tomu, 
Od uvedeného roku se nám tedy podařilo hospoda- abychom mohli čáslavskou nemocnici zachovat a 
řit v nemocnici někdy s mírnou ztrátou, jindy s mír- provozovat ji pod vedením města. Jsem osobně 
ným ziskem, ale kdykoliv to bylo možné, pokusili přesvědčen, že místní lidé vidí, jak velkou změnou 
jsme se formou odměn jejím zaměstnancům sano- nemocnice v posledních letech prošla. Ať již bu-
vat mzdy, které nebyly vypláceny v plné výši. deme hovořit o rekonstrukci LDN, výstavbě spojo-

Před několika lety však byla možnost dohody vacího krčku, nové fasádě, nákupu CT, rekonstrukci 
vedení nemocnice s odbory na výši platů zaměst- vnitřních prostor pro pacienty nebo kotelny. V blíz-
nanců zrušena a nemocnice byla nucena každoroč- ké budoucnosti také dojde k výměně přístrojového 
ně mzdy navyšovat přesně podle tarifních tabulek. vybavení, na které nemocnice dostala dotaci ve výši 
Znamenalo to velký zásah do možností hospodaře- přibližně pětapadesáti milionů korun. To všechno 
ní nemocnice. Vždyť se jednalo již třikrát o zvýšení   jsou kroky, které mají zajistit pro Čáslav kvalitní 
v rozmezí od 5 do 10 procent, což jsme se doposud nemocnici, jež bude i nadále sloužit samozřejmě      
snažili řešit a s tímto počítáme ještě i pro rok 2018. s tím, že zřizovatelem bude právě město.  

SLOVO STAROSTY 
VYJÁDŘENÍ K PLÁNOVANÝM ZMĚNÁM V NEMOCNICI

Prosincová 

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand

ve středu 6. 12. 
mezi 15. a 16. hodinou

(místostarosta - Mgr. Daniel Mikš)
a ve středu 13. 12. od 16:30 hod. 
(starosta - Ing. Jaromír Strnad).

STAROSTOVNA
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Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

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 
kontejneru na směsný komunální odpad nebo 
vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, 
které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a 
způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v 
čistírně odpadních vod.
Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé 
odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, 
např. v PET lahvích, do černých popelnic o objemu 
240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny 
kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby 
nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.
Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě 
prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto 
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 Holého u č.p. 1903.
Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude 
počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit 
města. Svoz bude realizován prostřednictvím 
společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u 
Církvice.

Z ČÁSLAVI DO CAMBRIDGE (ROZHOVOR A MATYÁŠEM MORAVCEM)

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!
- olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
- energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat?
- použitý olej stačí slévat do PET láhví
- uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje ve Vaší obci
- použitý olej je následně ekologicky zlikvidován
Biologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

O STAROSTOVNU MAJÍ LIDÉ ZÁJEM
Od října tohoto roku se místním občanům nabízí 
další možnost setkávání se s představiteli města - a 
to v neformální atmosféře v restauraci hotelu 
Grand. Uvedené nabídky v daných termínech vždy 
využilo hned několik lidí, kteří sem chodí, aby 
zástupce vedení města seznámili se svými problé-
my či podněty. Každou záležitost je tak možné 
prodiskutovat přímo na místě. 

„Lidé mají zájem například o stav železničních 
přejezdů ve městě,“ konstatoval starosta města, in-
ženýr Jaromír Strnad, s nímž mohli zájemci diskuto-
vat ve středu 8. listopadu. „Bohužel právě tuto 

obyvatel, s nimiž může vedení města dále pracovat záležitost město vyřešit nemůže, protože přejezdy 
tak, aby byl život ve městě pro jeho obyvatele co nejsou v jeho majetku. S čím ale občanům města 
nejpříjemnější.                                                             můžeme pomoci, to je stav místních komunikací. 

Máme již podněty na potřebné opravy chodníků na 
několika místech ve městě - s některými z nich již 
počítal plán na příští období, o jiných jsme nyní 
nově informováni,“ doplnil starosta města. Podle 
jeho slov plní Starostovna svůj plánovaný účel 
podle předpokladů. Mimo starosty města se ve 
stanovených termínech mohou občané ve stejném 
prostředí setkat také s místostarostou Čáslavi, ma-
gistrem Danielem Mikšem. Také on již ve Starostov-
ně nasbíral zajímavé nápady a názory místních 

 zn

CHODNÍK V TYRŠOVĚ 
ULICI JE DOKONČEN

Jeden a čtvrt kilometru chodníku v celé délce Tyr-
šovy ulice prošel v minulých měsících rekonstrukcí. 
V současné době je již projekt, finančně podpořený 
z fondů Evropské unie, dokončen a chodci tak zís-
kali mnohem příjemnější a hlavně bezpečnější ko-
munikaci. Rekonstrukce Tyršovy ulice, která je 
zvláště ve svém úseku mezi vlakovým a autobuso-
vým nádražím opravdu hojně využívána, byla zahá-
jena na jaře a dokončena před začátkem listopadu. 
Jak ale poznamenala vedoucí oddělení investic 
zdejšího městského úřadu, paní Bc. Markéta Petro-
vá, dopravní komplikace v těchto místech ještě mu-
síme očekávat. Co je důvodem?  

„Projekt, na kterém pracovalo město delší 
dobu a podařilo se na něj zajistit finance formou 
dotace, byl dokončen ve stanoveném termínu. Tý-
kal se ale jen oprav chodníku. V současné době je    
v přípravě další část rekonstrukce zmiňované ulice, 
která se tentokrát bude jednat o vozovku,“ uvedla 
Bc. Petrová.  Ta také vysvětlila, že potřeba opravy 
vozovky vyplynula z postupu Vodohospodářské 
společnosti Vrchlice - Maleč, která při pravidelné 
kontrole vodovodního a kanalizačního potrubí zjis-
tila v této lokalitě závažné problémy, které bude 
třeba odstranit. S ohledem na skutečnost, že se jed-
ná o dva projekty, z nichž jeden byl spolufinanco-
ván ze zdrojů EU, nebylo možné tyto dvě akce ča-
sově propojit. 

„V nadcházejícím období bude tedy zmiňovaná 
společnost (VHS) provádět postupnou rekonstrukci 
v zemi uložených vedení a v závislosti na dokon-
čování prací v jednotlivých úsecích potom město 
zajistí položení nového povrchu. Dojde tak mimo 
jiné i odstranění současných problémů, tedy nerov-
ností na vozovce, které vedou například ke vzniku 
louží po dešti. Odhadované náklady se pro město 
vyšplhají k částce tří a půl milionu korun.                 zn

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na 

které se uskuteční v pondělí

na Nové scéně Dusíkova divadla.
Podrobný program bude zveřejněn 
jeden týden před konáním schůze 

na úřední desce 
i na výlepových plochách ve městě. 

veřejné zasedání
městského zastupitelstva,

11. 12. od 17. hodiny

masné krámy

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
MĚSTSKÉHO OSVĚTLENÍ
S koncem měsíce listopadu byl ukončen zkušební 
provoz projektu Opatření ke snížení energetické ná-
ročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi. Cílem 
tohoto projektu je zejména úspora finančních pro-
středků, které každoročně město Čáslav vydává na 
náklady spojené se spotřebou elektrické energie 
veřejného osvětlení v ulicích města a zároveň jde o 
primární úsporu energie a snížení negativních vlivů 
na životní prostředí formou snižování emisí znečiš-
ťujících látek a CO . 2

Samotný projekt se skládal ze dvou částí. Jed-
Výměnu svítidel zajišťovala na základě výběro-nak jde o výměnu svítidel veřejného osvětlení tam, 

vého řízení firma TES spol. s r.o. Čáslav a náklady té-kde byla dosud energeticky neefektivní svítidla, 
to výměny činí zhruba 1,8 mil. Kč. Osazení regulace osazená rtuťovou výbojkou. Počet takto obnove-
a dále i celou úpravu vybraných rozvaděčů provedla ných svítidel dosahuje hodnoty 230 ks. Druhou 
firma AKTÉ PK s.r.o. Zlín, taktéž na základě výsledků podstatnou částí je instalace napěťových reguláto-
výběrového řízení. Kompletní náklady spojené s rů do vybraných rozvaděčů. Regulátory zajišťují ply-
touto částí se pohybují okolo 1,2 mil. Kč. Celkově by-nulou regulaci a stabilizaci napětí samostatně pro 
la tato akce realizována s dotací ze státního rozpoč-každý rozvaděč, čímž je dosaženo úspory nákladů 
tu v rámci Státního programu na podporu úspor na elektrickou energii ve výši minimálně 35% roč-
energie pro rok 2017 s tím, že podíl dotace činí 50 % ního objemu. Proto by očekávaným výsledkem mě-
z celkových způsobilých nákladů.la být úspora cca 370 tisíc Kč na ročních nákladech 

vydaných za elektrickou energii.                                               Bc. Markéta Petrová 

NOVÉ LAVIČKY V ŽITENICKÉ ULICI
Nedávná rekonstrukce parkovací plochy a okolí by-
tových domů v horní části Žitenické ulice má svoje 
pokračování v podobě dovybavení dané lokality 
nezbytným mobiliářem. V současné době jsou zde 
již nainstalovány nové lavičky, které upravené 
prostředí dotváření a nabízejí odpočinek. 

„Lavičky byly v této části města již před re-
konstrukcí, ale v jiných, méně vhodných místech,“ 
vysvětlila paní Andrea Víznerová, pracovnice odbo-
ru správy majetku města. Nové lavičky našly svoje 
místo poblíž všech čtyř vchodů do bytových domů. 

Podle informací vedoucí zmiňovaného odboru 
zdejší radnice, inženýrky Dany Chrenkové, jednal 
úřad se zástupci Sdružení vlastníků bytových jedno-
tek dotyčných domů, konkrétně například s jeho 
předsedou panem Petrem Bukáčkem. O umístění 
laviček rozhodovali sami obyvatelé domů na své 
schůzi, přičemž současné umístění bylo jednohlas-
ně schváleno. 

V horizontu několika dalších týdnů dojde ve 
stejné lokalitě také k umístění nových odpadkových 
košů, které k vybavení jakékoliv obytné zóny samo-
zřejmě také patří. 

zn
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UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Čáslav upozorňuje občany, že oddělení občanských průkazů a cestovních pasů 

bude ve dnech 21. 12. 2017 až 2. 1. 2018 z technických důvodů uzavřeno. 
                                                                                                                           Děkujeme za pochopení.



Čáslav se po mnoho let mohla pyšnit vánočním nás dokáže vrátit o mnoho let zpět, do doby, kdy 
stromem, který k městu doslova patřil. Stříbrný jsme byli malí nebo do doby, kdy jsme sledovali 
smrk, rostoucí po desetiletí v parku u sochy Jana nadšení v očích vlastních potomků při prvním 
Žižky z Trocnova na stejnojmenném náměstí se pohledu na rozsvícený stromek.
každý rok na počátku Adventu proměnil v kou-
zelnou dekoraci, která nás vtáhla do vánoční atmos-
féry. Zastavovali se u něj nejen rodiče se svými dět-
mi, ale i mnozí dospělí si vychutnávali pocit, který 

„Bylo by mi ctí darovat strom na čáslavské ná-
městí.  Byla bych ráda kdybyste vybrali náš smrk. 
Nejen že by to byla pro nás velká čest, ale je opravdu 
nádherný. Myslím, že pro tak krásný strom by to byl 

V tomto roce bude ale vše trochu jinak. Smrk, o důstojný konec,“ uvedla v reakci na výzvu paní Re-
němž byla řeč, bohužel padl za oběť silným pory- gina Kopová.  
vům větru, který se i přes Čáslav přehnal v neděli   Děkujeme tedy znovu nejen manželům Kopo-
29. října. Jeho kořenový systém a tím i jeho stabilita vým, ale každému, kdo se do hledání letošního vá-
byly natolik poškozeny, že z důvodu zajištění bez- nočního stromu pro Čáslav zapojil.                          
pečnosti kolemjdoucích bylo nezbytné strom z par-
ku odstranit. (Ostatně druhý ze zde rostoucích smr-
ků byl větrem také vyvrácen.) 

Ještě týž den, kdy byl strom z náměstí odvážen, 
začalo vedení města řešit otázku náhradního vánoč-
ního stromu, který bude, stejně jako v jiných měs-
tech, přivezen a na náměstí umístěn pouze po dobu 
vánoční výzdoby. Mezi jinými se objevil i nápad 
oslovit místní obyvatele se žádostí o pomoc, res-
pektive možnost darovat pro tyto účely například 
vhodný strom, který z nějakého důvodu nemůže dá-
le růst na současném stanovišti. 

„Chtěli bychom poděkovat všem obyvatelům 
města i dalším, kteří se zapojili do hledání toho nej-
krásnějšího vánočního stromu pro naše město - a to 
jak přímo nabídkou stromu, tak i upozorňováním na 
internetové inzeráty a další aktivitou. Mile nás pře-
kvapila míra zájmu a odezva, která se objevila 
zvláště na facebooku města po zveřejnění tohoto 
záměru,“ vyjádřil svoji vděčnost místostarosta měs-
ta, magistr Daniel Mikš. 

Z několika nabízeným stromů byl nakonec pro 
tento rok jako nejvhodnější vybrán stříbrný smrk, 
který pro tento účel darovali manželé Kopovi ze 
Zbraslavic. 

zn

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.
sádkový rybník
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

NOVÁ VODNÍ PLOCHA V ČÁSLAVI
Členové čáslavské místní organizace Českého rybář-
ského svazu se starají o vodní plochy jak ve městě, 
tak i v jeho okolí. Nejzajímavější a také „divácky“ 
hojně navštěvovanou akcí je vždy výlov - zvláště pak 
ten na Podměstském rybníku, který je ke sledování 
práce rybářů - díky své poloze v širším centru města 
- jako stvořený. Díky tomu si ale mnozí mohou práci 
rybářů představovat trochu zjednodušeně. Vždyť 
ryby se o sebe postarají, je třeba je jen v pravý čas 
vylovit... Jenomže pravda je zcela jinde. Péče o ryb-
níky i o ryby je dennodenní starostí lidí, bez jejichž 
času a ochoty by se rybníky neobešly. 

„V plánu je samozřejmě také oplocení celého 
pozemku jak z důvodu zajištění bezpečnosti veřej-
nosti, tak i z důvodu ochrany sádky. K tomuto kroku 
dojde na jaře příštího roku, a to mimo jiné i z toho 
důvodu, že do té doby slehne zemina v místech bu-
doucího oplocení. Okolí nové sádky je již nyní oseto 
trávou, brzy se tedy tento prostor zazelená,“ do-
plnil inženýr Martin Borovský s tím, že bylo již také 
provedeno tak zvané „zatrubnění“ poblíž sádky 
protékajícího potoku. Ten nyní tedy v určitém úseku 
teče pod povrchem, čímž byl znatelně rozšířen vy-
užitelný prostor  v okolí nové sádky.

Ke své práci ale rybáři potřebují také odpovída- Výstavbu nové sádky i další plánované stavby 
jící podmínky, vybavení a zázemí. Nezbytností jsou na pozemku financují rybáři bez využití dotačních 
vyhovující sádky, stejně jako místo pro uložení prostředků. „Samozřejmě se snažíme cenu co nej-
materiálu a nářadí nebo místo pro setkávání členů více snížit, materiál tedy sháníme sami, stejně jako 
svazu. A právě v tomto roce je vybudována další jsme schopni svépomocí provést některé práce. Po-
sádka v Jetelové ulici, která do budoucna rozšíří kud bychom takové dílo nechali vybudovat tak zva-
možnosti práce místních rybářů. ně na klíč, museli bychom investovat mnohem vyšší 

Podle informací, které poskytl předseda zdejší částku,“ vysvětlil inženýr Borovský. Ten také připo-
místní organizace Českého rybářského svazu, mněl, že díky jílovitému podloží nebylo třeba tento 
inženýr Martin Borovský, se v současné době práce materiál na místo nové sádky dovážet, čímž došlo 
pro tento rok chýlí ke konci. také k významné úspoře. 

