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Informace z obce
Vážení spoluobčané,
v průběhu jara docházelo ke konzultacím k úpravám a doplnění návrhů jízdního
řádu k implementaci ČSAD Slaný do PID, finální podoba byla hotova začátkem
srpna 2019. Platnost jízdního řádu od 24. 8. 2019, což byla sobota. Již v neděli byla paní starostka Dřetovic Renata Drobná kontaktována obyvateli Dřetovic, že z jízdního řádu linky č. 624, ve
kterém byly uvedeny zastávky ve stejném rozsahu jako dosavadní spoj č. 604, zmizely zastávky
Divadlo, Centrál a u Gymnázia. Paní starostka okamžitě kontaktovala PID s prosbou o vysvětlení.
PID obratem odpověděla, že se omlouvá, že obce zapomněla kontaktovat s informací, že Magistrát
města Kladna neudělil licenci spoji 624 k obsluze těchto zastávek. Paní starostka si vyžádala tuto
korespondenci a následně napsala odvolání, že s tímto obec nesouhlasí a že do této doby byla linka
obsluhující Dřetovice a Stehelčeves na těchto zastávkách provozována a že pouze integrací Slánska
do PID není možné zastávky vynechat. Magistrát města Kladna paní starostce zaslal odmítavé
stanovisko (k dispozici na OÚ Stehelčeves). Paní starostka se rozhodla sepsat petici za znovu obsluhování zmíněných zastávek. Z řad občanů naší obce se ke mně žádné požadavky stran obsluhy
výše zmíněných zastávek nedostaly, ale věřím, že ani Vám není situace lhostejná. Podpořte prosím
petici za znovu obsluhování zastávek Divadlo, Centrál a U Gymnázia. Podpisový arch bude
k dispozici na obecním úřadu naší obce a obce Dřetovice do 30. 11. 2019.
		
						
Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
starostka obce Stehelčeves

Plánované akce ve zkratce

Blahopřejeme

1. 11. Lampionový průvod, náves 18:00 hod.
30. 11. Adventní trhy, KD 9:00 hod.
e 1. 12. Mikulášská a slavnostní rozsvícení vánočního
stromku, KD 16:00 hod.
e 1. 01. Novoroční ohňostroj, 18:00 hod. před OŮ

Krupička Zbyněk,
21. 11. 65 let

Pro více informací sledujte zpravodaj, obecní web,
facebookové stránky a plakáty v obci.

Koráb Alexandr
30. 11. 55 let
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 Oznamujeme občanům, že bioodpad bude
vyvážen v sudý pátek v měsíci listopadu a to
1. a 15.

 Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná
20. 11. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.

 Sběrný dvůr bude otevřen od listopadu
pouze v neděli od 9-12 hodin

 Sbírka – Diakonie Broumov
Prosíme občany, nenoste již na Sběrný dvůr
použité ošacení atd. z důvodu nevhodných prostor k uskladnění. Příští rok Vás budeme informovat o termínu svozu s časovým předstihem.
Připomínáme, že můžete také využít kontejner,
který je umístěn u zastávky „Na Brůdku“.
Děkujeme za pochopení.

 Omlazovací den v Domečku proběhne:
2. 11. a 14. 12. - objednat se můžete na poště
u paní Hurdálkové.
 V neděli 3. 11. od 10:00 pořádá SK brigádu na hřišti. S sebou pily, zahradnické nůžky,
hrábě, kolečko, rukavice. Občerstvení zajištěno!

Listopadové posezení s kronikou
V úterý 12. listopadu v 18.00 se koná v „Domečku“ další posezení s kronikou.
Tentokrát na téma: Živnosti zastoupené v naší obci a spolkový a společenský život.
Všichni se vypravíme nejprve mezi řemeslníky a živnostníky a posléze si připomeneme
sportovní, divadelní a dělnické spolky, které v průběhu let působily v naší obci.
Těším se na setkání s vámi všemi

J. Štancová, kronikářka obce

INZERCE
POSKYTOVATEL MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE V KLADNĚ

