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Ze zasedání zastupitelů obce
 Zastupitelé obce souhlasí
s návrhem na zápis roku 2018
do kroniky.
 Zastupitelé schvalují přijetí
finančního daru od MULP ve
výši 163.130 Kč.

převést do rezervního fondu
organizace.
 Zastupitelé obce souhlasí
se zkrácením nočního klidu
dne 22. 6. 2019 od 22:00-00:00
hod. a 23. 6. 2019 od
00:00-02:00 hod. pro akci
Raskwer Fest a 14. 9. 2019 od
22:00-00:00 hod. pro akci Pivní
Fest. Obě akce zapracuje p. Korábová do OZV o nočním klidu.

VO v oblasti Anglického
Resortu společnosti ČEZ
a zároveň s touto závadou zadá
obec společnosti ČEZ vyhledání závady napájení retenčních
nádrží v dané oblasti.
 Zastupitelé obce souhlasí
s nákupem zmrzlinovače
a vytvořením předsmlouvy
o pronájmu dle možností obce.

xvxvxcvxcvxxvxvx

 Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ
Stehelčeves sestavenou ke dni
31. 12. 2018 a zároveň zastupitelé obce schvalují hospodářský
výsledek školy ve výši
101.254,83 Kč. Z této částky
bude vrácena dotace obci Dřetovice ve výši 6.596,21 Kč.
Zbytek ve výši 94.658,62 Kč
zastupitelé obce navrhují


Zastupitelé odkládají aktualizaci Dohody o svěření do
péče na příští ZO.
 Zastupitelé obce souhlasí
se zadáním vyhledání závady

Probíhající projekty
- Workoutové hřiště - výběrové řízení na dodavatele stavby

_návrh využití budovy Vrapická č. p. 65

- Oprava povrchu komunikace ul. V. Moravce - vybraný
dodavatel stavby – AVE Kladno s.r.o.

- I. etapa chodníků ul. Hlavní
(ke škole) x V. Hermacha - podaná žádost o dotaci

- Komunitní centrum v budově č. p. 65 - závěrečná zpráva

- Rekonstrukce ul. A Dřevy
(příčné ulice) - tvorba projektu
a rozpočtu

 Zastupitelé obce souhlasí
s oslovením firmy Klima Rapid
pro vybudování klimatizace
v kancelářích 1 a 2 v 1. patře.
Vaši zastupitelé

Blahopřejeme

Vlastimil Všetečka
8. 6.
65 let
Stehelčevský zpravodaj
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Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
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Antonín Lávička
10. 6.
55 let
Jaroslav Sybol
23. 6.
65 let
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Informace
 Zpravodaj je od května k vyzvednutí na
OÚ, na poště, v Koloniálu Růža a k nahlédnutí
také v Hostinci Stehelčeves a v hospodě na hřišti. Ve schránce ho již nenaleznete.

 Setkání se starostkou se koná 12. 6. 2019
v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, tentokrát na téma „Životní prostředí v naší
obci“.

 Čištění požární nádrže proběhne v sobotu
1. 6. 2019 od 9.00 hodin. Budeme rádi za každou pomocnou ruku.

 Veřejné zasedání zastupitelů obce se
koná 19. 6. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadu.

 Omlazovací den v Domečku proběhne:
1. 6., 13. 7. a 7. 9. - objednat se můžete na poště
u p. Hurdálkové.

 Sběrný dvůr je otevřen každou středu od
16 do 18 hod. a každou neděli od 9 do 12 hod.

Nově kavárenský sortiment v občerstvení u požární nádrže
Od června bude v občerstvení
u požární nádrže nově v nabídce
kavárenský sortiment:
- točená zmrzlina z Opočna
- dobrá káva (latte, cappuccino, espresso)
- palačinky, pizza
OTEVŘENO:
pondělí - neděle 11-20 hodin