„Sádka je vyhloubena, nyní ještě zbývá nainsta- „Jakmile bude vše potřebné dokončeno, sádku 
lovat napouštěcí zařízení,“ konstatoval inženýr Bo- napustíme a věříme, že bychom ji mohli na jaře zko-
rovský. Ten zdůraznil, že voda, kterou nyní v nádrži laudovat a následně sem i nasadit první ryby,“ za-
vidíme, sem pronikla průsakem ze spodních vrstev. končil předseda čáslavské místní organizace České-
Právě vysoká hladina spodní vody byla také jedním z ho rybářského svazu, pan Martin Borovský, který již 
možných problémů při plánované výstavbě skladu a před časem místním obyvatelům přislíbil, že v bu-
dalších prostor poblíž sádky. Prozatím se ale zdá, že doucnu plánují rybáři okolí sádky zkrášlit ještě vý-
by výstavba měla proběhnout bez problémů.  sadbou několika stromů i další zeleně.                    zn

PŘÍBĚH ČÁSLAVSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU

 byla bych ráda kdybyste vybrali nás smrk  nejen že by to byla pro nás velká čest ale 
on  je opravdu nádherný a byla by škoda kdyby skončil v kotli . Myslím že pro tak 
krásný strom by to byl důstojný konec 

Vánoční strom přicestuje do Čáslavi ze ZbraslavicTento strom na náměstí bohužel již neuvidíme.
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Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čáslav 
informuje své členy o termínech prodeje členských 
známek a povolenek k lovu ryb. Prodej se uskuteční 
v Dusíkově divadle, vchod naproti lékárně, v prvním 
patře klubovna číslo 9.  
· Vrácení povolenek, prodej členských známek
- 27. 12. 2017 v době od 15 do 18 hodin
· Vrácení povolenek, prodej povolenek a členských 
známek
- 6. 1. 2018 v době od 8 do 12 hodin
· Prodej povolenek a známek
- 20. 1. 2018 v době od 8 do 12 hodin
- 17. 2. 2018 v době od 8 do 12 hodin
- 17. 3. 2018 v době od 8 do 12 hodin
- 21. 4. 2018 v době od 8 do 12 hodin
Nezapomeňte na potvrzení o studiu a průkaz ZTP 
pro uplatnění slevy. Dotazy na číslech 601 579 873 
předseda MO, 773 789 159 jednatel MO nebo 
mailem na rybaricaslav@seznam.cz. Sledujte také 
naše nové webové stránky www.rybaricaslav.cz. 



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

V sobotu 2. prosince od 
17 hod. proběhne v čás-
lavském kostele sv. Petra 
a Pavla adventní varhan-
ní koncert. Jako účinku-
jící se představí ředitel 
Církevní konzervatoře 
Opava Petr Rajnoha 
(varhany) a učitelka této 
školy Ľubica Divulitová 
(zpěv). 

pořídil řadu nahrávek na 
historických nástrojích. 
V letech 2007-2014 
působil jako pedagog 
hry na varhany a vedoucí 
varhanního oddělení na 
konzervatoři v Olomou-
ci, přičemž od roku 2010 
byl na této škole součas-
ně zástupcem ředitele. 
Od roku 2014 je ředite-

MgA. Petr Rajnoha, Ph.D. absolvoval brněnskou lem Církevní konzervatoře Opava. 
konzervatoř, poté tamní Janáčkovu akademii a ve MgA. Ľubica Divulitová absolvovala nejprve 
školním roce 1996-1997 studoval varhanní hru v hudební konzervatoř v Košicích a poté vystudovala 
Paříži u Susan Landale. Studia završil po svém Institut pro umělecká studia v Ostravě a Akademii K. 
návratu na pražské AMU. Zaznamenal řadu úspě- Szymanowského v Katowicích. Jako sólistka spolu-
chů na mezinárodních soutěžích - v roce 1999 se pracovala například s Janáčkovou filharmonií v 
například stal finalistou soutěže ARD v Mnichově a Ostravě, s orchestrem Opery Śląnskej v Bitome 
o rok později zvítězil na dvou významných němec- nebo se souborem The Czech Ensemble Baroque. V 
kých soutěžích – v Gelsenkirchenu získal Cenu současnosti vyučuje zpěv na Církevní konzervatoři v 
Johanna Pachelbela a v Norimberku Cenu publika. Opavě. 
Je častým hostem různých českých i evropských Koncert pořádá Městské muzeum a knihovna 
hudebních festivalů, vystupoval například s Českou Čáslav, Římskokatolická farnost Čáslav a Nadační 
filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, s fond na záchranu kulturního dědictví Čáslavska a 
Filharmonií Brno nebo se zlínskou Filharmonií B. Kutnohorska. V rámci koncertu bude předán 
Martinů. V letech 2004 a 2007 nahrál kompletní peněžní dar pro Nadační fond TONÍK.
varhanní dílo Josefa Kličky a pro Český rozhlas                                                                              DN

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
TAKÉ V ČÁSLAVI 

13.12. 
2017

V 18 HOD.

PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT I VY
A NAČERPEJTE TU PRAVOU 

VÁNOČNÍ NÁLADU

NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ
na náměstí Jana Žižky z Trocnova

se budou konat denně od 1. prosince
až do Štědrého dne
- vždy po celý den -

čáslavské

TRHY
VÁNOČNÍ 

Prodejci se mohou hlásit 
na Městské policii Čáslav - tel.: 327 312 411

NEČEKANÉ SETKÁNÍ PŘI OPRAVĚ PANELOVÉHO DOMU
Plánovaná oprava fasády jednoho z panelových do-
mů na sídlišti Rudolfa Těsnohlídka s sebou přinesla 
milé setkání s nečekanými sousedy jeho obyvatel. O 
celé situaci informovali Ing. Karel Mathes a Jan 
Prokop ze společenství vlastníků bytů v ulici Rudolfa 
Těsnohlídka 1519-1521.

„V pátek 10. listopadu jsme nechávali opravit 
otvory, které ptáci vyklovali ve fasádě našeho do-
mu. Práce prováděla specializovaná firma Altitudo, 
s.r.o. horolezeckým způsobem,“ uvedli zástupci 
obyvatel zmiňovaných domů na čáslavském sídlišti. 
Ti dále vysvětlili i další okolnosti akce a nečekaného 
nálezu.

„

běžné či řešitelné situa-
ci, je vždy správné pora-
dit se s odborníkem. Na 
Čáslavsku působí napří-
klad právě Záchranná 
stanice Lipec, jejíž čin-
nost můžeme znát i díky 
provozování obory ve 
Žlebech, která se stala 
jak útočištěm mnoha 
handicapovaných živo-
čichů, tak zároveň i cí-
lem školních i rodinných 

S opravou fasády jsme čekali až do této pozdní výletů. 
podzimní doby, abychom neublížili ptákům, kteří     Stanice byla původ-
v  prohlubních ve fasádě během jarní a letní sezóny ně založena v roce 2007 
hnízdili. Během opravy však v jedné z děr horolezci a od té doby prošla slo-
překvapivě objevili 15 zahnízděných netopýrů při- žitým vývojem, renova-

vot v lidské péči,“ uvádějí na webových stránkách pravených k zazimování,“ uvedl předseda sdružení cemi a nové rozhodnutí 
provozovatelé záchranné stanice, které je možné v vlastníků bytů, inženýr Karel Mathes, jenž doplnil, o schválení její činnosti 
případě potřeby kontaktovat s dotazem či žádostí        že na doporučení veterinární kliniky Neovet dále bylo vydáno v roce 
o pomoc buď na telefonních číslech zkontaktoval záchrannou stanici Lipec, která na 2013. Majitel stanice Jan Kuchynka má s pomocí 
 774 268 224, 723 648 124 místo ihned vyslala paní Lenku Pelikánovou s jejíž zraněným živočichům z volné přírody a také s prací  
nebo na e-mailu: info@zachrannastanicelipec.czpomocí se podařilo všechny netopýry úspěšně v záchranné stanici zkušenosti již od roku 1997.

odchytit a odvézt do nového zimoviště. Do stanice se nejčastěji dostávají ptáci (dravci, 
Podle paní Lenky Pelikánové ze zmiňované sovy, pěvci), dále ježci, kunovité šelmy, netopýři, za-

záchranné stanice byl právě tento postup nálezců jíci, lišky, srny a další. Vyskytly se zde ale i vzácnější 
netopýrů správný. Pokud v přírodě nebo i ve městě druhy zvířat jako jsou včelojed lesní, koliha velká, 
narazíme na zvíře, o němž si nejsme jisti, zda sokol stěhovavý, ledňáček říční… 
potřebuje naši pomoc nebo se nachází v pro něj „Naším hlavním cílem je zvířata vyléčit a pak 

znovu vypustit do volné 
přírody v místě jejich ná-
lezu. Pokud se zvíře díky 
svému zranění stane tr-
vale handicapovaným 
musíme mu zajistit ade-
kvátní podmínky pro ži-

zn
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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 
kontejneru na směsný komunální odpad nebo 
vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, 
které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a 
způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v 
čistírně odpadních vod.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve měs-
tě prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto 
stanovištích:

PROJEKT STOP LHOSTEJNOSTI

Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou 
lidé odkládat pouze v uzavřených plastových oba-
lech, např. v PET lahvích, do černých popelnic o ob-
jemu 240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opat-
řeny kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby 
nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.

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 
Holého u č.p. 1903.
Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude 
počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit 
města. Svoz bude realizován prostřednictvím spo-
lečnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u Círk-
vice.

Je to prosté: sběrem přepáleného oleje, jeho nás-
ledným zpracováním a dalším použitím se můžeme 
jednotně, vy i my, podílet na ochraně našeho spo-
lečného vzácného bohatství - životního prostředí. 
Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty 
jak v kanalizacích, tak i po jejich úniku do volné pří-
rody. Vaše důležitá role spočívá v odevzdání odpa-
dového oleje do sběrných nádob, umístěných ve va-
ší obci a na nás jsou další kroky.

Pojďte s nám pomáhat přírodě
Černohlávek Oil

Z ČÁSLAVI DO CAMBRIDGE (ROZHOVOR A MATYÁŠEM MORAVCEM)

- olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí

- energeticky a finančně je velice 
náročné vyčistit kontaminovanou vodu

- použitý olej stačí slévat do PET láhví

- uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby 
na sběr použitého oleje ve Vaší obci

- použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ 
DO ODPADU NEPATŘÍ!

JAK SE NECHÁ POUŽITÝ OLEJ 
EKOLOGICKY LIKVIDOVAT?

Biologickou likvidaci použitého kuchyňského 
oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

ZAVÁDÍME SBĚR POUŽITÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

I letos představitelé, spolupracovníci a klienti  spo-
lečnosti DataLife, poskytující poradenské služby      
v oblasti financí společně se svými klienty uspořá-
dali charitativní akci na hematologickém oddělení   
v čáslavské nemocnici. Čáslavské pobočce, v čele    
s Ing. Františkem Horou, se k darování krve podařilo 
přesvědčit i jedince, kteří mají z odběrů strach a res-
pekt. Mezi dárci nechyběl ani starosta města Ing. 
Jaromír Strnad, generální ředitel spol. DataLife Bc. 
Martin Blažej a regionální manažer Pojišťovny ČS 
paní Vlaďka Šafaříková.

„Již tradiční akce se zúčastnilo 25 dárců a celé 
ráno provázela příjemná nálada. Jsem velmi pyšný 
na to, že mezi našimi klienty můžeme najít lidi, kteří 
dokáží nezištně pomáhat druhým a darováním krve 
pomoci při záchraně životů. Nejvíce pyšný jsem ale 
na dárce, kteří zde byli poprvé, dokázali překonat 
svoji obavu z odběrů nebo pohledu na krev a dobro-
volně do toho šli s námi. Mají můj obrovský obdiv. 
Musím také opět poděkovat kolektivu čáslavské 
hematologické stanice za jejich přístup k lidem a 
profesionálně odvedenou práci. Pohodová atmo-
sféra by nepanovala ani bez našich sponzorů Koz-
lovny Bílá růže a cukrárny Bonet, Řeznictví Uzenář-
ství Jaromír Horký Vrdy-Dolní Bučice, spol. LR Heal-
th & Beauty, kteří již po třetí pomáhají v této akci“, 
pohovořil o akci Ing. František Hora.

Den krve s Datalife Čáslav také zhodnotila jed-
na z účastnic: „Jsem ráda, že jsem tu mohla být. Od-
běry krve mi nedělají dobře a bojím se jich. Přesto 
jsem se k tomuto kroku odhodlala a vše proběhlo 
bez problému. Vážně uvažuji o tom, že krev budu 
darovat pravidelně.”  

Datalife Čáslav se na další ročník těší již dnes. JN

DEN KRVE S DATALIFE ČÁSLAV JIŽ PO TŘETÍ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ, KERAMICKÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
V pondělí 30. 10. 2017 v 10:00 hodin proběhlo vy-
hlášení výsledků oblastního kola výtvarné, keramic-
ké a fotografické soutěže na téma „Náš kraj 2017". 

je, je Středočeský kraj a organizátorem oblastního dým umělcům pogratulovali a předali ceny. 
kola byl Dům dětí a mládeže Čáslav. Krajské finále a slavnostní předání cen vítězům 

Vyhodnoceny byly fotografické, výtvarné a kera- proběhlo po uzávěrce prosincového čísla Čáslav-
Vyhlašovatelem prvního ročníku  soutěže, urče- mické práce rozdělené do kategorií podle věku sou- ských novin 27. listopadu 2017 v Berouně a vítězné 

né pro žáky základních a středních škol, střediska těžících. Paní ředitelka DDM Čáslav Bc. Iva Hýblová práce byly vystaveny v Kulturním centru Plzeňka, 
volného času a dětské domovy Středočeského kra- a pan místostarosta města Mgr. Daniel Mikš mla- Beroun.                JN
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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 
20.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 23.400 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

V BYTĚ BYL NALEZEN ZESNULÝ MUŽ 

KRÁDEŽ ČOKOLÁDY

Prvního listopadu po osmé hodině večerní 
se na služebnu městské policie telefonicky obrátila žena žijící mimo Čáslav se 
žádostí, zda by strážníci mohli navštívit jejího otce, který ji již dva dny nebere 
telefon. Hlídka dorazila k bytu 74letého muže. Na zvonění však nikdo nereago-
val. Strážnici tedy oslovili sousedy, kteří shodně uvedli, že muže naposledy vidě-
li před šesti dny. 

Vzhledem ke všem okolnostem vzniklo podezření, že uvnitř bytu by se moh-
la nacházet zesnulá osoba. Na místo proto byla přivolána hlídka Obvodního 
oddělení PČR Čáslav, která má v těchto případech zákonné oprávnění otevřít 
byt či jiný uzavřený prostor. Za spolupráce hasičského záchranného sboru 
policisté otevřeli dveře bytu a dotyčného našli v posteli bez známek života.        

 V obchodním domě Penny Market došlo 18. listopadu ke 
krádeži. Muž prošel kolem pokladny a poté si jedna z pracovnic všimla, že má v 
zadních kapsách u kalhot má mléčné čokolády. Jedna z pracovnic za mužem 
údajně vyběhla ven, kde se ho zeptala, odkud tyto čokolády má. Podezřelý 
odpověděl, že od přítelkyně. Poté do ženy strčil a utekl směrem do ulice 
Jeníkovská. Podle svědků měl muž na sobě růžovou mikinu a rifle.

Strážnici se vydali do přilehlých ulic, kde spatřili podezřelou osobu. Muž, 
který byl v minulosti trestán za majetkovou trestnou činnost, se k činu přiznal.
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POLICISTÉ SE ZAMĚŘUJÍ NA VIDITELNOST CHODCŮ

Viditelnost chodce

Viditelnost cyklisty

BEZPEČNOSTNĚ PREVENTIVNÍ AKCE

 Vidět a být viděn. Na to by 
měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když oni auto vidí, 
vidí i řidič je. To je ale velký a často bohužel tragický omyl. Polovina všech 
chodců umírá právě za snížené viditelnosti. Snížená viditelnost není jen noc. 
Stejná pravidla platí také pro svítání a soumrak, hustý déšť, mlhu a sněžení.

Dopravní policisté a policisté na Kutnohorsku se mimo jiné zaměřují i 
chodce v silničním provozu. Není jim lhostejná jejich bezpečnost. Dopravně 
bezpečnostní akce zaměřené zejména do míst, kde lze předpokládat pohyb 
chodců na pozemní komunikaci mimo obec, případně pohyb ostatních 
nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti 
probíhají a budou probíhat opakovaně právě v době snížené viditelnosti.
Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, zda se nám řidič vyhne, nebo nás 
srazí. Za snížené viditelnosti jsou velmi důležité reflexní prvky. 

Důležitá je především spodní část těla, tj. barva kalhot a bot a např. 
kočárku, který tlačíme před sebou, a je tak vidět první. Reflexní materiály je 
nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší pozornost.

Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za 
snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem 
povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.

 Čáslavští policisté se zaměřili na kontrolu 
ubytovacích zařízení. Dne 26. října 2017 v dopoledních hodinách proběhla 
bezpečnostně preventivní akce zaměřená zejména na kontrolu soukromých 
ubytovacích zařízení v Čáslavi. 

K účasti na akci byli tradičně přizváni i strážníci Městské policie z Čáslavi, 
pracovníci Živnostenského úřadu a Úřadu práce z Čáslavi, čáslavští hasiči, 
policisté se služebním psem na vyhledávání drog a policisté z Cizinecké policie 
Nymburk.