N A BÍZ Í Z AM ĚS TN ÁN Í N A PO ZICI
VŠ EOBECN Á S ESTR A DOM ÁCÍHO HOS PIC E .
OZ VĚ TE S E NÁ M, POK UD SP LŇ UJ ETE:
- KV ALIF IKA ČN Í PŘ ED POK LAD Y P RO POVOLÁ NÍ VŠ EO B E CN É SE S TR Y
D LE ZÁ K ON A Č. 96 /200 4 SB.
- VLA STNÍTE ŘIDIČ SK É OP RÁ VNĚN Í S K. B
- Z AJÍMÁ VÁ S OBL AST PA LIATIVN Í PÉ Č E
RÁ D I VÁ S P O Z VE ME N A SETK ÁN Í, PŘ I K TERÉ M Z ODP OVÍM E V AŠ E O TÁ ZK Y, PŘ I BL ÍŽ ÍME
N A BÍZ EN OU P OZICI.
NÁ S TUP MOŽ NÝ IHN ED . P RA COVN Í POMĚR : D P P , HP P, Č ÁS TE Č NÝ Ú V AZ EK
TĚŠ ÍM E SE N A VÁ Š E-M AIL , KTER Ý Z AŠ LE TE N A
LUC IA .R EP OVA@H OSP IC SVATEHED VIKY .C Z
N EBO
Z AVOLEJTE NA TE L. Č ÍS L O: 606 94 7 00 6
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Usnesení ze zasedání ZO Stehelčeves ze dne 18. 9. 2019
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/19.
3. Zastupitelé obce odkládají posouzení nabídek - Zpracování studie multifunkční sportovní
haly na některé z příštích zasedání.
4. Zastupitelé obce souhlasí se zadáním poptávky na projektovou dokumentaci na studii
výstavby MŠ.
5. Zastupitelé obce souhlasí se změnou způsobu užívání přízemního prostoru budovy OÚ na
Zdravotnické zařízení - ordinace praktického lékaře.
6. Zastupitelé obce nesouhlasí s pronájmem sálu dne 23.10.2019.
7. Zastupitelé obce souhlasí s předloženým Dodatkem č. 3 ke smlouvě č. 8603219426
Kooperativa pro pojištění podnikatelských rizik za Obec a ZŠ a MŠ.
8. Zastupitelé obce z důvodu nedodání požadovaných podkladů odkládá projednání
Plánovací smlouvy na příští zasedání.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku a částí pozemků p. č. 850, 851 a části
pozemků p. č. 849, 300/1, 299, 848. S panem B. bude obec jednat o předkupním právu na
část pozemku p. č. 290/1.
10. Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o řízení projektu – Chodníky ul. Hlavní.
11. Zastupitelé obce souhlasí s předloženým Dodatkem k VPS 1/19.
12. Zastupitelé obce souhlasí s omezením a přerušením provozu MŠ Stehelčeves dle
předloženého návrhu ve dnech: 23.12.2019 - 5.1.2020, 1.7.-14.7.2020, 15.7.-31.8.2020.
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Výstava „Kouzlo starých hraček“
V sobotu a neděli 19. a 20. října pořádal Klub šikoných
rukou pod záštitou obce Stehelčeves výstavu s názvem
„Kouzlo starých hraček“.
Občané obce a okolí si mohli prohlédnout staré hračky,
hry a stavebnice, se kterými si děti hrály v minulém
století. A právě ty nejstarší exponáty se líbily nejvíce.
Kočárky a auta z počátku 20. století budily opravdovou
úctu. Tu svou hračku si našel úplně každý. „Podívej,
tohle jsem měl jako malý kluk“, anebo „To měla

babička.“ To byly nejčastější věty, které se ozývaly po celém sále.
Vždyť jenom panenek zde bylo 219 a aut, tanků, lodí a vláčků téměř stejné množství. A co teprve hry a stavebnice! Ukázky starých
dětských knížek a časopisů sváděly k tomu, aby se člověk zastavil
a alespoň prolistoval a zavzpomínal si na dětská léta. A protože si
děti mohly třeba obléknout vystřihovací panenku, vymalovat obrázek, nebo něco postavit ze stavebnice, měly i rodiče čas si v klidu
výstavu prohlédnout.
Mnozí návštěvníci přispěli při vstupu na výstavu nějakým finančním obnosem, a tak jsme mohli
po ukončení akce předat částku 3.252 Kč zástupkyni naší školy na nákup keramické hlíny
a dalších výtvarných potřeb pro naše žáky.
Myslím, že se všem, kdo se na sál KD tento
týden vydali, výstava líbila. Zavzpomínali jsme
na mladá léta, kdy jsme si mohli hrát s takovými
hračkami. I když se říká, že to dnešní děti bez
tabletu či telefonu neumí, i ony si našly svého
favorita a třeba si zahrály šachy, pochovaly
panenku nebo vyzkoušely vláček nebo auto.
			