2. června 2019 od 14-16 hod.
proběhne na fotbalovém hřišti Dětský den.
Děti se mohou těšit na: klauna, malování na obličej,
tetování, copánky, skákací hrad, čtyřkolky, fotokoutek,
bodyzorbing fotbal a další ...
3
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Co nabídne komunitní centrum ve Vrapické?
V podvečer 15. května se v sále Kulturního domu ve Stehelčevsi sešlo kolem deseti místních
obyvatel. Všichni přišli s cílem dozvědět se, jak postupují přípravy budoucího komunitního
a kulturního centra ve Vrapické. Během prezentace (ke stažení na http://bit.ly/KCStehelceves-short)
představili členové realizačního týmu z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT
návrh řešení fungování tohoto společensky důležitého místa, který slouží jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva a zároveň jako zadání pro architekta. Jedná se o tzv. funkční specifikaci, nikoliv
o architektonický návrh, proto je prostorové rozdělení vyjádřeno pouze schematicky a jeho
finální podoba bude záležet na návrhu a přístupu architekta.
Využití objektu ve Vrapické vychází ze zadání zastupitelů, zapojení místních obyvatel i zástupců
organizací, dále ze zkušeností realizačního týmu, a to při maximálním zohlednění širšího kontextu
a možností obce. Pro návrh komunitního centra byly definovány tři hlavní předpoklady:
1) komunitní využití budovy, 2) multifunkční využití a flexibilita prostor, 3) bezbariérovost
a otevřenost. Splnění těchto předpokladů má za cíl podporovat udržitelné využití objektu v čase,
jeho atraktivitu, podporu při vytváření místní komunity i maximální přístupnost pro různé
skupiny obyvatel.
Při pohledu na jednotlivá patra třípodlažní budovy je vidět kombinace různých funkcí. V přízemí se počítá s kavárnou, první patro by mělo zahrnovat rodinné centrum snadno přeměnitelné na multifunkční sál, klubovnu pro mládež, kancelář pro správce či kulturního referenta.
V obytném podkroví jsou navržené dva větší byty, nebo tři menší byty. Bližší specifikace
a možnosti jednotlivých prostor jsou uvedeny v plném znění závěrečné zprávy
(ke stažení na http://bit.ly/KCStehelceves-long).
Výše uvedené řádky představují jen velmi malý výňatek ze závěrečné zprávy, aby si čtenář
a občan udělal aspoň hrubou představu, jaký je současný stav, jaké skýtá možnosti a jaké další
kroky je potřeba učinit k realizaci kvalitní rekonstrukce, a tím i k dobře fungujícímu komunitnímu
centru.

Za realizační tým ČVUT UCEEB
Igor Kytka
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Stehelčevské ulice
Ulice V. Poláka
Ulice Viléma Poláka je jednou z nových ulic v naší obci. Napojuje se na ulici U Hřiště v jejím ohbí
a pokračuje k ulici U Homolky. Po několika desítkách metrů se stáčí doleva a pokračuje souběžně
s ulicí U Homolky, na kterou se napojuje v dolní části pásem zatravňovací dlažby.
Kdo byl Vilém Polák?
Vilém Polák byl 21. listopadu 1882 zvolen, 10 hlasy z 13
hlasů odevzdaných, obecním starostou. Tento úřad zastával do roku 1888.
Vilém Polák byl rolník a vlastnil statky čp.1 a čp. 5, v roce
1885 zdědil po rolníku Václavu Matulkovi ještě statky
čp. 6 a čp. 31, ale tak velký majetek nedokázali synové
pana Poláka udržet, a tak brzy prodali čp. 31 a v roce 1910
i čp. 6.
O starostování Viléma Poláka je v obecní kronice psáno:
„O starostování V. Poláka koluje spousta pověstí. Ve skutečnosti vládla prý v obci jeho žena, energická a pánovitá
milostpaní.“
Za starostování Viléma Poláka byl v roce 1885 založen
Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi, zakoupena stříkačka a postavena hasičská kůlna (proti čp. 28, bývalá čekárna ve směru na Kladno, dnes obecní
Domeček). Prvním velitelem hasičského sboru byl syn starosty Poláka, Jan. 				
								Jaroslava Štancová

Ulice Viléma Poláka
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Rodinný sportovní den - Brožovo 18. 5. 2019

P

rvní ročník rodinného sportovního klání je za námi.
Týmy dorazily sice v malém počtu, ale s dobrou náladou
a věříme, že příští rok bude účast dvojnásobná. Velké
poděkování patří Denise Rosolové, která celou akci podpořila,
zapojila se do příprav a zapůjčila nám pro děti na vyzkoušení
atletické náčiní.

Začali jsme rozcvičkou
s klaunem, abychom si
zahřáli svaly a pak už
na trať vypustili první
tým. Cestou, která vedla
biokoridorem až k nové
třešňové aleji musely
týmy zdolat 14 úkolů
prověřujících sportovní zdatnost, zručnost,
všímavost a fair play.
Správné odpovědi ke kvízu ze str. 13: 1b, 2a, 3b, 4c, 5d, 6b,7a, 8b, 9a, 10a, 11c
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Účastníci si z akce odnesli
krásná trička a po absolvování
trasy dostaly děti v cíli i pár
drobností za odměnu.
Chtěli jsme vám připravit hezké
rodinné odpoledne a doufáme,
že se nám to aspoň trochu
povedlo.
Už teď se těšíme na příští rok!
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

R

ichard Maška
- S loutkou jsem na vrcholu

Přátelé a blízcí Richardu Maškovi neřeknou jinak,
než přezdívkou Spejbl. Ale pěkně popořádku.
Richard Maška s rodinou bydlí ve Stehelčevsi
devatenáct let. Celá léta žil v Praze a své dětství
trávil u babičky v Tvršicích u Žatce. Jako malého
kluka ho máma vodila po představeních pro děti
a samozřejmě i do divadla S+H na Vinohradech.