Několik desítek policistů a strážníků prověřovali totožnost ubytovaných a 
pátrali po hledaných osobách, kdy nezjistili žádnou trestnou činnost ani 
překročení přestupkového zákona. Kontrolám se nevyhnuli ani cizí státní 
příslušníci, policisté z Cizinecké policie kontrolovaly jejich legální pobyt a 
pravost dokladů.

Nedostatky zjištěné po linii Živnostenského zákona (nesprávné označení 
objektů)a linie HZS (hasicí přístroje, označení únikových východů) budou ve 
své kompetenci řešit jednotlivé zúčastněné orgány.

Cílem této preventivní akce je mít pod kontrolou všechna ubytovací 
zařízení, nacházející se na území města Čáslav. Středem zájmu je také 
především dohled nad udržováním veřejného pořádku a čistoty okolí 
ubytoven, stejně tak jako na plnění povinností jejich majitelů. S kontrolami v 
objektech, byl současně prováděn i dohled nad BESIPEM. Zkontrolováno bylo 
48 osob a 21 vozidel. Policisté uložili 3 blokové pokuty ve výši 600 Kč. 

ŘIDIČKY POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK Během listopadu hlídka musela řešit 
tři případy, ve kterých hrály hlavní roli ženy, které usedly za volant pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Dvě z nich u sebe neměly ani řidičský 
průkaz. 

První případ se odehrál 10. listopadu, kdy kamerový systém zaznamenal 
dvě podezřelé osoby, nastupující do osobního motorového vozidla v ulici 
Rudolfa Těsnohlídka. Vozidlo bylo hlídkou spatřeno stojící u čerpací stanice 
Benzina a poté pokračovalo ulicí Jeníkovskou směrem na Drobovice, kde bylo 
také zastaveno. Řidička strážníkům nepředložila žádný doklad totožnosti ani 
řidičský průkaz. Svoji totožnost 24letá žena sdělila ústně. Test na alkohol u ní 
skončil s výsledkem 0,38 promile. Řidička byla také vyzvána k podrobení se 
testu na detekci návykových látek ze slin, který byl pozitivní na amfetamin a 
metamfetamin. 

Druhý incident strážníci řešili s 25letou ženou, která se jim svými prohřešky 
do paměti zapsala již dříve. Hlídka při kontrolní činnosti spatřila, jak právě 
parkuje v jedné z čáslavských ulic, a protože tušila, že řidička může být pod 
vlivem návykových látek, požádala ženu o prokázání totožnosti. Ani tato žena u 
sebe neměla žádný průkaz totožnosti ani řidičský průkaz. Řidička, která tvrdila, 
že si šla pouze auto přeparkovat, nadýchala 0,93 promile a test ze slin byl u ní 
pozitivní na metamfetamin a THC. Z informačních systémů PČR bylo také 
zjištěno, že dotyčná není držitelkou řidičského průkazu.

Dne 16. listopadu si strážnici všimli, že projíždějícímu motorovému vozidlu 
nesvíti pravé přední světlo. Hlídka 45letou řidičku zastavila a na tuto skutečnost 
ji upozornila. Žena předložila doklady totožnosti a řidičský průkaz a v rámci 
kontroly bylo přistoupeno k dechové zkoušce, která skončila s výsledkem 0,4 
promile.

Projekt najdete také  BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  NA FACEBOOKU!



ZIMNÍ ÚDRŽBA - SILNICE 2017 - 2018 ZIMNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY 2017 - 2018 

I. pořadí ulic:  posyp posyp + plužení (ruční úklid)

I. pořadí

I. pořadí ulic:  plužení:

II. pořadí ulic: posyp II. pořadí

III. pořadí

II. pořadí ulic:  plužení: 

III. pořadí ulic:  posyp

Chodníky, které se neudržují:

III. pořadí ulic:  plužení:

Komunikace, které se v zimě neudržují:

Parkovací plochy

Tyršova, Husova, Dusíkova, Žižkovo nám., Gen. Fr. Moravce,  B. Smetany, V Tou-
fárně, Žitenická, R.Těsnohlídka, Sadová, Zahradní (ke křiž. s ul. Na Vyhlídce),   Nám. J. Žižky z Trocnova, Gen. Fr. Moravce, Kl. Čermáka, Jeníkovská, Masaryko-
Na Vyhlídce, Lípová (ke křiž. Jahodová), Jahodová (od křiž.s ul. Čeplova k Lípo- va, J. Mahena, Dusíkova, R. Těsnohlídka včetně vnitrobloku, Sadová, Žitenická, 
vá), Čeplova (od Jahodová k Za Rybníkem), Za Rybníkem (od Čeplova k Žacká), Tyršova (od ČD nádraží k autobus. nádraží), B. Němcové (ke křiž. s ul.  J. z Po-
Koželuhy, Jeníkovská děbrad), J. z Poděbrad (od B. Němcové k Př. Otakara II), Přemysla Otakara II., 

Žižkova brána, Za Rybníkem (od ul. Čeplova k Tylova), Husova, Jablonského, 
 totožné s posypem Žacká, Tyršova (most) 

Pražská, Nazaret, Chrudimská, Pod Nádražím, Vrchovská,  J. Karafiáta, Komen-
Kl. Čermáka, Formíkova, Př. Otakara II.  (od Žižkova nám. k Formíkova), Poštov- ského nám., Kostelní nám.,Váchova, Na Kozinci, Palackého, Havlenova, Dvořá-
ní, J. Mahena, Na Kozinci, Kostelní nám., J. Karafiáta, Dr. L. Qiuse, Palackého, kova, E. Krásnohorské, Fibichova, B. Smetany, Gen. Eliáše, V Toufárně, Za Ryb-
Váchova, Komenského nám., J. R. z Dubé,  Jablonského, B. Němcové (od níkem (zbytek), Chrpová, Malinová, Fialková, Jahodová, Čeplova, Zahradní, Li-
Chrudimská k Sv. Čecha), Bojovníků za svobodu, 28. října, Za Rybníkem (zby- pová, Konvalinková, Květinová, Růžová, Jasmínová, Jiřinová, Šeříková, Na Vy-
tek), Zahradní (zbytek), Lípová (zbytek), Květinová, Čeplova (zbytek), Konvalin- hlídce, L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. Kratochvílové, U Cihelny, 
ková, Jiřinová, Šeříková, Růžová, Malinová, Fialková, Jasmínová, Chrpová, Ja- Sluneční, Luční, Ke Koupališti, K Vodrantům, U Lesoparku, Novodvorská, Trav-
hodová (zbytek), K Vodrantům, U Lesoparku, Ke Koupališti, Sluneční, Luční,   n í ,  Žitná
L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, J. Kratochvílové, U Cihelny, 
Novodvorská, Travní, Žitná, Jetelová, Chotusická (žel. přejezd - obchvat)

Filipovská, J. Vrchlického, M. Ulického, A. Chittussiho, Průchova, J. Dobrovské-
totožné s posypem ho J. Jungmanna, Sv. Čecha, P. J. Šafaříka, B. Němcové (zbytek), J. Kollára, J. z Po-

děbrad (zbytek), A. Jiráska, Tyršova (zbytek),  28. října, Boj. za svobodu, M. Al-
še, J. Myslbeka, K. Hilberta, Formanova, Pod  Zahradami, L. Želiny, Dr. K. Tesaře, 
Chotusická, Nad Rezkovcem, Jabloňová, Třešňová, Pazderského, Kaunického, 

E. Picka, Jilmová, Na Mýtě, Nad Budínem, Topolová, Javorová, Jasanová, Potoč- A. Sedláčka, Dr. Fr. Škrdleho, E. Picka, Nad Budínem, Na Mýtě, Jilmová, Javoro-
ní, Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem, Pod Nádražím, Pod pilou, Pod Zahra- vá, Topolová, Na Skále, Lísková, Lísková - Jeníkovská (propoj), Šípková, Akátová, 
dami, Dr. K. Tesaře, L. Želiny, Dr. Fr. Škrdleho, Pazderského, Kaunického, A. Sed- Trnková, Pod Pilou, Tylova, Na Bělišti, Jasanová, Koželuhy, Prokopa Holého, Je-
láčka, Nazaret, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, M. Alše, B. Němcové (zby- níkovská (bytovky za nemocnicí) čp. 1696, 1697, 1706, parkoviště Havlenova-
tek), Al. Jiráska, Sv. Čecha, J. Kollára,  Gen. Eliáše, J. z Poděbrad, Př. Otakara II. Žitenická.
(zbytek),  Filipovská, Jar. Vrchlického, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna,     
J. Dobrovského, A. Chittussiho, M. Ulického, Plynárenská, Žitenická (od čp. 
1277 k ul. Havlenova), Družstevní, Dvořákova, Fibichova, Havlenova, E. Krásno- Kl. Čermáka - chodník za mateřskou školkou (od Bašty k ul. Těsnohlídkova)
horské, V Břízkách (k vjezdu pro zásobování u ZŠ Sadová), Jeníkovská (Kreml + Poštovní - chodník spojující ul. Poštovní a ul. Př. Otakara II. (za kinem M. Forma-
bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, Na Skále, Bezová, Lísková, Šípková, na)
Akátová, Trnková, Na Nepřízni, Žižkova brána, Kalabousek, Lochy, Filipov (dvůr) Vala a cestičky parku v ulici Sadová (proti zemědělské škole)

spojovací chodník včetně schodů z ul. K Vodrantům do lesoparku Vodranty
 totožné s posypem lesopark Vodranty

schody – spoj. ul. Čeplova a ul. Za Rybníkem
  ul. Na Svornosti Chodník Jeníkovská - Lísková

 jsou součástí komunikace a udržují se současně s vozovkou – Schody v ul. Na Vyhlídce nebudou udržovány chemickou solí pouze inertním 
ul. Žitenická, Jeníkovská, Těsnohlídkova, Dusíkova, Tyršova apod. materiálem (drť, písek apod.).

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ 2017 - 2018 
Ačkoliv máme v rukou již prosincové vydání Čáslavských novin, na tu pravou zi- tak i cesty v parcích, na hřbitově, schody na místních komunikacích autobusové 
mu se všemi jejími projevy teprve čekáme. Otázkou zůstává, zda se silnější zastávky, lávky přes vodní toky a přechody na průjezdních úsecích silnic. 
mráz a sníh alespoň na čas objeví také v našich podmínkách nebo za nimi bude- Údržba se provádí v době od 4 hod do 21 hod.  
me muset vyjet do vyšších poloh. Dlouhodobé předpovědní modely, stejně ja- Zařazení ulic do uvedeného systému není náhodné, ale vychází zejména      
ko každý rok, nabízejí téměř jakoukoliv variantu - od očekávání mírné až po tu- z hlediska intenzity provozu v daném místě, dále pak ze stavebního a technické-
hou zimu, která může přepisovat statistiky. Ať už tomu bude jakkoliv, město ho stavu komunikace a jejího dopravního významu. Frekventovanou komuni-
musí být na případný příval sněhu připraveno z mnoha ohledů. Jedním z nich je kaci navíc například ve svahu, kde při nepříznivých podmínkách hrozí vyšší ri-
schopnost zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací, které má ve svém majetku ziko nehod, je tedy nezbytné ošetřit dříve než vozovku v odlehlé ulici na okraji 
a správě. Pro tyto účely je každoročně vypracováván plán údržby místních ko- města, kam zajíždějí automobily jen výjimečně. Ani na okrajové části města se 
munikací v zimním období, z něhož jednoznačně vyplývá postup, podle něhož ale v dokumentu  nezapomíná. 
se řídí firma, zajišťující bezpečný pohyb po městě i při ztížených podmínkách. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období má pro tuto 
Město je rozděleno do tří částí podle času, v němž má být úklid realizován: sezónu na starosti firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - samozřejmě ve 

 spolupráci s vedením města. Na případné nedostatky v údržbě silnic a chodní-
        I.  pořadí                                                do  4 hodin ků mohou občané upozornit také prostřednictvím městské policie. 
       II.  pořadí                                                 do 12 hodin Ačkoliv se město o zimní údržbu každoročně stará, je třeba, aby také jeho 
      III.  pořadí   po I. a II. pořadí nejpozději     do 48 hodin obyvatelé přispěli k vlastní bezpečnosti obezřetným chováním a v případě ná-

ledí či sněžení přizpůsobili svůj pohyb po komunikacích vzniklé situaci a dbali 
Chodníky v centru města a na sídlištích se udržují ručním posypem, stejně zvýšené pozornosti jak za volantem tak i při pohybu po chodníku. 

 stránka 11 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2017   



Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

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 
kontejneru na směsný komunální odpad nebo 
vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, 
které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a 
způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v 
čistírně odpadních vod.
Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé 
odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, 
např. v PET lahvích, do černých popelnic o objemu 
240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny 
kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby 
nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.
Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě 
prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto 
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 Holého u č.p. 1903.
Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude 
počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit 
města. Svoz bude realizován prostřednictvím 
společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u 
Církvice.

ATAKDÁL - V ČÁSLAVI VZNIKL OCHOTNICKÝ 
DIVADELNÍ SOUBOR
Mnohá města, ale i malé vesnice, se mohou pochlu-
bit svým vlastním ochotnickým divadelním soubo-
rem. Čáslav tuto možnost po dlouhá léta neměla, 
nyní se ale, jak se zdá, situace mění. Díky aktivitě 
pana Jiřího Žaloudka a několika dalších lidí vznikl 
nedávno ve městě právě takový soubor. Skupina li-
dí, kterým v divadle nestačí „pouze“ místo v hledišti 
a chtějí se na představení sami podílet, se rozhodla 
vzbudit po dlouhá léta spící tradici čáslavských 
ochotníků.   

Jak již bylo uvedeno, nově vzniklý ochotnický 
soubor rád přivítá ve svých řadách také další členy, 
kteří by měli o aktivní tvorbu zájem. Pravidelné ter-
míny schůzek prozatím určeny nejsou, soubor se 
schází podle potřeby a možností. Pokud tedy bude 
mít kdokoliv zájem podílet se na jeho činnosti, může 
kontaktovat magistra Jiřího Žaloudka na telefonním 
čísle 775 254 865 nebo prostřednictvím e-mailu: 
zaloudekjiri@seznam.cz.                                          

„Prozatím se uskutečnila ustavující schůzka, na 
které si zájemci o činnost v souboru ujasnili svoje 

„Důležitou součástí prvních schůzek bylo také představy, s nimiž k ochotníkům přicházejí,“ vysvět-
hledání názvu souboru. Padlo několik návrhů, nako-lil Jiří Žaloudek.
nec jsme se ale rozhodli pro nápad paní režisérky Nejde ale jen o vize jednotlivých členů, kterých 
Anny Poživilové. Čáslavský ochotnický divadelní je v současné době přibližně desítka, ale také o nut-
soubor se tedy jmenuje ́ Atakdál´ a jeho jméno nyní nost určitých právních kroků, které jsou nezbytné. 
přeneseně odkazuje k oblíbenému pohádkovému Jde o samotné založení tak zvaného zapsaného 
filmu Byl jednou jeden král. spolku a další náležitosti, bez nichž by byla činnost 

Svoje zázemí souboru ochotně poskytlo vedení ochotníků mnohem složitější. To vše se již nyní řeší a 
Dusíkova divadla v prostorách tohoto objektu. zdá se, že je možné začít pracovat na prvním bu-

doucím představení... Ani to ale není tak zcela jed-
noduché - je třeba nejprve posoudit složení soubo-
ru, najít hru nebo alespoň krátké scénky, které by 
vyhovovaly jak možnostem obsazení, tak i charak-
terem, najít vhodný čas ke schůzkám. Zkrátka tako-
vých drobností, které je třeba zvláště zpočátku pře-
konat, není málo. Přesto odhodlání členů nově vzni-
klého souboru trvá a rádi mezi sebou přivítají i další 
podobné nadšence. zn

DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘIVÍTALY 
ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA

V polovině listopadu navštívil Městskou knihovnu 
Čáslav český ilustrátor Adolf Dudek. Jeho energické 
vystupování plné improvizace vykouzlilo úsměv na 
tváři každému divákovi bez ohledu na věk. 

Ilustrátor do Čáslavi zavítal se svým progra-
mem, který si nenechali ujít žáci a žákyně z druhých 
a třetích tříd místních základních škol. 

Adolf Dudek získal ocenění nejprodávanějšího 
ilustrátora dětských knih, kterých se v České repub-
lice prodalo více než 3 milióny kusů.                       

Celou jeho 
šedesátiminutovou show, jejíž smyslem je divákům 
představit svět kreslení, doprovázel hlasitý smích, 
kterému se neubránily ani paní učitelky.