Jaroslava Štancová
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Důležitá informace pro občany

Přechod na nový systém
televizního vysílání DVB-T2
Česká republika přechází na nový standard pozemního televizního
digitálního vysílání DVB-T2. Pokud si chcete zachovat bezplatný příjem
televize přes individuální nebo společnou anténu, musíte si pořídit nový
přijímač DVB-T2/HEVC (set-top box nebo televizor). Termíny vypínání
stávajícího vysílání DVB-T se blíží!

Jak se bude přecházet na DVB-T2 ve Středočeském kraji:

Multiplex 1

DVB-T

DVB-T2

DVB-T2

Vysílač

Vypnutí multiplexu 1

Vypnutí Přechodové sítě 11

Zapnutí multiplexu 21

Beroun
vrch Děd

27. 11. 2019 / kanál 53

Nevypíná se / kanál 26

V provozu / kanál 26

Chocerady
Komorní Hrádek

27. 11. 2019 / kanál 53

Nevypíná se / kanál 37

V provozu / kanál 37

Jince
nad hřbitovem

27. 11. 2019 / kanál 32

Nevypíná se / kanál 29

V provozu / kanál 29

Kamýk nad
Vltavou

27. 11. 2019 / kanál 53

Nevysílá

Komárov
vodojem
Kleštěnice

27. 11. 2019 / kanál 29

Nevysílá

Praha
Cukrák

27. 11. 2019 / kanál 53

Nevypíná se / kanál 26

V provozu / kanál 26

Příbram
Březové hory

27. 11. 2019 / kanál 29

Nevypíná se / kanál 33

V provozu / kanál 33

Příbram
kopec Praha

27. 11. 2019 / kanál 29

Nevypíná se / kanál 37

V provozu / kanál 37

Rakovník
Okružní ulice

04. 02. 2020 / kanál 34

Nevypíná se / kanál 26

V provozu / kanál 26

Sázava
Na Vlkaňáku

07. 01. 2020 / kanál 53

Nevypíná se / kanál 26

V provozu / kanál 26

Votice
Mezivrata

07. 01. 2020 / kanál 53

Nevypíná se / kanál 26

V provozu / kanál 26

Zaječov
zemědělská
usedlost

12. 2. 2020 / kanál 29

Nevysílá

Přechod na DVB-T2 se netýká diváků satelitní, kabelové a IP televize.
Další informace naleznete na internetové adrese www.televizezadarmo.cz.