V té době měl ale jiné zájmy. Je vyučený typograf.
„V osmnácti letech jsem utekl do vinohradského divadla coby kulisák. Tohle divadlo, to byla
výstavní skříň herců a tam jsem zažil to nej. Jen
namátkou, hrála se Srpnová neděle, Král krysa a
kolem mne se pohybovali herci Maciuchová, Hanzlík, Švorcová, Řehoř a další... Profese kulisáka
není vůbec jednoduchá. Na zkoušku se postaví
dekorace, po skončení se musí připravit jeviště
pro večerní představení - např. pro hru Královna
Dagmar - postavit gotický hrad,“ rozpovídal se
pan Maška.
V té době mu bylo doporučeno, aby zkusil činohru
na DAMU. S přípravou na zkoušku mu pomáhali
herci pan Musil a Satoranský a herečka Steimarová, matka Jiřího Kodeta a Evelíny Steimarové.
Úspěch se dostavil, byl přijat. Chodil do třídy
k prof. Nedbalovi a Krulišové. Ale po roce přišel
výběr studentů a z osmnácti pokračovalo devět,
bez něho.
„Nabídli mi loutkárnu u prof. Pehra. Ve dvaceti
letech jsem zkoušel štěstí v divadle Spejbla
a Hurvínka - s přestávkou dvanácti let, kdy jsem
byl ve Středočeském loutkovém divadle, dnes Lampion - a jsem dodnes,“ vzpomíná Richard a dál
vypráví: „Na představení Hurvínek mezi broučky
jsem chodil jako dítě, a dnes vodím loutky sám.
U pana Miloše Kirschnera jsem postupně oživoval
všechny loutky. Nakonec Spejbl mi je nejvěrnější.

Loutka Spejbla je ve třech velikostech. Broučková
je nejmenší 50cm postavička pro hru Hurvínek
mezi broučky, velikost diskotéková je vysoká 60
cm a forbína 70 cm, to když vystupujeme na jevišti
spolu,“ upřesňuje loutkoherec . Vahadlo a dvanáct
nití na vodění loutky je pro laika dost složité. Pořád je co vylepšovat, základ je zvládnout řemeslo
a pak herectví.
Je to tvrdá řehole. Soubor odehraje deset představení za týden. Divadlo S+H je známé po celém
světě. V zahraničí se mluví „živě“, například čínština je napsaná foneticky a trénuje se s lektorem.
Spejbl s Hurvínkem mluví dvaceti osmi jazyky.
Při výjezdu do zahraničí pak doma zaskakuje malá
skupina loutkoherců a ti mají nahranou hru na
pásku.
Velkým koníčkem loutkoherce je výtvarničina
a scénografie jak v samotném divadle S+H, tak
i v Národním divadle ve hře Zpěvy země,
v divadle AHA Stínadla se bouří a Bylo nás pět,
v Příbrami v Prodané nevěstě, Na Jezerce v Praze
v Cestě kolem světa za osmdesát dní. Scénu
vymyslí, nakreslí a zrealizuje.
Má Richard Maška nesplněné přání? „Vždycky
jsem chtěl být kastelán na gotickém hradě, psát
písňové texty a navrhovat obaly na desky bigbítovým kapelám. Jsem v loutkovém divadle na vrcholu, vždyť Spejbl je král loutek,“ řekl loutkoherec.
A co v obci, jste spokojený? „To nechci moc rozebírat, před devatenácti roky jsem byl spokojený,
ale vesnice se změnila novou zástavbou, takže
kladného nic neřeknu. Celé roky se mluví
o obnově kapličky, zvon je někde na půdě,“ ukončil rozhovor Richard Maška.
/text a foto kos/
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1951
 13. dubna vznikl na půdě
jednopatrového domu čp. 28
oheň, založený čtyřletým synkem
Františka Tůmy, řezníka zaměstnaného v pražských jatkách.
Chvályhodnou pohotovostní
službou Sboru dobrovolných
hasičů, jmenovitě jeho členů
Fišera Václava z čp. 119, Trocha
Františka z čp. 163, Krubnera
Bohumila z čp. 172, Moravce
Josefa z čp.73, Ptáčníka Josefa
z čp. 135 a Švandrlíka Václava
z čp. 157, byl požár v krátké
době uhašen. K požáru dostavily
se tyto hasičské sbory: Kladno
(2 sbory), Buštěhrad a Vrapice.
Dostavil se též předseda ONV
Josef Šícha z Kladna a členové
SNB. Škoda požárem zaviněná
není velká, jen ohořelé střešní
trámy, promáčené stropy a poškození nábytku při vynášení. Při
vynášení nábytku odcizil někdo
postižené rodině Františka Tůmy
7 000,-Kč, potravinové lístky
a šatenky. Pachatel vypátrán
nebyl.Výše jmenovaní hasiči byli
ONV v Kladně vyznamenáni
diplomy za obětavost.
 Živnost autodopravce Karla
Součka čp. 36 přechází od
1. ledna 1951 do Národního podniku „Pozemní stavby“ Kladno.
Garáže při čp. 36 jsou nadále
používány.
 21. května přišla velká bouře s krupobitím, která opět jako