JN
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DATUM DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

23.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00

24.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 NENÍ

25.12.2017 PONDĚLÍ 9:30-11:30 14:00-16:00

26.12.2017 ÚTERÝ 9:30-11:30 14:00-16:00

27.12.2017 STŘEDA 9:30-11:30 20:00-21:30

28.12.2017 ČTVRTEK 9:30-11:30 14:00-16:00

29.12.2017 PÁTEK 9:30-11:30 20:00-21:30

30.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00

31.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 13:00-15:00

1. 1. 2018 PONDĚLÍ NENÍ 14:00-16:00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOCÍCH

VÍCE INFORMACÍ NA: 

WWW.SPORTCASLAV.CZ/ZIMNISTADION



Před lékařským zákrokem jako pacienti často 
podepisujeme několik formulářů, které jsou svým 
obsahem i délkou komplikované a nepřehledné. 
Někteří z nás je jistě nečtou vůbec. Pojďme si proto 
přiblížit institut informovaného souhlasu. 

Informovaný souhlas představuje jeden z 
právních důvodů pro zásad do integrity fyzické 
osoby.  Zdravotní služby lze totiž pacientovi poskyt-
nout pouze s jeho svobodným a informovaným 
souhlasem. 

Informovaný souhlas by měl být zásadně 
založen na rozhovoru pacienta se zdravotníkem. 
Záměrně v tomto okamžiku používám termín 
zdravotník, a nikoliv lékař, neboť rozhovor by měl 
logicky vést ten, kdo provádí konkrétní výkon či 
vyšetření. Písemně podané informace tak slouží 
spíše jako doklad o tom, s čím byl pacient ve 
skutečnosti obeznámen. 

Souhlas je svou povahou právním jednáním a 
může tak být udělen písemně, ústně či konkludent-
ně. Konkludentní právní jednání se vyskytuje 
nejčastěji u jednoduchých úkonů, jako je např. 
nastavení ruky při odběru. Platí přitom, že povinný 
písemný souhlas stanoví zákon u jednotlivých 
zákroků jako je např. umělé přerušení těhotenství, 
transplantace či sterilizace.

V praxi se však často setkáváme s tím, že 
provozovatelé zdravotních služeb předkládají 
pacientům k podepsání informovaný souhlas v 
písemné podobě, ačkoliv to samotný zákon nevyža-
duje. Činí tak proto, aby si zlepšili postavení v 
případném dokazování. 

Informovaný souhlas nejčastěji obsahuje 
informace o diagnóze, popisu a účelu jednotlivých 
zdravotních výkonů, alternativách léčby, dále 
omezeních a doporučení s ohledem na zdravotní 
stav pacienta. 

Aby byl informovaný souhlas platný, musí jej 
udělit ten, kdo je způsobilý jej udělit. Nezpůsobilou 
je tak osoba, která není plně svéprávná či nezletilý, 
jestliže je to nepřiměřené jeho rozumové a volní 
vyspělosti jeho věku. 

Bez platného informovaného souhlasu bude 
poskytovatel zdravotních služeb postupovat v 
rozporu se zákonem a bude tak odpovědný za 
porušení právní povinnosti. 

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

Anna Rozmánková
Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář

JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát
Mgr. Bc. Tomáš Flögel

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
PACIENTA

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

tradiční

při kterém budete mít možnost nakoupit dárky so-
bě či svým blízkým a zároveň podpořit dobrou věc!

TĚŠÍME SE NA VÁS NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Vánoce se blíží, a když pro někoho ze svých blízkých 
koupíte dárky z rozmanité nabídky OBCHŮDKU JED-
NOHO SVĚTA z Prahy, může Vás hřát vědomí, že jste 
přispěli na spravedlivější svět, že jste poslali své pe-
níze přímo výrobcům a pěstitelům.
To je férový obchod - fair trade.
Prodávat se bude káva, čaj, kakao, čokolády, třtino-
vý cukr, dále šperky, ubrusy, tašky, peněženky, 
pouzdra na tužky i na brýle a mnoho dalších výrob-
ků z Guatemaly, Peru, Indie, z afrických a dalších ze-
mí světa.
Dále budete mít možnost zakoupit výrobky klientů 
Sociálně-terapeutické dílny DIAKONIE ČÁSLAV a tím 
podpořit jejich činnost (drobná keramika - misky, 
květináče, svícny, bylinné sáčky a jiné).
DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA při evangelickém 
sboru v Čáslavi bude nabízet vlastnoručně vyrobe-
né dárkové tašky, ručně pletené ponožky aj.
DĚTI z biblické hodiny budou prodávat vánoční přá-
níčka a vlastnoručně vyrobené perníčky. Výtěžek 
bude věnován potřebným.

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH

3. PROSINCE 2017
od 15 do 18 hodin

v přízemí evangelické fary v Komenského síni 
v ulici Jana Karafiáta č.p.159 v Čáslavi. 

Přejeme požehnané vánoční svátky 
a vše dobré v roce 2018!

1. adventní neděle 3. prosince od 15-18 hodin 

1. adventní neděle 3. prosince od 17,30 hodin

2. adventní neděle 10. prosince od 16 hodin

Ve čtvrtek 14. prosince od 9 - 11 hodin 

V úterý 20. prosince v 13 hodin 

Ve středu 20. prosince v 18 hodin 

V pátek 22. prosince v 19 hodin 

4. adventní neděle ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince od 9 
hodin

ŠTĚDRÝ VEČER 24.12. ve 22 hodin 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25.12. v 9 hodin

NA ŠTĚPÁNA 26.12. v 9,30 hodin 

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné 
prožití vánočních svátků a hojnost požehnání 

v novém roce 2018. 

(Komenského síň)
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY RICHENZA

ADVENTNÍ KONCERT 

VÁNOČNÍ KAVÁRNA

VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE ČÁSLAV

VÁNOČNÍ KONCERT

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÁNOČNÍ SLAVNOST PRO MALÉ I VELKÉ 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ 

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I 
DOSPĚLÉ 

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ BOHOSLUŽBY

 s možností zakoupit 
výrobky ze zemí třetího světa (fair trade kafe, čaj, 
kakao, čokolády, fair trade rukodělné výrobky aj.),    
z Diakonie Čáslav (keramické svícny, květináče aj.) a 
výrobky dobročinného spolku Marta (dárkové taš-
ky). Bude to vhodná příležitost nakoupit svým blíz-
kým dárky a zároveň podpořit dobrou věc.

 

 

- Účinkuje: Seniorátní pěvecký 
soubor pod vedením Moniky Drdové.

 v Kavárně Diakonie Zpívání 
koled s kytarou a punčem.

 Vánoční 
divadlo klientů sociálně-terapeutické dílny středis-
ka Diakonie v Čáslavi a vánoční zpívání Speciální 
školy Diakonie u vánočního stromku. 

 Účinkuje: Pěvecký sbor SOŠPg 
v Čáslavi. Vstupné 50 Kč.

 evangelické MLÁDEŽE s 
filmem.  

 
Premiéra 

vánoční divadelní hry „Na stopě vánočního dítěte“, 
kterou zahrají děti a mládež z Čáslavi a okolí.

v kostele při svitu 
svíček, zpěvu a poezii.

 Hudbou bude 
doprovázet kytarista Roman Čermák a skupina 
Double Guitar Quartet a slovem farářka Drahomíra 
Dušková Havlíčková.

(Evangelický kostel)

(Evangelický kostel)

(Kavárna Diakonie)

(Evangelický kostel)

(Evangelický kostel)

(Komenského síň)

(Komenského síň)

(Evangelický kostel)

(Komenského síň)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi, ulice Jana Karafiáta č.p. 159. 

Tel.: 774 216 408. h
ttp://caslav.evangnet.cz/

NA VÁNOCE 2017 DO KOSTELA!ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA

V sobotu 2. prosince od 17 hod. proběhne v čás-
lavském kostele sv. Petra a Pavla adventní varhan-ní 
koncert. Jako účinkující se představí ředitel Církevní 
konzervatoře Opava Petr Rajnoha (varhany) a 
učitelka této školy Ľubica Divulitová (zpěv). 

MgA. Ľubica Divulitová absolvovala nejprve 
hudební konzervatoř v Košicích a poté vystudovala 
Institut pro umělecká studia v Ostravě a Akademii K. 
Szymanowského v Katowicích. Jako sólistka spolu-
pracovala například s Janáčkovou filharmonií v 

MgA. Petr Rajnoha, Ph.D. absolvoval brněnskou Ostravě, s orchestrem Opery Śląnskej v Bitome 
konzervatoř, poté tamní Janáčkovu akademii a ve nebo se souborem The Czech Ensemble Baroque. V 
školním roce 1996-1997 studoval varhanní hru v současnosti vyučuje zpěv na Církevní konzervatoři v 
Paříži u Susan Landale. Studia završil po svém Opavě. 
návratu na pražské AMU. Zaznamenal řadu úspě- Koncert pořádá Městské muzeum a knihovna 
chů na mezinárodních soutěžích - v roce 1999 se Čáslav, Římskokatolická farnost Čáslav a Nadační 
například stal finalistou soutěže ARD v Mnichově a fond na záchranu kulturního dědictví Čáslavska a 
o rok později zvítězil na dvou významných němec- Kutnohorska. V rámci koncertu bude předán 
kých soutěžích – v Gelsenkirchenu získal Cenu peněžní dar pro Nadační fond TONÍK.
Johanna Pachelbela a v Norimberku Cenu publika.                                                                              
Je častým hostem různých českých i evropských 
hudebních festivalů, vystupoval například s Českou 
filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, s 
Filharmonií Brno nebo se zlínskou Filharmonií B. 
Martinů. V letech 2004 a 2007 nahrál kompletní 
varhanní dílo Josefa Kličky a pro Český rozhlas 
pořídil řadu nahrávek na historických nástrojích. V 
letech 2007-2014 působil jako pedagog hry na 
varhany a vedoucí varhanního oddělení na konzer-
vatoři v Olomouci, přičemž od roku 2010 byl na této 
škole současně zástupcem ředitele. Od roku 2014 je 
ředitelem Církevní konzervatoře Opava. 

DN

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

2. 12. 2017 od 17 hod. (kostel sv. Petra a Pavla) 

V sobotu 2. prosince od 17 hod. proběhne v čás-
lavském kostele sv. Petra a Pavla adventní varhanní 
koncert. Jako účinkující se představí ředitel Církevní 
konzervatoře Opava Petr Rajnoha (varhany) a 
učitelka této školy Ľubica Divulitová (zpěv). 

Norimberku Cenu publika. Je častým hostem 
Adventní varhanní koncert různých českých i evropských hudebních festivalů, 

vystupoval například s Českou filharmonií, Pražskou 
komorní filharmonií, s Filharmonií Brno nebo se 
zlínskou Filharmonií B. Martinů. V letech 2004 a 
2007 nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky a 
pro Český rozhlas pořídil řadu nahrávek na historic-
kých nástrojích. V letech 2007-2014 působil jako 
pedagog hry na varhany a vedoucí varhanního 
oddělení na konzervatoři v Olomouci, přičemž od 
roku 2010 byl na této škole současně zástupcem 
ředitele. Od roku 2014 je ředitelem Církevní 
konzervatoře Opava. 

MgA. Ľubica Divulitová absolvo-
vala nejprve hudební konzerva-
toř v Košicích a poté vystudovala 
Institut pro umělecká studia v 

MgA. Petr Rajnoha, Ph.D. Ostravě a Akademii K. Szyma-
absolvoval brněnskou konzerva- nowského v Katowicích. Jako 
toř, poté tamní Janáčkovu sólistka spolupracovala napří-
akademii a ve školním roce 1996- klad s Janáčkovou filharmonií v 
1997 studoval varhanní hru v Ostravě, s orchestrem Opery Śląnskej v Bitome 
Paříži u Susan Landale. Studia nebo se souborem The Czech Ensemble Baroque. V 
završil po svém návratu na současnosti vyučuje zpěv na Církevní konzervatoři v 
pražské AMU. Zaznamenal řadu Opavě. 
úspěchů na mezinárodních Koncert pořádá Městské muzeum a knihovna 

soutěžích - v roce 1999 se například stal finalistou Čáslav, Římskokatolická farnost Čáslav a Nadační 
soutěže ARD v Mnichově a o rok později zvítězil na fond na záchranu kulturního dědictví Čáslavska a 
dvou významných německých soutěžích – v Gelsen- Kutnohorska. V rámci koncertu bude předán 
kirchenu získal Cenu Johanna Pachelbela a v peněžní dar pro Nadační fond TONÍK.                    

5. 12. 2017 v 16:00   

9.12, 16. 12., 23. 12 (kostel sv. Alžběty) 

24. 12. neděle (kostel sv. Petra a Pavla) 

Setkání sv. Mikuláše s dětmi

Sobotní rorátní mše sv. v 6:45 při svíčkách

Mše sv. ve 24:00 - půlnoční

 

ADVENTNÍ KONCERT 
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 
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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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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
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PODÍVAT MEZI NÁS

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. ředitele 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.

Dne 10. listopadu 2017 odpoledne se v současném 
Středním odborném učilišti v Čáslavi na Žižkově ná-
městí uskutečnilo setkání jeho prvních absolventů 
ze školního roku 1966/1967. Tehdy absolvovali 
dvouletý obor Zemědělec-mechanizátor-chovatel. 
Byl to učební obor, který byl využitelný v celém ze-
mědělském provozu a obsáhl znalosti v celém 
spektru tehdejší zemědělské výroby. 

řad bývalých absolventů navštívili školní restauraci, 
kde zakončili příjemně prožité odpoledne.                                                                                   

Teorii se žáci učili v budově učiliště, praxe pro-
bíhala v okolních zemědělských družstvech.  V rám-
ci schůzky bývalí žáci absolvovali prohlídku učiliště 
a obdrželi malé občerstvení.  Zajímali se o součas-
nou podobu učiliště, která je po padesáti letech ve 
složení oborů vzdělání odlišná. Žáci se vzdělávají      
v devíti oborech vzdělání, z nichž jsou pouze čtyři se 
zemědělským zaměřením (opravář zemědělských 
strojů, opravářské práce, zahradník a zahradnické 
práce). Další obory jsou s potravinářským zaměře-
ním. Odborný výcvik žáků probíhá na vlastních pra-
covištích školy. 

Po absolvování tříletého oboru vzdělání mohou 
žáci pokračovat na maturitním nástavbovém dvou-
letém oboru. Učiliště již absolvovalo několik gene-
rací dobrých řemeslníků. Po prohlídce školy hosté z 

                                                                              TZ

SRAZ PRVNÍCH ABSOLVENTŮ UČILIŠTĚ 
V ČÁSLAVI NA NÁMĚSTÍ

Ve čtvrtek 9. listopadu odpoledne proběhla ve ves-
tibulu pražské tiskárny INDIGO za účasti řady výz-
namných osobností české kulturní scény symbolic-
ká vernisáž jednoho obrazu Miloslava Mouchy spo-
jená s prezentací katalogu k obsáhlé výstavě tohoto 
autora, která v říjnu a listopadu proběhla pod záš-
titou senátora a starosty Jaromíra Strnada v čás-
lavském Dusíkově divadle.

vydal čáslavský spolek Třiatřicet zejména díky 
finančnímu grantu od města Čáslavi a podpo-
ře generálního partnera výstavy, firmě HOKA 
Interier. Katalog nazvaný Z ONOHO SVĚTA, na 
kterém se významnou měrou podílel i místní 
fotograf Miroslav Lepeška, je prvním svazkem 
edice uměleckých publikací Picturis, v rámci 
které by měly být mimo jiné vydávány katalo-
gy a monografie spojené s aktivitami spolku 
Třiatřicet v Čáslavi.                                           

                                                   

 
Více než stostránkovou reprezentativní publi-

kaci, jejímž autorem je dnes již bývalý ředitel krajs-
ké Galerie výtvarných umění v Mostě Petr Svoboda, 

David Novák
foto: Miroslav Lepeška

SPOLEK TŘIATŘICET VYDAL OBSÁHLÝ KATALOG 
K ČÁSLAVSKÉ VÝSTAVĚ MILOSLAVA MOUCHY 

ZŠ Čáslav náměstí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 14. prosince 

Vás zve
na  

s ukázkou 
dětských betlémů 
a Vánoční výzdoby

od 10.00 do 16.00 hodin
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lové v Praze. Součástí přijímacího řízení na tyto ško-
ly jsou talentové zkoušky. Je z Vašeho pohledu vro-
zený talent jeden z nejdůležitějších aspektů ve vý-
tvarném oboru, nebo v konečném důsledku není 
potřeba a šanci vypracovat se má každý?

Stačí Vám při práci na portrétu pouze jedna 
fotografie dané osoby nebo její tvář musíte znát z 
více úhlů v různých situacích nebo dokonce studo-
vat její osobnost a charakteristické vlastnosti?