loni 22. května, napáchala mnoho
škod odplavením ornice z polí
a zatopením bytů v některých
částech obce. Domek čp. 12 je od
té doby neobydlen a pustne.

Rok 1952

 Čtvrtý rok pětiletky, čtvrtý
rok budování lidově demokratické republiky. Tak jako
v celém státě i v naší obci se
mnoho vykonalo. Bylo mnoho
překážek a nesnází, ale byly také
úspěchy.
 Výročí památných dnů
a výročí velkých státníků slaveny
byly podobně jako v letech
minulých.
 Ve Vrapicích konalo se
8. května na tamějším hřbitově
slavnostní odhalení pomníku na

hrobě pěti sovětských vojínů.
Pomník věnovalo město Kladno.
Správa obce
 MNV usnesl se ve schůzi
rady dne 22. března, aby nový
sad na východ od obce nad
čp. 48 (nad Zvoníčkovic) nazván

byl „Sad Ludvíka Procházky“, za
jeho zásluhy o výsadbu stromoví
v naší obci.
 MNV nařídil odstranění
schodiště před mlýnem čp. 22. Po
zrušení obchodu moukou a chlebem zbytečně v ulici překážely.
 Referent zdravotní komise
hlásí, že domy, kde se objevila
žloutenková infekce byly dezinfikovány, provedeno hubení krys
a myší v obci a zkontrolována
lékárnička v JZD. Dále byl

10
Zpravodaj_6_2019.indd 10

29.05.19 14:25

Červen 2019

v naší obci pořádán kurz PZO
tj. připraven k zdravotnické
ochraně, na kterém přednášel
MUDr. Jeřábek z Buštěhradu
a zdravotníci Ing. Vrba
a Hrubeš. Kurz navštěvovalo
50 posluchačů, převážně žen
a tito po skončení kurzu obdrželi
legitimace a odznaky s iniciálami PZO a červeným křížem.

leteckou krytinou. Oprava provedena komunálním podnikem
z Kladna.

 Při letošním sběru odpadových surovin sebráno bylo
246 kg starého papíru, 31 kg
vlněných látek a 287 kg bavlněných látek. Železa sebráno 28 q.

Komunikační poměry
 Vlakové spojení, které je
pro naši obec dosti nepříhodné
tím, že se nachází v sousední
obci Brandýsku dva kilometry
vzdáleném, naši občané málo
využívají.

 V poslední době nebyl
v naší obci mandl a ženy
chodily mandlovat prádlo až
do Brandýska. Přivítaly proto
naše hospodyně s radostí mandl
darovaný našemu výboru žen při
MNV. Mandl je umístěn
v bývalém hostinci „U Šťastných“ čp. 130 a je používán
našimi ženami bezplatně.
Výstavba obce
 Adaptací dvou stodol
v čp. 1 vybudován byl velký
vepřínw pro 200 kusů. Vedle
vpravo postavena kuchyně pro
vyváření vepřům. Stavbu tuto
vedl J. Průša a podrobnosti
nacházejí se ve zprávě JZD
z výroční schůze.
 Na požární nádrži se pracovalo celé léto a větší část prací je
již hotova.
 Budova MNV čp. 43, která
měla opravenu pouze přední stranu z roku 1950, byla v letošním
roce omítnuta i na ostatních třech
stranách a pokryta novou, tzv.

 Silnice Stehelčeves – Kladno byla (zatím v úseku Stehelčeves – Vrapice), správou státních
silnic asfaltována. Tato silnice je
zařazena do druhé třídy státních
silnic.

 Používají však ve velké míře
spojů autobusových, kterými se
možno dostat rychle do všech
okolních měst i vesnic, kromě
směru Stehelčeves – Kralupy,
kam je nutno použít vlaku Brandýsek – Kralupy. Ceny autobusů:
Ze Stehelčevsi do Prahy 24,- Kč,
do Kladna 10,- Kč, do Slaného
14,- Kč.
 Pošta Brandýsek je vzdálená
4 km, dříve 2 km, byla totiž
přestěhována od blízkosti nádraží
na severozápadní stranu obce do
osady Olšany. Poštovní zásilky,
listovní i balíčky menších rozměrů, roznáší po naší obci
v poledních hodinách listonoš –
žena z Brandýska.
 Telefonní ústředna obvodní
nachází se v Brandýsku na poštovním úřadě. Telefonní stanice
(Brandýsek č. 2) pro Stehelčeves
umístěna je na MNV a je hodně
používána občanstvem. Rozhovor stojí 8,- Kč do, Prahy 11,- Kč.

číslo 6

 Telegraf je rovněž na poštovním úřadě v Brandýsku
a telegramy pro Stehelčeves
sdělují se telefonicky na MNV
a dodání obstará obecní posel.
Nádraží ve Vrapicích zvané dříve
Buštěhrad, bylo přejmenováno
na Kladno – Vrapice.
Lidopisné poměry
 Narozeno bylo 17 dětí. Narozeny byly všechny v kladenské
porodnici. Oddáno bylo 10
manželských dvojic, z toho
5 ze Stehelčevsi a 5 z matričního
obvodu. Zemřelo 9 občanů.
 1. srpna zemřel Sklenář
Alois, horník v.v., 81 roků stár.
Sklenář Alois byl prvním dělnickým starostou v létech
1919 – 31 a dlouholetým obecním kronikářem. O jeho velké
práci pro naši obec promluvil
jsem nad jeho hrobem. Na
s. Sklenáře budeme vždy vděčně
vzpomínati.
 Koncem roku 1952 je
v naší obci domů 209, obyvatel
741. Dětí do 2 let jest 19, od
2 do 6 roků 38, od 6 do 12 let
77, od 12 do 18 roků 54, nad 18
roků 553 obyvatel.
 Domky čp. 12, 95, 130
a 170 jsou neobydleny, pustnou.
 Letos dožili se v naší obci
3 občané požehnaného věku
90 let: Filerová Anna, Klaboch
Josef
a Rosenberková Alžběta.
-pokračování příště-
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Z kuchyně našich babiček
Jak známo, naše babičky uměly uvařit výborné
pochoutky i ze zcela obyčejných surovin.
Chtěli bychom vám v této rubrice připomínat staré
recepty, na nichž si určitě pochutnáte i dnes.

HRSTKOVÁ POLÉVKA
Hrst čočky a hrst hrachu a hrst fazolí si namočíme přes noc a společně uvaříme. Když jsou měkké,
přidáme hrst krupek (lámanky) a hrst ovesných vloček a vaříme na mírném ohni ještě asi 20 minut. Pak
polévku dochutíme utřeným česnekem dle chuti, majoránkou, pepřem a solí. Nakonec na zjemnění přidáme lžičku másla. Na talíři zdobíme čerstvou petrželkou nebo sekanými kopřivami.
PIVNÍ GULÁŠ
750 g hovězí kližky, 3 – 4 velké cibule, 1/2 l světlého piva (10°), 2 lžíce sádla, 1 - 2 krajíce staršího chleba, sůl, mletý pepř, drcený kmín, majoránka, 3 stroužky česneku (může být i více).
Maso nakrájíme na kostky. Na sádle zpěníme pokrájenou cibuli, přidáme maso a společně smažíme za
stálého míchání do ztmavnutí masa i cibule. Během míchání opepříme a okmínujeme. Pak podlijeme
troškou vody a asi polovinou piva. Osolíme a pod pokličkou dusíme do změknutí masa. Je-li třeba doplnit tekutinu, přiléváme pivo. K měkkému masu přidáme rozdrobený nebo nastrouhaný chléb, majoránku
a povaříme do zhoustnutí. Nakonec přidáme rozmačkaný česnek, případně dosolíme. Podáváme s houskovým knedlíkem nebo s čerstvým chlebem.
POSRANÝ MEZNÍK

(opravdu se tomu tak říkalo - pozn. redakce)

Kynuté knedlíky od včerejška napaříme na páře, poklademe na talíř a polijeme jahodami nebo borůvkami
rozmačkanými s cukrem. Na jahody nasypeme strouhaný tvaroh a zalijeme zakysanou smetanou. Použijeme-li borůvky, sypeme je strouhaným perníkem.
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číslo 6