Na co je během studia kladen největší důraz? Vaše portfolio je tematicky poměrně různoro-
dé.  Chápu, že z části je to tím, že směr Vám někdy Má umění v dnešní době smysl? Přestože umění mů-
udá škola, ale jak k Vám přicházejí konkrétní nápa-žeme odborně rozdělit do různých škatulek, jeho defi-
dy? nice je kvůli různorodosti tohoto pojmu obtížná a 

možná i zcela nemožná. Lidé mohou vidět umění        
v obrazech, sochách, historických stavbách, hudeb-
ních dílech nebo třeba tanci. Pod slovem umění si 
každý z nás může představit něco jiného a především 
díky jeho mnohotvárné uchopitelnosti je zde pro kaž-
dého. Pro každého bez ohledu na to, zda člověk napří-
klad při pohledu na obraz vidí smysluplnost tahů štět-
cem, použití technologických metod, případně jeho 

K jaké odpovědi jste dospěli? skryté poselství nebo na něho dílo pouze působí pří-
jemným dojmem jako celek. Právě proto je umění 
zajímavé. Protože ho snad ani nelze definovat, proto-

Na které ze svých projektů nejraději vzpomíná-že ho každý může nalézt takřka kdekoliv a uchopit po 
te? svém. Umění v tomto ohledu smysl má. 

Podobnou otázkou se během studia zabývala 
také MgA. Kateřina Strach Tichá, která v tomto roce 
získala ocenění za sochařský portrét automobilové 
závodnice Elišky Junkové. Odpověď čáslavské autor-
ky, studentky doktorského studia na Akademii vý-

Tento rok jste zazname-tvarných umění v Praze a učitelky tanečního oboru na 
nala velký úspěch se sochař-ZUŠ Čáslav najdete v rozhovoru. 
ským portrétem automobi-
lové závodnice Elišky Junko-
vé. Můžete nám o něm blíže 
pohovořit?

Studujete na Akademii výtvarných umění v Praze 
a prošla jste stáží na Vysoké škole uměleckoprůmys-

Kdy jste se poprvé dostala k tvoření výtvarných 
děl?

Jak vzpomínáte na studium na čáslavském gym-
náziu?

utilitární,tedy pro život nezbytnou, funkci.

Od první třídy základní školy jsem docházela k pa-
ní Procházkové na soukromý výtvarný obor, kde jsme 
se během spousty let zabývali nejrůznějšími tématy, 
ale samozřejmě se ještě nejednalo o velká koncepčně 
zaměřená díla, ale spíše o všeobecnou avšak důleži-
tou přípravu do budoucna, která mi pomohla při přijí-
macích zkouškách na vysokou školu. Až tam začala 
moje práce na rozsáhlejších projektech. 

Na tu dobu vzpomínám ráda. Ze zdejšího gymná-
zia se mi tehdy odcházelo velmi těžko. Na druhou stra-
nu, na vysoké škole se vzhledem k profilacím oborů 
potkáváte s lidmi nejen se stejnými zájmy, ale i po-
dobným pohledem na svět, což mě nutí konstatovat, 
že na gymnázium bych se už vrátit nechtěla.   

střednictvím fotografií, které mi také poskytl její 
syn, s nímž jsem se během práce setkala.

Vzhledem k tomu, že pendluji mezi médii, ne-
mám tolik zkušeností se sochařstvím a na těchto 
soutěžích vystavují opravdoví sochaři, nepočítala 

Mluvíme o jednom z často diskutovaných té- jsem s tím, že se moje dílo bude tolik líbit. Navíc, 
mat v oblasti umění. Domnívám se, že člověk, který některé soutěžní sochy se na výstavu ani nedosta-
se chce vydat tímto směrem, se narodil s jistou dáv- nou, takže pro mě byl velký úspěch už její vystave-
kou uměleckého cítění, které poté během života ní.  Nakonec jsem vyhrála první místo. Nutno tedy 
rozvíjí. Jinak by si ani přirozeně nezačal budovat podotknout, že profesionální sochaři jistě nemají 
vztah k umění a neměl by potřebu tvořit. tolik času věnovat se jedné soše, jako jsem v tomto 

V některých klasičtějších médiích, jako je na- případě měla já. 
příklad sochařství, je důležitá řemeslná obratnost, 
kterou asi také musíte mít trochu v krvi, ale ta v ně-
kterých odvětvích nemusí být nezbytná. Spousta 
umělců zahodila svůj řemeslný um a soustředí se 
více na konceptuální projekty, které v některých Každý samozřejmě postupuje jinak, ale osobně 
případech mohou někomu připadat zbytečné, ale si myslím, že nastudování osobnosti člověka, jehož 
to je vše o naturelu člověka a jeho vkusu. portrét tvořím, je velice důležité. Portrét by měl 

Ačkoliv většina úspěšných umělců talent má, především vystihovat danou osobu a její vlastnos-
nemyslím si, že proto, aby člověk dělal umění, je ti, ne rukopis autora. Umělec by měl vystoupit ze 
nutně potřeba. Jisté předpoklady asi ano, ale vro- své „manýry“ a hledět na to, jakými osobnostními 
zeným talentem bych to nenazývala. Ve výsledku je rysy ztvárňovaná osoba disponuje nebo dispono-
mnohem důležitější píle a zapálení pro věc. vala, a tomu podřídit formát dané věci.  

Asi čtyři roky jsem strávila v ateliéru Intermedi-
ální tvorby prof. Milana Knížáka, kam byli profeso-
rem vybíráni lidé se širokým spektrem zaměření. 
Nebyli jsme tedy vyhranění malíři, sochaři nebo Náměty přicházejí většinou samy. Když už na 
fotografové. U této různorodé skupiny byl přede- něčem pracuji, otevře se mi pomyslné inspirační 
vším pěstován intelektuální vývoj. Diskutovali jsme okno a napadají mě další věci, které bych mohla 
o nejrůznějších problémech a neustále jsme si klad- zrealizovat i k jiným tématům, ale často je potřeba 
li otázky. Jednou z nich byla třeba otázka, zda má   t y to myšlenky filtrovat a rozhodovat se pouze pro 
v dnešní době vůbec smysl dělat umění, zda má ty náměty, které se hodí do mého osobního vývoje 
smysl neustále zanášet svět věcmi, které nemají a konceptu. V současné chvíli se snažím vybírat ty 

nápady, které budou korespondovat s mojí diser-
tační prací, kterou dělám v rámci doktorského stu-

Většinou jsme nedošli k jednoznačné odpově- dia, zaměřeného na spirituální symboly v českém 
di. Dle mého názoru umění v dnešní době smysl výtvarném umění na počátku 21. století.  
má, ale je potřeba přemýšlet nad tím, zda skutečně 
chceme vypustit dané dílo na svět a proč. Dalo by 
se říci, že charakteristickým „nešvarem“ absolven- Určitě to byla moje diplomová práce z roku 
tů našeho ateliéru je, že mnoho z nich se profesně 2013 s názvem Předměty k uctívání (Vizuální 
neživí uměním, tedy alespoň ne tak dravě, a je to modly potenciálního náboženství), která byla pro-
právě proto, že nejdříve potřebujeme najít hlubší fesory a kolegy kladně přijata. Tento projekt se sklá-
důvod pro dílo, které chceme vytvořit. dal z reliéfů z papírmašé a prostorových objektů  

Spolek sochařů České 
republiky vypsal třetí ročník 
soutěže, ve které si sochaři 
mohli vybrat mezi ztvárně-
ním portrétů významných 
osobností - tentokrát to byla 
režisérka Věra Chytilová, 
držitel Nobelovy ceny za che-
mii prof. Jaroslav Heyrovský 
a právě Eliška Junková, která 
mě nejvíce zaujala jak svým 
osudem, tak podobou auto-
mobilové závodnice. Začala 
jsem tedy o paní Elišce číst 
literaturu, shánět dokumen-
ty a studovat její tvář pro-

O UMĚNÍ S KATEŘINOU STRACH TICHOU

MgA. Kateřina Strach Tichá

Portrét Elišky Junkové, 2017 (sádra)
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z hliníku, které mají připomínat náboženské artefak- Kosmonauta. Setkání a spolupráce se zkušenými 
ty, ale zároveň nemají daný výklad a nechávám na sochaři, to pro mě byla cenná zkušenost, které si 
lidech, jakým způsobem je uchopí. velmi vážím. 

Zajímavá zkušenost byla například také práce na 
soše jezevčíka. Na doporučení pana profesora Knížá-
ka jsem ji konzultovala s chovatelkou jezevčíků. Mo-
del jsem musela různě upravovat, protože mi paní 
chovatelka řekla, že na jezevčíka má například příliš 
malé tlapy. Nakonec vznikl pouze sádrový model, ale i 
tak jsem se na této práci utvrdila v tom, že jít do 
hloubky tvořeného díla je důležité i ve zdánlivě banál-
ních případech.

Díky modelu Elišky Junkové jsem se v létě dostala 
do kontaktu s profesionálními sochaři, kteří mě po- Více z tvorby MgA. Kateřiny Strach Tiché najde-
zvali na druhý ročník sympozia do Rehabilitační ne- te na 
mocnice v Berouně, kde jsem vysekala pískovcového 

Cítíte se spíše jako malířka, sochařka nebo ta-
nečnice?

Blízko máte také k tanci. Jak dlouho působíte 
jako učitelka tanečního oboru v čáslavské ZUŠ?

Jak moc se ovlivňují výtvarné umění a tanec? 

kreslím a navrhuji. Ovlivňují se hodně.   

Ačkoliv jsem se jako dítě chtěla stát baletkou a 
k tanci mám skutečně blízko, tanečnicí se necítím. 

Učím zde již desátým rokem a začátky nebyly Ale jsem ráda, že mám možnost tanec na ZUŠ vyu-
jednoduché, protože jsem neměla pedagogické čovat, je to příjemná a smysluplná práce. Každý 
vzdělání. Učila jsem mladé tanečnice a zároveň se čtvrtek a pátek se rozhodně cítím učitelkou tance.
sama učila jak učit. Dnes už mohu své hodiny vést Možná kvůli tomu, že jsem studovala interme-
uvolněněji a pouštět se do choreografií, kterých diální obor, nejsem v umění vyhraněna ani dnes. 
jsem se třeba dříve bála. Nepovažuji se ani za malířku, ani čistě za sochařku. 

Možná bych se v tuto chvíli nazvala jako intermedi-
Když připravuji choreografii, tak si ji rovnou ální sochařka nebo intermediální umělec. 

představuji vizuálně. Přemýšlím nad tím, jak bude 
barevně pojatá scéna nebo jak budou vypadat kos-
týmy, které na hodinách společně s tanečnicemi 

www.katerinaticha.com              JN
      foto: JN, archiv MgA. Kateřiny Strach Tiché

Relikvie K IV., 2016 (kombinovaná technika) Kosmonaut, 2017 (pískovec) Reliéf Chronos, 2016 (papírmašé)
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Absolvent čáslavského osmiletého gymnázia Ma-
tyáš Moravec vystudoval v letech 2012 - 2016 nejpr-
ve univerzitu ve skotském Aberdeenu, kde obdržel Jak v takové prastaré koleji vypadají pokoje?
titul Master of Arts, a poté získal v roce 2017 titul 
Master of Philosophy na cambridgeské Pembroke 
College. V současné době na této škole pokračuje     
v doktorandském studiu. Obě univerzity absolvoval 
jako nejlepší student ročníku. V září přednášel na A proč sis vybral právě Pembroke College? Proč myslíš, že zrovna Cambridge má mezi svě-
čáslavském gymnáziu o svých zkušenostech a při té- tovými univerzitami tak výjimečné postavení?
to příležitosti  vznikl i tento rozhovor.

Z čeho jsi ten rok v Cambridge žil?

V rámci toho ročního magisterského studia jsi Kdy jsi začal uvažovat o studiu v zahraničí?
měl za úkol jen napsat magisterskou práci?

Myslíš, že ti čáslavský gympl dal solidní základy 
Jak se vlastně tvoje diplomka jmenuje? pro tvá studia?

Jak probíhaly přijímačky?

Po roce jsi tedy zase skládal přijímačky, tento-
krát na doktorandské studium? 

Jak dlouhé je doktorandské studium? Co bys poradil současným středoškolákům, 
kdyby uvažovali o Cambridge nebo Oxfordu?Kolik takové studium v Aberdeenu stojí? 

Jak se vlastně žije a studuje v Aberdeenu?

Kde v Cambridge bydlíš?

Jaké to je bydlet ve třetí nejstarší koleji v Cam-
bridge? 

Už jsi uvažoval o tom, co budeš dělat, až získáš 
doktorát?Jak ses vlastně dostal na Cambridge?

v Cambridge, Oxfordu a na skotskou St Andrews. tuály, týkajícími se oblečení, formálních večeří, růz-
Nejvíc ze všeho jsem se ale chtěl dostat do Cam- ných slavnostních událostí a podobně.
bridge. Když mě přijali, ostatní přihlášky jsem stáh-
nul. Pokud jde o přijímačky, musel jsem opět zpra- Jsou překvapivě veliké, samozřejmě kompletně 
covat tlustou složku s návrhem projektu své magis- zařízené. Všichni bydlí sami, i bakaláři. Hlavně tam 
terské práce, přiložit různé certifikáty a diplomy a nemusím řešit žádné praktické záležitosti, jako tře-
pak absolvovat pohovor. ba topení nebo prasklé žárovky…

V postgraduálním studiu to na cambridgeské 
univerzitě funguje tak, že si zájemce zvolí fakultu a Je to asi dáno několikasetletou nepřerušenou 
vedoucího a v případě schválení fakultní radou pak tradicí, stylem výuky a systémem rozdělení do kole-
už jen čeká, která konkrétní kolej se ho rozhodne jí. Člověk se tam může velmi přirozeně konfrontovat 
přijmout. Samozřejmě jsem do přihlášky napsal, s lidmi z jiných oborů, a to jak se studenty, tak s vy-
které dvě koleje by se mi líbily nejvíc, ale nemuselo učujícími, kteří mají všichni jednu věc společnou - 
to vyjít. Pembroke má v rámci cambridgeských kole- to, co dělají, je skutečně baví, takže je z nich cítit 
jí dobrou reputaci, jeden z mých profesorů v Aber- opravdové nadšení. Navíc tam vlastně držíš prst na 
deenu tam navíc studoval. Rozhodující byla taky po- tepu doby, různé přelomové objevy máš z první ru-
loha v centru, blízko fakulty. ky. Některé přednášky třeba vedou čerství nositelé 

Nobelovy ceny. Také tam mají skvěle organizované 
Měl jsem velké štěstí, protože mi dali plné sti- bakalářské studium - na každou jednotlivou před-

pendium, což znamená, že mi platili jak školné, tak i nášku proběhnou dva semináře s profesorem nebo 
životní náklady. Svou roli možná sehrálo to, že jsem doktorandem, jichž se účastní dva, maximálně tři 
do přihlášky uvedl, že bych rád pokračoval v dokto- studenti; ne jako ve Skotsku, kde bylo na jednom se-
randském studiu, takže jsem vlastně dostal jakési mináři třeba i dvacet třicet lidí. Do jisté míry to fun-
předdoktorandské stipendium. guje jako perpetuum mobile - díky reputaci univer-

zita přiláká perspektivní studenty a pedagogy a ti 
potom zpětně vytvářejí reputaci. Samozřejmě vel-V septimě na gymnáziu. A od samého začátku 

Bylo toho víc. Kromě diplomky jsem musel na- kou roli hrají taky finance. Jednotlivé koleje nepře-jsem chtěl do Británie. Skotsko jsem si vybral proto, 
psat ještě dvě eseje a složit zkoušku z jazyka, v mém tržitě hromadí obrovské množství peněz. že tam studenti z EU neplatí školné a univerzita         
případě z latiny. v Aberdeenu je jednou z mála, kde lze studovat 

přesně to, co jsem chtěl, tedy kombinaci filosofie a 
„Věčnost a la durée - Bergsonovský model bo- Určitě. Konkrétně penzum znalostí z filosofie mi teologie, a v rámci teologie ještě hebrejštinu. 

žího času.“ Zjednodušeně řečeno je o tom, jak by určitě posloužilo jako dobrý základ. Zrovna na toho 
Bergsonova filosofie mohla ovlivnit koncept času,   Bergsona jsem si vzpomněl díky tomu, co jsme se     Tam se vlastně klasické přijímací zkoušky tak, 
s nímž pracuje analytická teologie asi od roku 1960. o něm učili. Vůbec si myslím, že pokud jde o všeo-jak je známe v Čechách, nedělají. Když jsem byl v ok-

becný rozhled a objem vědomostí, jsou na tom čeští távě, poslal jsem jim v prosinci poměrně obsáhlou 
studenti velmi dobře. Problém většinou bývá v tom, složku, ve které byl doporučující dopis, potvrzení    

Ano. Musel jsem zase zpracovat další objem- že se v prváku a druháku musí naučit svoje znalosti o jazykových zkouškách, kopie vysvědčení, motivač-
nou složku a absolvovat pohovory. Bylo to stejné ja- využívat. V britském AZ kvízu by studenti z Čech nej-ní dopis, nějaké vlastní texty v angličtině a ještě dal-
ko o rok dříve, jen mnohem víc do hloubky. A na- spíš vždycky zvítězili, ale na druhou stranu mají trva-ší dokumenty. U některých studentů to k přijetí sta-
štěstí jsem zase dostal plné stipendium. lý problém uplatnit při zkouškách to, co vědí.čí, jiné zvou ještě na pohovory. Já měl štěstí, vzali 

mě rovnou.
Doktorandskou práci nesmím odevzdat dříve 

než za tři roky, ale ne později než za čtyři. Stipendi- Musí to začít řešit nejpozději v septimě, respek-Samotná škola nic, ale musíte si nějak hradit ži-
um se ale uděluje jen na tři. Čtvrtý rok řeší většina tive ve třeťáku. Přihlášky je totiž nutno poslat hod-votní náklady. Částečně mi pomohli rodiče a asi tři 
studentů tak, že se vrátí domů a už jenom píšou. ně brzy a třeba zpracování té mojí složky trvalo ně-čtvrtiny jsem si platil sám. Celé čtyři roky jsem tam 
Kromě toho budu muset ve druhém a třetím roč- kolik měsíců. Základní podmínkou je velmi dobrá pracoval v papírnictví Staples.
níku učit a asistovat profesorům při seminářích. angličtina, s tím, že je potřeba mít i příslušný certi-
Taky bych měl publikovat pár textů. fikát. Teď už ale vím, že to hlavní je nebát se. Mys-Myslím, že jsem na začátku podcenil klima. Na-

lím, že v Čechách je spousta studentů s dobrými zá-víc jsou všechny tamní budovy ze žuly, takže mají še-
Pembroke College má tu výhodu, že všem stu- klady i šancí se tam dostat, kteří se ale předem zby-dou barvu, do toho ještě studené šedé moře... Člo-

dentům zaručuje ubytování s tím, že první rok ma- tečně vzdávají. Teď to sice může celé trochu zkom-věk si může stokrát opakovat, že je to jen počasí, ale 
gisterského i doktorandského studia bydlí studenti plikovat Brexit, ale zatím vlastně nikdo neví, jak to ty čtyři zimy byly opravdu depresivní. Univerzita na-
v historických budovách koleje. Pak dostanou pokoj bude; třeba se nic podstatného nezmění. Jinak při-víc sídlí mimo centrum, takže Aberdeen nemá tak 
v některé z novějších budov ve městě. Takže tam le- jímací zkoušky na Cambridge představují výrazně silnou studentskou atmosféru jako třeba Cambrid-
tos budu bydlet druhým rokem. složitější proces než v případě Aberdeenu, je tam ge. Pokud jde o studium, každý semestr jsou čtyři 

třeba nejméně týdenní série velmi náročných po-kursy, na konci zkouška a písemná práce, u někte-
hovorů, takže jsem vlastně rád, že jsem to vzal „ok-rých předmětů jenom dlouhá esej, u jazyků je třeba 

Má to specifickou atmosféru. Pembroke Colle- likou“ přes Skotsko. víc průběžných testů. Musím ocenit vysokou úro-
ge navíc sice není nejstarší, ale díky tomu, že byla ve veň výuky teologie; v Cambridge se mi to hodilo.
14. století postavena za branami tehdejšího města, 
je dnes jediná, která se za těch skoro 700 let nikdy Moc ne. Asi bych rád zůstal v akademické sféře. V Aberdeenu jsem napsal diplomku o francouz-
nestěhovala a od roku 1347 sídlí stále na stejném Zatím mi spíš dochází, kolik dřiny mě v příštích le-ském filosofovi Henri Bergsonovi a jeho kritice Im-
místě. I dnes stojí trošičku stranou zájmu turistů, tech čeká. Úroveň práce, kterou dělají mí kolegové manuela Kanta. Během sepisování práce mi došlo, 
kteří jinak v Cambridge představují velký problém, na fakultě, ve mně vyvolává obrovský pocit zodpo-že tohle téma trochu souvisí s jednou teologickou 
takže je tišší a dobře je tam cítit středověká atmo- vědnosti. debatou, takže jsem se snažil najít školu, která by mi 
sféra. Na rozdíl od Aberdeenu se tu člověk taky ne-umožnila studovat teologii filosoficky. Nakonec 
ustále setkává s tradicemi a různými prastarými ri-jsem si dal přihlášky na roční magisterské studium   

Děkuji za rozhovor. 
Otázky kladl David Novák, spolek Třiatřicet, z.s.

Z ČÁSLAVI DO CAMBRIDGE (ROZHOVOR S MATYÁŠEM MORAVCEM)
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Fotbalový klub Čáslav má za sebou mnohaletou his- čem vedení fotbalistů od trénování žen?
torii, která byla psána především mužskou rukou ne-
bo v tomto případě bychom mohli říci spíše nohou. 
Fotbal však již není výhradně mužská záležitost. Po 
celém světě vznikají nová ženská fotbalová družstva, 
ve kterých se objevují ženy, které by fotbal mohly učit 
kdejakého muže. Jinak tomu není ani v řadách čáslav-
ských fotbalistek, které mají skvěle našlápnuto mezi 
osmičku nejlepších ženských týmů v České republice. 

FK Čáslav - ženy vedou trenéři Jindřich Vaněček a Věříte, že postoupíte do první ligy?
Ivo Ducheček. S prvním jmenovaným jsme si povídali 
o úspěšné polovině první sezony nebo o tom, jaký je 
rozdíl mezi vedením mužů a zástupkyň něžnějšího 
pohlaví v poměrně tvrdém a nekompromisním fotba-
lovém světě.     

Jak jste se dostal k trénování ženského fotbalu?

Po devíti zápasech, v polovině sezóny 2. ligy 
žen, jste neztratili ani bod a v tabulce jste o devět 
bodů před druhými Pardubicemi a máte ještě zá-
pas k dobru. V čem tkví síla vašeho týmu?

Dnes se do první ligy podívat chcete?
Kolik je soutěží pro ženský fotbal dospělých 

dnes?

Bylo těžké sehnat ženy, které by se chtěly aktivně 
věnovat fotbalu?

Máte zkušenosti s trénováním mužů. Liší se v ně-

si také rozumí se spoluhráčkami.   
Mezi trénováním mužů a žen je obrovský rozdí- Holky jsou tedy připravené po morální i fyzické 

l. Ženy přirozeně v samotné hře nedisponují tako- stránce a my jsme upřímně čekali, že se to někde 
vou tvrdostí, důrazem a bojovností. To se také musí musí projevit. Samozřejmě jsme netušili, že v půlce 
odvíjet na jejich psychickém nastavení a proto mu- sezony nebudeme ztrácet ani jeden bod, ale 
síme tato fakta zohledňovat při přístupu a komuni- úspěch očekáván byl. Na druhou stranu je před 
kaci s nimi. Samozřejmě, každý člověk bez ohledu námi další polovina letošního ročníku a pro dosa-
na to, zda je muž nebo žena, je jiný a přístup musí žení našeho cíle je nezbytné, abychom se na ní zača-
být individuální, ale jistá specifika u obou pohlaví li plně soustředit.   
existují. Pokud bychom se v jistých situacích zacho-
vali k dívkám stejně jako ke chlapům, většina z nich Dosahujeme nejlepších výsledků za dobu naší 
by z našeho týmu pravděpodobně odešla a to by existence a máme do ní skvěle nakročeno, ale čeká 
byla velká škoda. nás ještě dlouhá cesta plná těžkých zápasů, ve kte-

Musíte si uvědomit, že určité věci se zkrátka rých se může stát cokoliv. 
žen dotýkají více než mužů. Dostat například tým My jsme hlavně mohli postoupit již v předloň-
žen na začátku a na konci sezony na váhu, je docela ském roce, kdy jsme skončili druzí, ale vzhledem k 

Před sedmi lety mě v létě oslovil dlouholetý kama- oříšek. Od začátku jsme ale věděli, že na naše fot- tomu, že z první ligy se rozhodl odejít tým FK Bohe-
rád Ivo Ducheček, který si pohrával s myšlenkou, zalo- balistky musíme být tvrdí podobně jako na muže. mians Praha, postupovaly z 2. ligy dva týmy. FK 
žit ve městě ženský fotbalový tým. Požádal mě, zda Přísní, ale slušní. Od začátku holky byly seznámeny Čáslav postoupit nemohla, protože tehdy nesplňo-
bych mu s jeho vedením pomohl. S jeho nápadem s tím, co od nich očekáváme a co mohou očekávat vala podmínku, která zní, že prvoligový klub musí 
jsem souhlasil a o dva měsíce později, tedy v říjnu ony od nás. Musím říci, že všechny pochopily, že mít minimálně tři mládežnické týmy, ale přede-
roku 2010 byl tým žen oficiálně založen. Protože jsme jim chceme pomoci. vším jsem ani postoupit nechtěli. V té době jsme na 
toho roku nestihli začátek sezony, následovalo obdo- první ligu nebyli herně vůbec připraveni a myslím, 
bí tréninků a přátelských utkání s mladšíminebo star- že bychom dopadli jako FC Zbrojovka Brno, která 
šími žáky a od sezony 2011/2012 jsme byli zařazení do první ligy nastoupila a dnes jsou deklasovaní 
do skupiny C třetí ligy, které se dnes říká Divize. Tehdy zpět v druhé lize, kde bojují o střed tabulky.  
byly tři soutěže.  Před každou sezonou si vytyčíme cíl a k němu 

pečlivě plánujeme zimní a letní přípravu. Pro tuto Ano, 
sezonu náš cíl zní ,Vyhrát 2. ligu’. Letní příprava pro-

Dnes existují čtyři soutěže. Zmiňovaná Divize, to zahrnovala přípravná utkání, letní soustředění 
která je rozdělena na čtyři skupiny, další třetí liga se ve Svratce, tréninky, při kterých jsme se snažili skvě-
jmenuje Česká fotbalová liga žen a následuje 2. liga le nacvičit situace, bez kterých se žádný zápas neo-
žen a první 1. žen. bejde a to jsou například standardní situace a další 

body, které jsme všechny splnili. 
Musím také říci, že se nám letos s Ivošem poda-

Upřímně, pro mě ani moc ne, protože hlavní ná- řilo dobře poskládat tým. Je důležité, aby si každá 
bor si vzal na starosti Ivo Ducheček, který zde s Andre- hráčka našla svoje místo, pro které má největší 
ou Těšinovou trénoval chlapeckou přípravku. Andrea předpoklady. Stává se, že k nám přijde útočnice a 
Těšinová se již v tu dobu v ženském fotbale pohybo- my jasně vidíme, že ve středu pole  nebo v obraně 
vala a Ivošovi se sháněním fotbalistek pomohla. bude hrát efektivněji. Když se každá z žen postaví 

na to svoje místo, ve kterém je zapracovaná, herně 

ale musím zdůraznit, že usadit se v 1. lize 
by bylo velice těžké z mnoha aspektů. 

Když srovnáme náš tým s prvoligovými druž-
stvy, tak Slavia, Sparta a Slovácko jsou fotbalově 
jasně na vyšší úrovni. Plzeň a Liberec se objevují ve 
středu tabulky a jejich fotbalová základna je s tou 
naší také nesrovnatelná. Nebylo by ani jednodu-
ché čelit posledním týmům v tabulce Dukle, Hradci 
Králové a Lokomotivě Brno.

Pro udržení se v 1. lize bychom potřebovali sou-
časnou sestavu posílit o 2 až 3 hráčky s prvoligový-
mi zkušenostmi a úrovní. Říkám na rovinu, že v tuto 
chvíli má na první ligu 6 - 8 našich hráček.

Můžete jmenovat kvalitativně nejvýraznější 

FOTBAL NENÍ POUZE MUŽSKOU DOMÉNOU
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Pane Kruliši, jak hodnotíte úroveň zdejších dív-
čích družstev? 

Jak si  vedou v letošní sezoně?

Na co by si soupeřky Vašeho týmu měly dávat 
pozor a na čem musíte ještě zapracovat?

Jak hodnotíte zájem mladých děvčat o fotbal?

Jaký je váš cíl v této sezoně?  

FK Čáslav má zastoupení dívčích týmů v soutěžích 
žen, juniorek a přípravek. Podle mého je úroveň žen-
ského fotbalu v Čáslavi celkově na slušné úrovni, ob-
zvláště když vezmeme v potaz, že ve srovnání s muži 
je počet dívek a žen, které obouvají kopačky, výrazně 
skromný. 

Co se týká konkrétně týmu , minulou se-
zónu hrály společnou okresní soutěž s chlapeckými 
týmy, což jim určitě přineslo cenné zkušenosti a jejich 
úroveň pozvedlo.

Letos hrají děvčata 2. ligu juniorek Čechy, což je 
ve srovnání s předešlou soutěží velký skok jak v kvali-
tě soupeřů, tak ve hře na celé hřiště. Když nastupuje-
te proti takovým týmům jako je FK Liberec, Dukla Pra-
ha nebo Bohemians 1905, tak jen samotný název tý-
mu vyvolává respekt. 

Tuto sezónu bereme spíše jako poznávací. Chce-
me zjistit, s kterými týmy můžeme bodovat a kterým na postu brankářky. Tady se projevil zmíněný týmo- naných utkání, ve kterých jsme soupeře potrápili. 
můžeme být obstojným protivníkem. vý duch a do brány nastoupila hráčka z pole a mu- Druhá půlka sezóny je ještě před námi, budeme se 

sím říci, že post zvládá dobře. snažit být úspěšnější a dosáhnout na vyšší místa ve 
Také nás trápí herní činnost zálohy, která musí výsledkové tabulce.

Tým čáslavských juniorek je velmi bojovný a má v zápase pomáhat jak obraně, tak útoku a její úkol 
týmového ducha. I v utkání, ve kterém se nám herně je tedy nejsložitější. Na trénincích věnujeme této Velice kladně. Jsem především rád a smekám 
nedaří, stále bojují o dobrý výsledek, nevzdávají se, činnosti více času a věřím v její zlepšení. před tím, že i něžnější pohlaví má v tomto dříve ry-
navzájem si pomáhají a drží pospolu až do poslední- ze mužském sportu své zastoupení, a že se stále 
ho hvizdu. A to je hlavní. Na herním projevu je ale ta- Momentálně jsme v půlce sezóny, kterou hod- objevují mladé dívčí talenty, které se nebojí obout 
ké vždy co zlepšovat. Musíme zapracovat jak na fyzic- notím jako dobrou. Ačkoli předposlední místo v kopačky a vyběhnout na hřiště. Fotbalem by se mě-
ké kondici, tak na technice. Velký problém jsme řešili tabulce není lichotivé, odehráli jsme několik vyrov- ly především bavit.                                              

juniorek

juniorky

JN

O ženském fotbalu v Čáslavi pohovořil také trenér Petr Kruliš juniorek 

čáslavské fotbalistky?

Pane Vaněčku, děkujeme za rozhovor. Chtěl 
byste něco zmínit závěrem?

probírají se úplně jiné věci, a to je těžké i pro chlap- FK Čáslav výrazně pomohl, za což jsme mu velmi 
Máme sedmnáct hráček a všechny mají své kvali- ce. vděční, protože ne vždy tomu tak bylo, musím závě-

ty, ale dynamikou, rychlostí a technikou vede Míša Zapomenout nemohu na Anetu Brotánkovou, rem také poděkovat sponzorům a to za ročník 
Karafiátová. U Míši je stejně jako u spousty dalších která odmítla nabídky přestupu ze Slávie a Hradce 2015-2016 společnosti All For One, která nám za-
hráček a hráčů nejdůležitější psychické rozpoložení a nebo rychlostní, tvrdý a neúnavný typ Míšu Truhlá- bezpečila dopravu na celou sezonu, zejména panu 
někdy je těžké takové typy správně motivovat. Když řovou, která je s námi od samotného začátku žen- Vrůblovi. Dále již tradičnímu sponzorovi, majiteli 
přijdu před zápasem do kabiny, tak Míša je první hráč- ského fotbalu v Čáslavi. Míša ale ještě musí zapra- chaty Rusalka z Dolní Malé Úpy, panu Winterovi a v 
ka, na kterou se podívám a během vteřiny vím, jestli covat na technice. neposlední řadě i místní firmě ASIG a dalším.
zahraje v pohodě nebo nás čekají problémy. Samozřejmě děkuji také našim holkám, proto-

Z těch mladších je na tom velmi dobře také Verča že především ony se zasloužily o to, že ženský fot-
Němcová, která k nám přišla z Velimi. Potenciální pro- Ženský fotbal je bohužel relativně okrajová bal v Čáslavi má vzestupnou tendenci. Již samotný 
blém by mohl představovat její věk. Bude jí šestnáct záležitost, takže vždy budou na prvním místě A a B boj o 1. ligu bereme s panem Duchečkem jako vel-
let a pro každou fotbalistku je ohromný zásah, když v týmy mužů. Kluby tedy, včetně toho našeho ne- ký úspěch, 
patnácti letech jde ze žákyň rovnou mezi dospělé. chtějí ženské týmy tolik podporovat a často se o 
Najednou v kolektivu panuje úplně jiná atmosféra, sebe musí starat samy. I když nám poslední rok klub 

neboť jsme již třetí sezonu na špici 2. 
ligy.                                