Kvíz—znáš svou obec?
1. Dne 25. ledna 1938 v 8 hod. večer:
a)
přišla velká bouře s krupobitím, které
poničilo mnoho střech
b)
byla na severní straně vidět na obloze
polární záře
c)
strhla se vichřice, která odnesla střechu
chudobince
d)
u transformátoru se vytvořil kulový
blesk, který ohrožoval okolní domy
2. Naše obecná škola se v roce 1938 stala členkou spolku pro:
a)
postavení pomníku TGM v Lánech
vkladem 100 Kč
b)
výuku jazykovou
c)
poznávání turistických cest v Čechách
d)
putovní výstavy historické
3. Dne 30. srpna 1938 v odpoledních hodinách
snesla se na naši obec bouře s množstvím blesků, které uhodily 3x, a to do:
a)
pivovaru, chudobince a statku p. Rubeše
b)
Kralupského hostince, cihelny pana
Žáka a na samotě u pana Richtra
c)
budovy školy, chudobince a cihelny
pana Žáka
d)
statku pana Kokošky, do čp. 1 a Kralupského hostince
4. Obec Stehelčeves měla k 1. 1. 2008:
a)
500 obyvatel
b)
560 obyvatel
c)
590 obyvatel
d)
620 obyvatel
5. Dne 1. září 1922 nastoupilo do naší základní
školy:
a)
120 žáků
b)
100 žáků
c)
140 žáků
d)
150 žáků
6. V roce 1928 založil kroužek školáků docházejících do školy v Buštěhradu sdružení, které se

jmenovalo:
a)
Stelčovští hrdinové
b)
Sdružená odbočka banditů
c)
Černá ruka
d)
Chlapci pro spravedlnost
7. Od 4. do 18. ledna 1930 bylo nezvyklé teplo.
Teploty dosahovaly až:
a)
23 °C
b)
20 °C
c)
12 °C
d)
15 °C
8. První škola ve Stehelčevsi byla zřízena
v roce:
a)
1790
b)
1794
c)
1796
d)
1798
9. Prvním stelčovským podučitelem byl stanoven:
a)
Jan Hoffman
b)
Josef Hoffman
c)
Jan Kuchyňka
d)
Josef Krátký
10. Až do roku 1853 zde byl pouze podučitel
a škola patřila pod školu lidickou. Od tohoto
roku je škola samostatná. V roce 1877 ji navštěvovalo:
a)
156 dětí
b)
23 dětí
c)
56 dětí
d)
143 dětí
11. Šachta Stehelčeves vyhloubená v letech
1871 – 75 byla hluboká:
a)
120 m
b)
156 m
c)
161 m
d)
176 m
Řešení naleznete na str. 6
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Manuál třídění odpadu - 3. část - SKLO

Z

a vynálezem skla
prý vězí Egypťané.
Někdy kolem roku
3000 př.n.l. si z něj vyráběli
ozdoby. Na jejich umění
navázali časem i čeští skláři.
V principu není sklo vlastně
ničím jiným než roztaveným
pískem s příměsemi jako
jsou potaš, soda nebo oxid
vápenatý. A říká se, že až
60 % sklářských písků lze
při výrobě skla nahradit
recyklátem. V roce 2017 bylo
zrecyklováno a využito 75 %
odpadního skla.
Sklo dělíme na bílé a barevné.
Rozbitné a nerozbitné, a taky
na čisté a špinavé. Sklo má tu
výhodu, že se dá teoreticky
recyklovat do nekonečna. Jen
ho musí někdo házet do těch
správných kontejnerů. Naštěstí
mají i sklárny o recyklované
sklo zájem. A z hlediska ekologičnosti je sklo v současnosti
optimální obalový materiál.
Nevím, zdali jste si všimli, že
v některých lokalitách jsou
kontejnery jak na bílé, tak i na
barevné sklo, a jinde jsou jen
na barevné. Je to proto, že při
dalším zpracování skla jeho
kvalitu sklo bílé nijak neovlivní. Ovšem naopak ano. Mezi
bílé sklo se nesmí dostat sklo
barevné. Mezi vytříděné sklo
by se rovněž neměly dostat
jiné materiály, jako napří
klad keramika, porcelán,
zrcadla, …

Mimochodem, nejvíce rozšířené jsou dva druhy barevného
skla. Zelené, kterému jeho
barvu dodávají sloučeniny
chromu. A pak hnědé, které je
hnědě díky sulfidu železa.
Obaly ze skla mají jednu
fantastickou vlastnost. Dají se
opakovaně používat, a to
i v průmyslovém měřítku.
Všichni si jistě vzpomeneme
na Svěráka a jeho Vratné
lahve. Možnost znovuvyužití
skleněných obalů, a to především lahví, řadí sklo na špičku
současných obalů. Jednou
vyrobený obal lze několikrát
použít. A přesto je něco takového jako znovupoužitelnost
obalu leckdy to poslední o čem
chtějí výrobci a distributoři

slyšet. Důvodem jsou kapacity,
logistika, prostor, finanční
náročnost a další okolnosti,
které mají za cíl možnost
znovuvyužití skla zlikvidovat
a nahradit jej výrobou nových
obalů. Bohužel jako ve většině
případů zájmy ekonomické
vítězí nad zájmy zdravého
rozumu. Výkup lahví je zcela
logicky pro životní prostředí
přijatelnější než recyklace.
Recyklace skla, byť efektivní,
je pouze jakýmsi nouzovým řešením. Zpětný výkup
skleněných obalů, tedy lahví
a zavařovacích sklenic, by
jednak omezil jejich vyhazování do směsného odpadu a snížil
by potřebu obalů nových, což
ale zdá se naší ekonomice
nesvědčí.
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Výhodou recyklace skla je
úspora primárních zdrojů
surovin a energie. Kvalita skla
se použitím recyklátu nijak
nesnižuje a do výrobní směsi
lze přidávat až 80 % střepů
z vytříděného odpadu, což mi
přijde skvělé. Většina skla se
u nás zpracovává ve dvou
sklárnách, na jižní Moravě a na
Teplicku.
Ročně se u nás vytřídí kolem
130 000 tun obalového skla.
Pokud se ze starého skla nestane sklo nové, použije se skelná
drť do izolačních materiálů,
brusiv nebo betonových směsí.
Jak se vyrábí sklo?
Základní surovinou pro výrobu
skla, jak už bylo řečeno, jsou
sklářské písky s obsahem oxidu křemičitého. Dále to jsou
oxid vápenatý, draselný
a sodný. Tomuto mišmaši říkají
skláři „kmen“. K tomuto kmeni se pak přidává během tavení
i sklo odpadní, tedy recyklát,
a to ve formě jednodruhových
střepů. V některých případech
se ještě přidávají barviva
a další speciální příměsi
v případě výroby specifických druhů skel. Sklo se taví
při teplotách kolem 1550 oC
(křemenné sklo pak dokonce
okolo 2000 oC). Je logické, že
roztavit pec do takové teploty
je náročné na energii. Tato část
výroby skla je tedy energeticky
nejnáročnější. Po roztavení je
třeba sklo paradoxně ochladit.
Existuje i něco jako chladící
pece. Ty se používají při výrobě tvarovaných skel, které není
možné jen tak honem ochladit.

CO VHODIT DO BÍLÉHO
KONTEJNERU?
- Pouze sklo bílé, což jsou čiré
průhledné lahve, zavařovací
sklenice a skleněné nádoby
z domácnosti: ne však z varného skla!
CO VHODIT DO ZELENÉHO KONTEJNERU?
- Lahve z barevného skla od
piva, vína, limonád, tabulové
sklo, sklenice, skleněné obaly
od léků.
Před vyhozením není třeba
odstraňovat etikety ani kovová víčka a jiné komponenty.

Nezapomínejte, že některé
lahve jsou stále ještě vratné.
Až budete recyklovat sklo,
hlavně se nepořežte!
(Tohle tu píšu hlavně kvůli
sobě.)

číslo 6

CO DO KONTEJNERŮ NA
SKLO NEPATŘÍ?
- keramika, porcelán
- zrcadla, plexisklo
- autosklo, drátované sklo
- varné sklo
- žárovky, výbojky a zářivky
- obrazovky monitorů, televizí
a různé displeje
PROČ SE TŘÍDÍ BAREVNÉ
A ČIRÉ SKLO ZVLÁŠŤ?
- Je to jednoduché, zapojíme
logiku - z barevných střepů
nelze vyrobit čiré průhledné
sklo.

RECYKLACE JEDNÉ
TUNY SKLA MŮŽE UŠETŘIT AŽ 1,3 TUNY NOVÝCH
SUROVIN!

Text: Michaela Klapalová, Lidce
Materiály použity z webu
www.trideniodpadu.cz
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves
Mladší přípravka
NE 02.06.2019 15:00

Hřiště
Švermov

Stehelčeves, Doksy

Švermov

NE 09.06.2019 09:00

Velvary

Stehelčeves

Velvary

PÁ 14.06.2019 17:00

Stehelčeves

Unhošt A

Stehelčeves

NE 2.6.2019 10:15

Lhota (3)

Stehelčeves

Lhota (3)