     JN, Foto: Alžběta Zelinková

V sobotu 11. 11.  se uskutečnil Přebor ČR mladších 
žáků v judu. Přebor se konal v Mladé Boleslavi. 
Čáslavský oddíl reprezentovali čtyři bojovníci, kteří 
se nominovali ve svých váhových kategoriích za Stře-
dočeský kraj: Oliver Huber (kat. do 30 kg), Adam 
Krátký (kat. do 34 kg), Tuček (kat. do 55 kg) a Milan 
Dlouhý (kat. 60+ kg). Byl to jejich první republikový 
start. Nejlépe se předvedl Oliver Huber, který bojo-
val o bronz, ale nakonec skončil na velmi pěkném 5. 
místě. „Gratuluji Olimu k umístění a k hezkému ju-
du, které předvádí. Věřím, že to klukům příští rok 
zacinká", řekl trenér Horský, který byl na závodech 
spolu s trenérem Františkem Odvárkou svým svě-
řencům velkou oporou. 

bec nestartoval David Dvorský, který je po operaci, nálada nebyla dobrá. „Celý rok dřete a pak jeden 
ani Matěj Horský rovněž ze zdravotních důvodů. jediný den nevyjde", hovoří ještě dnes těžce Horský 
Trenér Martin Horský situaci komentoval: „Na MČR st. Dle sdělení Horského by byl za stejné umístění 
dorostu jsem kalkuloval se dvěma medailemi. Šéďa rád před několika lety. Ne však v současné době, 
v druhé polovině roku kraloval ranking listu a Matys kdy jde jeho tým výkonostně nahoru. "Takový je ale 
potvrzoval svou formu na Dorostenecké lize. Jenže sport, jedeme dál!", říká trenér čáslavského juda. 
vše bylo jinak. Na přípravě v Bratislavě Matěj one- Za zmínku stojí obhajoba vítězství čáslavského 
mocněl a Šéďovi se ve spánku blokla záda. Tři dny oddílu v krajských přeborech s konečným počtem 
před republikou skončil na kapačkách. David Dvor- bodů 138,5. Na 2. místě skončil oddíl TJ Kralupy 
ský se nedal včas do kupy po operaci. S velkým se- (121,5 b.) a 3. pak JK N 62 Kladno s 97 body. 
bezapřením nakonec startoval jen Šéďa." První zá- 25. 11. je čáslavský judistický oddíl pověřen 
pas vyhrál, ale ve druhém zápase se střetl hlavou se pořadatelstvím 5. kola 30. ročníku Polabské ligy 
soupeřem, přičemž utrpěl silný otřes mozku. „Boj o žactva, které se uskuteční v tělocvičně ZŠ Sadová v 
bronz byl už zápas sám se sebou. Rozostřené vidění, Čáslavi. Čáslavští svěřenci jsou po 4. kole zatím na 3. 

5. 11. proběhlo judistické MČR dorostu v Brně. zvracení, které musíte polknout, protože pokud to místě za TJ Sokol Jihlava a vedoucím týmem DDM JK 
Z čáslavského oddílu se nominovali Matěj Horský, neudržíte, jste diskvalifikováni", popsal trenér Hor- Chlumec nad Cidlinou. 
David Dvorský a Martin Šedivý. V Brně nakonec vů- ský. Šedivý skončil nakonec pátý, zraněný. Týmový                TZ
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,
již brzy vystřídáme v letopočtu číslice. Nový rok 2018 se blíží a současnému 2017 už zbývá jen pár týdnů. Mnozí 
z Vás se v závěru roku neubrání otázkám a zamyšlením se nad uplynulým obdobím, během něhož jste prošli 
změnami v osobním i společenském životě. Některým z Vás se splnila všechna přání, dosáhli jste na své určené 
cíle a cítíte se šťastnými a spokojenými. Na životní cestě však potkáváme i komplikace, bolest a ztráty. My teď 
máme příležitost, díky Nemocničním listům, popřát Vám všem, kteří řešíte jakýkoliv problém, abyste jej 
zvládli překonat a dny nového roku byly i pro Vás naplněny radostí a optimismem. 

Než pozvedneme číše k novoročnímu přípitku, mějme připravena i přání vánoční. Tajná i ta, která je třeba 
vyslovit, abychom potěšili své blízké a přátele. I my Vám v posledním letošním vydání NL posíláme především 
přání  pevného zdraví, štěstí a klidu.

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník X. Číslo XVII. Prosinec 2017
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Nahlédli jsme

Jak si máme v případě úrazu počínat?

Přečetli jsme v kronikách Zpět do současnosti

Pane doktore, prosím, definujte v úvodu pojem 
úraz.

S jakými úrazy se nejčastěji setkáváte?Jména zapsaná do historie 

čáslavské chirurgie

do období minulého, sice jen na skok, ale o pár sto-
letí dál. Proč? Abychom mohli z dob dávných odejít 
za MUDr. Ondřejem Šroňkem, lékařem chirurgické-
ho oddělení, vedeného MUDr. primářem Janem 
Spáčilem. Vy tak zjistíte, že píšeme úspěšně další 
kapitoly čáslavského zdravotnictví.

zi ně MUDr. Karel Schnurpfeil, primář od roku 1913, časové aktivity provázené konzumací alkoholu mají 
který zavedl v nemocnici vyšetřování a léčení rent- také své následky v podobě úrazů z potyček, pádů, 
genem, byl velmi všestranným chirurgem.  MUDr. jízdy na kole či v automobilu. Samostatnou kapito-
Jan Kafuněk, primář chirurgie, MUDr. Zdeněk Vaha- lou jsou sportovní úrazy fotbalistů, lyžařů, cyklistů. 
la, primář chirurgie od roku 1941. Po roce 1948 se Těchto příběhů je nesčetně, ale prostor v tomto člán-
na chirurgickém oddělení vystřídali primáři MUDr. ku na ně již nezbývá.
Břetislav Stránský, MUDr. Rudolf Přibyl, MUDr. Lu-
boš Mikeš, MUDr. Jiří Kunášek. Určitě podle závažnosti úrazu. Méně závažné 

úrazy, drobné rány, podvrtnutí, oděrky, pohmoždě-
Záznamy v městských kronikách dokládají vznik ní, lze prvotně ošetřit na místě a poté vyhledat ošet-Návštěva MUDr. Ondřeje Šroňka, který se dlou-
čáslavských špitálů již ve 13. století, doba husitská ření na chirurgické ambulanci. V případě závažněj-hodobě věnuje léčbě úrazů, zvláště operační, byla 
pro špitály představovala zánik. V roce 1751 v Čásla- ších úrazů, které jsou provázeny poruchou vědomí, velmi zajímavá. Věříme, že odpovědi na otázky , kla-
vi vznikla vojenská posádka, která pro své potřeby nemožností pohybu, silným krvácením, výraznými dené panu doktorovi, budou stejně poutavé i pro 
vybudovala lůžkové zařízení, dá se říct, vojenskou bolestmi, viditelnou deformitou končetin je nutné Vás. Zaměřili jsme se na organizaci a způsob ošetře-
nemocnici. Založení první městské nemocnice se 

ní úrazů na chirurgickém oddělení naší nemocnice.
datuje do roku 1844, pro nemocné bylo k dispozici 
22 lůžek. Významný rok byl 1894, kdy byla dostavě-
na nová nemocnice, městská i okresní, pojmenovná 

Úraz je tělesné postižení, které vzniká nezávisle po císaři Františku Josefu I. Zápis z tohoto roku popi-
na vůli postiženého náhlým a násilným působením suje otevření nemocnice takto: „Všichni si prohlédli 
zevních sil. Tak je definován Světovou zdravotnickou impozantní budovu a její vzorné zařízení.“ Tato budo-
organizací (WHO). Dělí se na úrazy dopravní, pra-va je nejstarší součástí současné podoby nemocni-
covní, zemědělské a lesnické, dále úrazy domácí, ce. Číselný údaj 28 – 36 z téhož roku představuje po-
sportovní a kriminální.čet operací provedených za rok v tomto období.

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět.       
V něčem lze nalézt určitou logiku, jindy je vše jinak. 
Například s pěkným počasím se zvýší venkovní pohy-MUDr. Jan Konrád měl zřejmě největší zásluhu na 
bová aktivita dětí, provázená pády z kola, kolečko-vybudování nové nemocnice v roce 1894, byl měst-
vých bruslí, všeobecně při sportu atd. Strašákem ských lékařem, ve své době velmi uznávaným. Čás-
jsou zahradní trampolíny, které jsou velmi častou lavský rodák MUDr. Bedřich Horák, žák tehdejších 
příčinou úrazu následkem pádu, vypadnutí…. K čas-nejlepších chirurgů z chirurgické kliniky Karlo-
tým úrazům spojeným s pádem ze žebříku dochází Ferdinandovy univerzity v Praze, zahájil lékařskou 
při česání ovoce, opravách střech S příchodem zim-praxi v Čáslavi v roce 1904. Během jeho působení 
ního období, sněhu a náledí se zvyšuje frekvence byl vystavěn operační sál, pořízen rentgenový pří-
zlomenin způsobených upadnutím. Domácí kutil-stroj a začala se provádět běžná operativa. Připo-
ství, práce s různými rotačními, brusnými a frézova-meňme si několik dalších významných jmen lékařů, 
cími nástroji přinášejí také mnoho problémů. Volno-která jsou zapsána do historie nemocnice. Patří me-

tel.: 327 305 170

FOTO

MUDr. Ondřej Šroněk
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ČÁ VSLA

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E

M I S T YN LE M O C N I Č N Í

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz tel.: 327 305 170

chirurgické ambulanci si může ihned po provede- me k dispozici techniku, o které se nám dříve ani ne-
ném rdg či CT vyšetření prohlédnout snímky na mo- snilo. V případě úrazové chirurgie existují špičkové 
nitoru, zvětšit a upravit, případně odeslat k odbor- produkty vyrobené z titanu natvarované přímo na 
nému popisu. Dalším pomocníkem je služba ePACS. poraněnou kost.
Jedná se o systém, díky kterému lze obrazovou doku- Můžu-li mluvit osobně, tak všechnu  svoji práci dě-
mentaci z rdg nebo CT téměř okamžitě odeslat na lám s láskou, je jedno, zda jde o operaci poraněné 
jakékoliv zdravotnické pracoviště v ČR. Takto lze kon- kosti nebo zaníceného žlučníku. Tím chci vyjádřit, že 
zultovat snímky se specialisty, např. při úrazech páte- lidský faktor je nadále zcela rozhodující, bez něho 
ře. nejsou výsledky léčby uspokojivé.

Medicína je týmová práce, v chirurgii to platí 
S rozsáhlými popáleninovými traumaty jen výji- obzvláště. Souhra celého kolektivu na potřebné od-

mečně. Ve většině případů jsou pacienti z místa úra- borné a lidské úrovni přináší našim pacientům 
zu přímo transportováni na kliniku popálenin v Fa- uzdravení. A to je naším  hlavním cílem.
kultní nemocnice Královské Vinohrady. Popáleniny 
menšího rozsahu a hloubky ošetřujeme ambulant-
ně nebo při hospitalizaci. Popáleniny a úrazy elek- Děkuji. Blížící se Vánoce a příchod nového roku 
trickým proudem spojené s popálením jsou velmi je pro mne impulsem, abych i já s celým týmem chi-
závažná traumata vznikající během okamžiku, ale rurgického oddělení popřál všem krásné a pohodo-
jejich léčba je dlouhodobá, obtížná a nezřídka po- vé Vánoce, v novém roce především zdraví,  štěstí a 
znamenají člověka na celý život. Častou příčinou spoustu radostných dnů.
bývá lidská chyba, předcházení těmto úrazům je tře-
ba věnovat velkou pozornost.

Vážení čtenáři, již pošesté můžete obdarovat kontaktovat ZZS. Nesmírně důležitá je samozřejmě 
Budu hovořit o úrazech kostí. Většina zlomenin děti z chudších rodin v České republice vánočním poskytnutá laická první pomoc.

se ošetřuje tradičním způsobem, to znamená přilo- dárkem. Máte šanci společně se svými dětmi udělat 
žením sádry. Pro zajímavost lze říci, že poprvé byla radost dětem ve věku od 0 do 17 let. Je na Vás, zda se 
sádra použita v klinické praxi v polovině 19. století rozhodnete potěšit dívku nebo chlapce. Krabici od 

Donedávna tomu tak bylo. V poslední době do- vojenskými chirurgy. Význam sádry v oblasti zne- bot změníte na krabici dárkovou, zabalíte ji a s při-
šlo k výraznému zlepšení péče o těžce poraněné pa- hybňování zlomenin již není dominantní. Sádru na- pevněným štítkem s údaji o věku a pohlaví předáte 
cienty. Posádky vozů jsou proškoleny tak, aby do- hrazují ortézy a oblíbenými, zvláště mezi dětmi, se na sběrné místo, odtud budou krabice převezeny a 
vedly odhadnout závažnost jednotlivých poranění. staly tzv. odlehčené „sádry“, které jsou na bázi skel- předány přímo do rodin. 
Jednotlivé nemocnice potom dle své personální a ných vláken napuštěných polyuretanovou pryskyři- Děkujeme, že se zapojíte do projektu pod zášti-
technické vybavenosti poskytují léčebnou péči. Uve- cí. Některé typy zlomenin se jednoznačně řeší ope- tou Českobratrské církve evangelické a Diakonie 
du modelový příklad. Zlomenina dlouhé kosti, že- račně. ČCE.
ber, páteře bez poruchy hybnosti je ošetřena na chi-
rurgickém oddělení MN Čáslav.  Pacienti s kompliko-

Nejčastější operace pohybového aparátu 
vanější nebo otevřenou zlomeninou jsou přímo        

se týkají horního konce stehenní kosti (zlo-
z místa úrazu převáženi na úrazové oddělení nemoc-

meniny krčku). Vyjma mladších jedinců, kdy 
nice Kolín. Jedná-li se o poranění postihující více tě-

je třeba provést kompletní náhradu kyčelní-
lesných systémů např. při těžkých dopravních úra-

ho kloubu, tzv. endoprotézu, provádíme tyto 
zech, jsou tito zranění přímo transportováni na ně-

výkony u nás. Jedná se často o starší pacienty 
které klinické pracoviště, nezřídka letecky. V našem 

s přidruženými chorobami. Musíme řešit řa-
případě nejčastěji do traumacentra Fakultní nemoc-

du dalších komplikací, rehabilitace je zdlou-
nice Královské Vinohrady. Existuje určitý systém spá-

havá. Zdravotní komplikace je často prováze-
dovosti, který zaručuje, že pacient se závažným či 

na svízelnou sociální situací. Dále jsme 
život ohrožujícím úrazem nezůstane bez ošetření.

schopni řešit zlomeniny všech dlouhých kostí 
(pažní, předloketní, stehenní, bércové). Čas-
to operujeme zlomeniny zápěstí a hlezenní-

 Jak  jsme již měli jsme možnost  prezentovat       ho kloubu. Jak již bylo uvedeno výše, nepro-
v předešlých článcích, naše nemocnice je v tomto vádíme operace komplikovaných tříštivých, 
ohledu velmi dobře vybavena. Kvalitní zobrazení otevřených a nitrokloubních zlomenin.
kostí i vnitřních orgánů je nezbytné pro přesnou dia-
gnostiku a stanovení léčby. Rentgenové a CT praco-

Dnešní doba je ve znamení rychlého tech-
viště je v provozu nepřetržitě a poskytuje vynikající 

nického pokroku, to se týká i medicíny. Má-
úroveň potřebného zobrazení. Například lékař na 

Setkáváte se s popáleninami?

Náš rozhovor je v závěru a ten samozřejmě patří 
Vám, pane doktore.

Krabice od bot aneb děti darují 
Pane doktore, jaké úrazy se operují v čáslavské dětem k Vánocům 2017

nemocnici?

Setkáváte se s těžkými, život ohrožujícími úrazy, 
např. po dopravních nehodách?

O jaké typy zlomenin se jedná? 

Jak je vaše nemocnice přístrojově vybavena pro 
diagnostiku úrazů?

Co je k operování úrazů zapotřebí?