NE 9.6.2019 14:00

Stehelčeves

Zichovec/Vraný

Stehelčeves

Stehelčeves

Hrdlív

Stehelčeves

SO 08.06.2019 17:00

Dřetovice

Stehelčeves

Dřetovice

NE 16.06.2019 17:00

Stehelčeves

Smečno

Stehelčeves

Mladí žáci A

Hřiště

Starší žáci

Hřiště

Rozpis A
NE 02.06.2019 17:00

Hřiště

Zprávy z fotbalu
Tepo turnaj mini přípravek
Dne 18.5. se naši nejmladší fotbalisté zúčastnili 5. ročníku Tepo turnaje mini přípravek.
V těžké konkurenci týmů SK Buštěhrad, SK Slavoj, SK Kročehlavy, SK Kladno a SK Vinařice obstáli perfektně. Nejdříve vyhráli svoji skupinu (3x výhra, 1x remíza), v semifinále se statečně poprali
s SK Kladno - vyhráli na penalty a jediná prohra s SK Vinařice je potkala až přímo ve finále. Smutek
z prohry ale rychle vystřídala radost z krásného druhého místa. Všem moc gratulujeme a velký dík
patří trenérům Honzovi, Karen a Petrovi, který s dětmi odvedli kus práce.
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Turnaj mladších žáků o pohár Slánska
V první májový den, kdy si většina z nás užívala volna, se naši mladší
žáci, pod vedením trenéra Pavla Dejma, zúčastnili turnaje mladších
žáků o pohár Slánska, který byl uspořádán pro žáky ročníků 2006 a
mladší. Na tuto akci bylo pozváno celkem 10 týmů. Ač se naši mladí
borci snažili, na konec uhráli krásné páté místo a jistě jim patří velký
dík za reprezentaci naší obce a oddílu SK Stehelčeves.
Jistý úspěch nám přinesli alespoň tři naši fotbalisté, kde byl Martin
Debroise (2006) vyhodnocen jako nejlepší hráč turnaje v dovednostních soutěžích s míčem. Martin Procházka (2008) se spolu s dalšími
devíti nejlepšími hráči ze všech týmů zúčastnil sprintu přes překážky,
kde obsadil pěkné 5. místo. Nejlepším brankářem celého turnaje byl
vyhlášen Matyáš Muller (2006).

Tímto bych rád jak oceněným, tak i celému týmu mladších žáků pogratuloval a poděkoval za
vzornou reprezentaci a myslím si, že jim všichni popřejeme mnoho dalších úspěchů v nadcházejících sportovních kláních. 						
									 /PM/
Výběr OFS (okresního fotbalového svazu) Kladno
Další akcí, tentokrát v Rakovníku, do které byli naši borci přizváni, byl výběr hráčů OFS Kladno.
Mimo našich kluků (Dominik Najšel, Martin Dobrý, Adam Cába) se akce účastnili hráči z Kladna,
Rakovníka, Mělníka a Berouna. Nás může potěšit, že byl Adam Cába vyzdvižen, coby nejužitečnější hráč akce. Také gratulujeme.
Starší žáci
Výsledky ukazují, že zimní příprava týmu prospěla. Povedlo se velmi dobře do týmu začlenit nového hráče F. Š., a i díky stabilním velmi dobrým výkonům brankáře F. C. jsme získali
v polovině soutěže více bodů než za celý podzim. A to i přes dlouhodobé zranění kapitánky K. L.,
která 9. 6. 2019 odehraje v našich barvách poslední zápas. Díky jejím nadstandartním výkonům
přechází rovnou do ženské ligy Baníku Stochov. Je to úžasné ocenění její vytrvalosti a přístupu
k fotbalu. Zárověň je to ocenění práce mládežnických trenérů SK Stehelčeves.
Všichni jí přejeme hodně štěstí a úspěchů v nové kariéře.
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OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO.

Program
od 09:00 - do 13:00

6

15.6. 2019

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj
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Příležitostný přivýdělek (vhodné pro důchodce a studenty)
Hledáme nového kolegu/ kolegyni na příležitostný zástup ostrahy objektu výzkumného centra
v moderním prostředí na okraji Buštěhradu.
Náplň práce
- Kontrola vnitřních a vnějších prostor objektu, pravidelné pochůzky
- Práce na recepci
- Ovládání zabezpečovacích systémů
- Řízení služebního motorového vozidla
Požadujeme:

Nabízíme:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Spolehlivost a samostatnost
Časovou flexibilitu a ochotu pracovat 12hodinové směny
Schopnost klidného řešení neočekávaných
situací
Dobrou fyzickou zdatnost
Aktivní řidič sk. B
Trestní bezúhonnost
Praxe na obdobné pozici výhodou

Pracovní vztah formou dohody o provedení práce
Práci v zajímavé oblasti a v přátelském kolektivu
Společné kulturní a sportovní akce
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt UCEEB ČVUT, gabriela.urbaskova@cvut.cz, tel.: 608 700 206, do předmětu zprávy
v emailu prosím napište: “Ostraha”
Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s uchováním těchto materiálů po dobu výběrového řízení.
Následně budou materiály skartovány / smazány.

Hostinec Stehelčeves
hledá na brigádu i hlavní pracovní poměr:
- číšníka/servírku
- víkendového kuchaře/kuchařku

Bližší informace na tel: 776 710 516
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