Aktuální informace 
Připojte se k nám, zaměstnancům Městské nemocnice  Čáslav do projektu „Krabice od bot“ a rozdejte spolu s námi kousek vánočního štěstí dětem, kterým 
se ho nedostává. V neděli 3. 12. a 10. 12. v čase od 8 – 9, 10 – 12, 15 -18 hod. můžete krabice předat paní farářce Drahomíře Duškové Havlíčkové, adresa: 

Jana Karafiáta 159, Čáslav, tel.: 774216408.
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V říjnu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 31 dětí,           
z toho 8 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 10 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA PROSINEC

Před rokem, dne 10. 12. 2016, 
nás navždy opustil

nejobětavější člověk, 
který zde byl vždy pro všechny,

Dušan Ďuračka
Stále vzpomínáme, moc nám chybíš.

Dne 6. prosince 2017 uplynou 
tři roky od chvíle,

kdy nás navždy náhle opustil
náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček 
pan

Miroslav Němec
z Bojman.

Dne 7. 12. uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek  a dědeček
pan

František Veselý

Za rodinu sestra
a kamarádi

Dne 26. prosince 2017 uplyne 1 rok
ode dne, kdy nás beze slova rozloučení

opustil 
pan 

Vladimír Patřín

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. S láskou stále vzpomínají 

manželka Jarmila, dcery Lenka, Hana a Romana s rodinami. 

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 15. 12. uplynou 2 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan

Miloslav Jančovič
S láskou a velikou bolestí v srdci stále vzpomínají 

manželka  a děti s rodinou. 

Stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 13. prosince uplyne 9 let, 
kdy nás náhle v 55 letech
opustil tatínek a dědeček

pan

Václav Volenec
Kdo jste ho znali, 

vzpomínejte s námi.
Dcera s rodinou

Dne 14. 12. uplynou čtyři roky 
od náhlého odchodu manžela,

pana 

Karla Šafáře

Vzpomíná manželka a přátelé.

Dne 3. prosince uplyne 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka,
paní

S láskou vzpomínají
syn Míra s manželkou.

Eva Horáková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V sobotu 6. ledna  2018 proběhne v našem městě již tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá pod záštitou Charity České republiky Oblastní charita Kutná 
Hora. 

S přáním štěstí a dlouhých let vyrazí do čáslavských ulic skupinky kolední-
ků, kteří budou doufat ve vlídné přijetí a štědrost dárců. V Čáslavi bude část 
výtěžku použita na prorodinné aktivity Centra Domek a Centra Kopretina, a 
na Dobrovolnické centrum do domova důchodců a nemocnice.

Přivítáme i dobrovolníky na koledování - děti a vedoucí skupinek. V pří-
padě zájmu se můžete hlásit na tel.č. 731 598 983 nebo v Centru Domek, Jana 
Karafiáta 199, Čáslav.

Za případnou pomoc velmi děkujeme.
Radmila Fedora, DiS.

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

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

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

PROSINEC

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

2. 12. 2017 v 17:00 hodin - KONCERT

 
ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT 

od 4. 12. 2017 do 14. 1. 2018 - VÝSTAVA 

„ŠŤASTNÉ A VESELÉ ... A SLADKÉ“

9. 12. 2017 od 15 hodin - KONCERT

 
„KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“

Kostel sv. Petra a Pavla
Městské muzeum a knihovna Čáslav, Římskokatolická farnost Čáslav a Nadační 
fond na záchranu kulturního dědictví Čáslavska a Kutnohorska pořádají

Varhany: Petr Rajnoha
Zpěv: Ľubica Divulitová
V rámci koncertu bude předán peněžní dar pro Nadační fond TONÍK

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 (historie vánoc, vánoční zvyky, vánoční 

pochoutky)
vernisáž výstavy: 4.12. 2017 v 17 hod. 
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

V kostelíku svatého Bonifáce v Lochách
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” Vás srdečně zve na 

Vystoupí: CANTICA pod vedením dr. Štěpána Kafky
Sváteční slovo pronese prof. Petr Charvát, bývalý starosta a čestný člen „Včely 
Čáslavské“.
Vstupné dobrovolné.

2. - 3. 12. 2017  - sobota až neděle - pro dívky od 4. tříd 
(nebo dle uvážení rodičů a domluvy) - od 16:00 v sobotu do 11:00 hodin v nedě-
li - účastnický poplatek 200 Kč - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do     
23. 11. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

8. 12. 2017 technikou decoupage - pátek- pro děti od 3. tříd - 
od 15:00 hodin do 16:30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášku spolu       
s poplatkem odevzdejte do 6. 12. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

15.12.2017  - pátek - pro dě-
ti od 1. tříd - od 15:00 hodin do 17:00 hodin - účastnický poplatek 30 Kč - při-
hlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 12. 12. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

16.12.2017 – výroba malých dárečků - sobota- pro děti od 
1. tříd - od 8:30 hodin do 11:00 hodin - účastnický poplatek 120 Kč/osoba - 
přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 8.12.2017 v kanceláři DDM Čáslav

16.12.2017  - sobota - pro všechny 
příznivce královské hry - začátek v 9:30 hodin - účastnický poplatek                    
40 Kč/osoba - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 6.12.2017 v kanceláři 
DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

 DÍVČÍ PYŽAMOVÁ NOC

VÝROBA KONÍKA 

 VÝROBA ZDOBENÉHO PERNÍKOVÉHO STROMEČKU

 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ DVOJIC

Foyer divadla - od 1. 12. 2017 do 23. 2. 2018 - PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM

  
LIJAVEC

VÁNOČNÍ HVĚZDA

JAKUB SMOLÍK 

MEXIKO 

MESIÁŠ

KOUZELNÁ ŠKOLKA - Michalovi mazlíčci 

  
JAROSLAV SVĚCENÝ

Výstava shrnující padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana na naší 
divadelní scéně a zároveň představující život českého velikána Járy Cimrmana. 
Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých předmětů z géniova života.  
K vidění bude například starý dětský kočárek, lyže či kolo pro celou rodinu. 

Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi a texty, které návštěvníky 
seznámí se zákulisím divadla. Na zahájení výstavy 1. prosince od 16:30 hodin 
ve foyer divadla bude čáslavské veřejnosti představena kniha Půlstoletí s Cimr-
manem, v níž Zdeněk Svěrák bilancuje nad historií Divadla Járy Cimrmana. Sou-
částí zahájení bude také autogramiáda.                             

Pátek 1. prosince v 19:00 -
/DIVADLO JÁRY CIMRMANA (Cimrman / Smoljak / Svěrák). 

Představení není součástí divadelního abonmá. Vyprodáno.

Neděle 3. prosince v 15:00 
/ Divadlo Scéna Zlín

Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč.

Pondělí 4. prosince v 19:00 - - Vánoční koncert
Koncert populárního zpěváka s kapelou. Vstupné: 370, 350, 300, 280 Kč.

Středa 6. prosince v 18:00/Nová scéna 
/Hana Kátrová, Jarmila Sejčková - Vstupné: 30 Kč

Pátek 8. prosince v 19:00 
 / Divadlo Verze. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 390, 350, 

300 Kč.

Sobota 9. prosince ve 14:00

Vstupné: 189, 165 Kč.

Neděle 17. prosince v 19:00 - Vánoční koncert v Dusíkově divadle v Čáslavi
 – housle a průvodní slovo, MILOSLAV KLAUS – kytara, 

Vstupné: 250 Kč.
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KINO MILOŠE FORMANA PROSINEC

30. KVARTETO
19. - 20. 7 ŽIVOTŮ 

2. - 3. PADDINGTON 2

21. LADÍME 3

5. METALLICA: QUEBEC MAGNETIC

22. - 23. MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

6. - 7.  THOR: RAGNAROK 

25. - 26. JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI 3D

8. - 10. PŘÁNÍ K MÁNÍ

25. - 27. ŠPINDL

12. - 13. ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA

27. - 28. FERDINAND 3D

14. - 16. STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

27. - 28. ZTRACEN V DŽUNGLI

 
16. - 17. LAJKA

29. - 30. PADDINGTON 2

17. NASHLEDANOU TAM NAHOŘE

30. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

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, Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi 
scházejí se členové kvarteta vždy u dalšího koncertu. Čtveřice zažívá na cestě za thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním svě-
svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění... tem. Dokud jedna z nich nezmizí. Přelidněný svět roku 2073 se řídí drastickým 
Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. zákonem jednoho dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší sou-

rozenec je nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá a žije 
sedm sester. Vypadají stejně, přesto je každá jiná a každá je svá... Mládeži pří-
stupno. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblí-

beným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. 
narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, 
když je tento dárek ukraden... Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepřežijete. Tuhle 
od 17.30 hodin. drsnou lekci pochopí hrdinky série Ladíme hned na začátku třetího dílu. Na-

vzdory tomu není třeba se bát, že bychom opustili žánr hudební komedie. 
Všechny pěvky z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch 
největších současných hitparádových tahounů... Pro mládež do 12 let nevhod-Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným zázna-
né.  Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.mem legendární show. Takhle hraje kapela na svém vrcholu…”…a na ničem 

jiném nezáleží”. Mládeži přístupno. Vstupné: 180 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Komedie Matky na tahu se stala hitem, takže si vybojovala pokračování. V něm 
se vrací na scénu mámy Mila Kunis, Kathryn Hahn a Kristen Bell, tentokrát ale Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je 
budou řešit horší problémy než minule, kdy se pokoušely srovnat vlastní životy nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Rag-
a trochu si užít. Teď se blíží Vánoce. A spolu s Ježíškem dorazí i jejich matky… Pro narok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží roz-
mládež do 12 let nevhodné.  Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.poutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít smrtící 

gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad 
Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi. Mládež do 12 let nevhodné. 
 Vstupné: 100 Kč.  Ve středu promítáme od 20 a ve čtvrtek od 17.30 hodin. Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy 

předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se 
hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. Spo-
lečně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji pře-Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika 
žít... Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 ho-podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, který je až po uši - a hlavně neo-
din.pětovaně - zamilován do sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Alber-

tovými rodiči a také o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí Bo-
sák junior snaží získat pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra. Albert 
a všichni ostatní nakonec přijdou na to, že ke štěstí není zapotřebí kouzel a Když na hory, tak do Špindlu. Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry 
magie, ale odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu... Mládeži přístupno. Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii Špindl. Ma-
Vstupné: 110 Kč. V pátek a v sobotu promítáme od 20 a v neděli od 17.30 hodin. jí v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. 

Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single. Objeví se 
ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že potkají další účastníky a zábavné postavy 
a během týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina milostných i životních la-Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život se svou spořádanou ženou a dvěma 
pálií. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč.  Promítáme od 20 hodin.dětmi. Je v něm jediná podezřelá věc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá a kte-

rého pomalu, ale jistě zatahuje do své rodiny. Aniž by to věděl, přivolává na se-
be tragédii antických rozměrů. I když se Martin zdá být obyčejný teenager, ve 
skutečnosti v něm dříme schopnost, pro kterou neexistuje racionální vysvětle- Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, leč trochu nešikovné 
ní. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin. stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné monstrum. Když si jed-

noho dne Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane žihadlo a splaší se. 
Celou událost vidí hledači býků do koridy a rozdivočelý Ferdinand je uchvátí na-
tolik, že jej chytí a odvezou. Ferdinand je ale odhodlaný vrátit se ke své rodině a Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od pokračuje sága rodu Skywalkerů. Posta-
pomocí svých nových přátel se vydává na dlouhou cestu Španělskem. Mládeži vy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny 
přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajem-

ství Síly a šokující události z minulosti. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Ve 
čtvrtek a pátek promítáme od 20 a v sobotu od 17.30 hodin.

Strhující a téměř neuvěřitelný příběh vůle a boje o přežití podle skutečné udá-
losti. Mladý muž chce uniknout z rutiny běžného západoevropského života a 
zažít pořádné dobrodružství. S několika dalšími lidmi se v Jižní Americe vydá do Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu 
neprobádaných míst amazonského pralesa. Jednoho dne ale jejich průvodce je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do 
zmizí, skupinku kamarádů rozdělí ztroskotání ve vodopádu a hlavní hrdina se vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vypouštěných z Hustonu a 
ocitá uprostřed neprostupné, nehostinné a nebezpečné džungle úplně sám... Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonického nikým neru-

šeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk a harmo-
nický i ten holý život zvířat je rázem ohrožen. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblí-Kč.  V sobotu promítáme od 20 a v neděli 17.30 hodin. 
beným členem komunity. Aby mohl koupit nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je dárek ukra-
den... Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen pár dní. Poručík Henri d´Aul-
nay-Pradelle je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení jít i přes mrtvoly a posílá 
svou jednotku do útoku. Tato zbytečná zteč na kótu 113 nerozlučitelně spojí 

Životní příběh amerického obchodníka a baviče P. T. Barnuma, zakladatele nej-dva vojíny, účetního Alberta Maillarda a nadaného umělce z bohaté rodiny 
většího pojízdného cirkusu ve Spojených státech amerických. Mládeži přístup-Édouarda Péricourta. Albert skončí po výbuchu zasypaný v zákopu a Édouard 
no. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.ho vyhrabe a zachrání. Hned nato jej ale zásáhne střepin a přijde o kus obliče-

je... Mládež do 12 let nevhodné.  Vstupné: 100 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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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-Velký výběr masážních technik
-provozní doba 9 - 21 hod dle objednávek

Web: masazemartacaslav.cz
Email: hlavackovamarta@seznam.cz

BUDOVA POLIKLINIKY HUSOVA 128

tel 777 796 858

Marta HLAVÁČKOVÁ

MASÁŽE

u Nymburka

Konifery JAS
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Aneta Rezlerová

Prodej zahájen 
4. 12. 2017

Nejlevnější vánoční stromeček
koupíte u nás
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Program na prosinec 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

2. prosince - sobota - MIKULÁŠSKÉ TRHY

16. prosince - sobota - VÁNOČNÍ POCHOD

31. prosince - neděle - SILVESTROVSKÝ POCHOD

Výroční členská schůze se bude konat 
13. 1. 2018 v Penzionu NA PÍSKU - Golčův Jeníkov.

Trasa: Ostrá - Litolský most - Litol -  9 km. Odjezd v 7:49 hod. návrat 
15:03 hod., 16:42 hod., 17:03 hod. Vedoucími jsou Markéta Štěpinová, Blanka 
Krupičková.  Čertovské rohy s sebou!

Trasa: Malešov - Velký rybník - Kutná Hora. 9km. Odjezd v 8:49 hod., návrat      
v 15:03 hod. Vedoucími jsou Jiří Kučera, Julie Černíková.

Trasa: Kolín - Včelín - Tři Dvory - Kolín. 13 km. Odjezd v 8:50 hod, návrat v 15:04 
hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Závratec - Krkaňka - Žlebská Lhotka - Ronov n. Doubravou. 12 km. Odjezd 
v 9:10 hod.

 
Trasa: Horky - Hostovlice - Penzion Na Písku

Lysá n. L.

9. prosince - sobota - PO MLÝNECH U KUTNÉ HORY

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

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

 5:1

PRESS ŽEHLENÍ

04. 11. 2017

12. 11. 2017

HC Mělník - HC Čáslav

HC Čáslav - HK Král. Dvůr

09. kolo

10. kolo

18. 11. 2017 HC Čáslav - Ml. Boleslav B11. kolo

ODEHRANÉ LISTOPADOVÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

3:1

 4:5 pp 

7:5

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

Brandýs -  FK Čáslav11. 11. 201714. kolo

19. 11. 2017  FK Čáslav  - Kolín15. kolo

 FK Čáslav se v tabulce v polovině sezony nachází na 10. pozici 

3:0

 3:4 np

2:1

ODEHRANÉ LISTOPADOVÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ 
POUKAZ 2017
na vyžehlení 
jedné 
krabice 
prádla

DATUM DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE DATUM DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

23.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00 28.12.2017 ČTVRTEK 9:30-11:30 14:00-16:00

24.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 NENÍ 29.12.2017 PÁTEK 9:30-11:30 20:00-21:30

25.12.2017 PONDĚLÍ 9:30-11:30 14:00-16:00 30.12.2017 SOBOTA 9:30-11:30 16:00-18:00

26.12.2017 ÚTERÝ 9:30-11:30 14:00-16:00 31.12.2017 NEDĚLE 9:30-11:30 13:00-15:00

27.12.2017 STŘEDA 9:30-11:30 20:00-21:30 1.1.2018 PONDĚLÍ NENÍ 14:00-16:00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOCÍCH
ZIMNÍ STADION ČÁSLAV

VÍCE INFORMACÍ NA:  WWW.SPORTCASLAV.CZ/ZIMNISTADION

26. 11. 2017 

HC Čáslav - HC Žabonosy02. 12. 2017

HC Čáslav - HC Poděbrady  

09. 12. 2017

17. 12. 2017

HC Příbram - HC Čáslav

HC Čáslav - HC Rakovník

12. kolo

13. kolo

14. kolo

15. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

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

17. 12. 2017 HC Čáslav - HC Rakovník15. kolo