6

LISTOPAD 2019

Multiplex 2

DVB-T

DVB-T2

DVB-T2

Vysílač

Vypnutí multiplexu 2

Vypnutí Přechodové sítě 12

Zapnutí multiplexu 22

Beroun
vrch Děd

15. 01. 2020 / kanál 41

15. 01. 2020 / kanál 31

16. 01. 2020 / kanál 40

Chocerady
Komorní Hrádek

15. 01. 2020 / kanál 41

15. 01. 2020 / kanál 31

16. 01. 2020 / kanál 40

Jince
nad hřbitovem

15. 01. 2020 / kanál 30

15. 01. 2020 / kanál 28

16. 01. 2020 / kanál 28

Praha
Cukrák

15. 01. 2020 / kanál 41

15. 01. 2020 / kanál 31

16. 01. 2020 / kanál 40

Příbram
Březové hory

15. 01. 2020 / kanál 41

15. 01. 2020 / kanál 40

16. 01. 2020 / kanál 40

Rakovník
Okružní ulice

02. 03. 2020 / kanál 48

02. 03. 2020 / kanál 31

03. 03. 2020 / kanál 34

Sázava
Na Vlkaňáku

15. 01. 2020 / kanál 41

15. 01. 2020 / kanál 40

16. 01. 2020 / kanál 40

Votice
Mezivrata

22. 01. 2020 / kanál 41

22. 01. 2020 / kanál 28

23. 01. 2020 / kanál 40

Multiplex 3

DVB-T

DVB-T2

DVB-T2

Vysílač

Vypnutí multiplexu 3

Vypnutí Přechodové sítě 12

Zapnutí multiplexu 23

Praha
Cukrák

15. 01. 2020 / kanál 59

15. 01. 2020 / kanál 31

16. 01. 2020 / kanál 23

Votice
Mezivrata

15. 01. 2020 / kanál 59

15. 01. 2020 / kanál 28

16. 01. 2020 / kanál 22

Multiplex 4

DVB-T

DVB-T2

DVB-T2

Vysílač

Vypnutí multiplexu 4

Vypnutí Přechodové sítě 13

Zapnutí multiplexu 24

Benešov
Kozmice

09. 01. 2020 / kanál 44

09. 01. 2020 / kanál 24

09. 01. 2020 / kanál 44

Beroun
Lhotka

09. 01. 2020 / kanál 56

09. 01. 2020 / kanál 24

09. 01. 2020 / kanál 30

Kutná Hora
rozhledna

29. 04. 2020 / kanál 44

29. 04. 2020 / kanál 24

29. 04. 2020 / kanál 44

Příbram
U hvězdárny

09. 01. 2020 / kanál 56

09. 01. 2020 / kanál 24

09. 01. 2020 / kanál 45

Rakovník
Louštín

09. 01. 2020 / kanál 44

09. 01. 2020 / kanál 24

09. 01. 2020 / kanál 44

číslo 11

Přechod na DVB-T2 se netýká diváků satelitní, kabelové a IP televize.
Další informace naleznete na internetové adrese www.televizezadarmo.cz.

7

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Otázky a odpovědi
k přechodu na televizní
vysílání DVB-T2
Proč se znovu mění vysílací standard, když se teprve
nedávno přecházelo z analogového na digitální televizní
vysílání DVB-T?
Nejde o výmysl samotných televizí nebo vlády, ale důsledek
rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
a následně i Evropské komise, podle něhož má být třetina
vysílacích kanálů, na kterých v současné době probíhá
pozemní televizní vysílání, do poloviny roku 2020 uvolněna
pro potřeby mobilních sítí nové generace 5G.
Aby bylo zachováno televizní vysílání v současném rozsahu
a se všemi programy, na které jste zvyklí, musí se přejít na
novější a efektivnější vysílací standard DVB-T2. Ten umožňuje
pokrýt Českou republiku z menšího počtu vysílacích kanálů
a zároveň zvyšuje kapacitu vysílacích sítí, takže se v éteru
může objevit více televizních programů než doposud, včetně
stanic ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV).
Co musím udělat, abych si zachoval bezplatný pozemní
příjem televizního vysílání?
Pro diváky tato změna znamená nutnost pořídit si nový
televizní přijímač, a to buď rovnou nový televizor nebo set-top
box DVB-T2/HEVC, který připojí ke stávajícímu televizoru.
Domácnosti, které přijímají televizní signál prostřednictvím
společné televizní antény, si ještě musí prostřednictvím
majitele nebo správce domu zajistit odbornou úpravu této
antény pro příjem nových vysílacích sítí DVB-T2.
Kolik stojí nový přijímač pro sledování televizního vysílání
ve standardu DVB-T2?
Pokud zvolíte set-top box, který připojíte ke stávajícímu
televizoru, vyjde vás nejlevnější přijímač na necelých 600
korun. Ceny televizorů s DVB-T2 tunerem začínají na 3 000 Kč.
Jak poznám, že kupuji správný přijímač pro sledování
DVB-T2?
Česká republika využívá pro vysílání DVB-T2 video kodek
H.265/HEVC. Set-top boxy a televizory pro příjem DVB-T2 by
tedy měly být vybaveny tímto kodekem. Na trhu jsou i přijímače
s kodekem H.264/MPEG-4, které dokáží přijímat
pouze zvuk, ale nezpracují obraz nového
vysílání. Pokud si chcete být stoprocentně
jisti, že kupujete správný přijímač,
zvolte set-top box nebo televizor se
zlatou pečetí „DVB-T2 ověřeno“. Jde
o přijímače certifikované Českými
Radiokomunikacemi. Jejich seznam
naleznete na webu www.dvbt2overeno.cz.

Musím kvůli přechodu na nové vysílání DVB-T2
měnit anténu?
Pokud máte individuální pokojovou nebo venkovní
anténu, nemusíte nic měnit. Pokud však přijímáte
televizní vysílání přes společnou televizní anténu
(STA), musíte si u majitele nebo správce domu
zajistit úpravu STA. Společné antény totiž používají
tzv. kanálové vložky, které jsou naladěné na
konkrétní vysílací kanály přijímaných sítí. Vzhledem
k tomu, že nové vysílání bude často probíhat na
jiných kanálech než vypínané vysílání DVB-T, je
třeba tyto kanálové vložky vyměnit nebo přeladit.
Úprava STA je čistě odbornou záležitostí, na
kterou je třeba najmout profesionální servisní
firmu. S blížícím se termínem vypínání starého
vysílání DVB-T se zájem o servisní společnosti
bude zvyšovat, takže vám doporučujeme
s úpravami STA neotálet. Pokud se
rozhodnete upravit STA na poslední chvíli,
může se stát, že všechny servisní firmy ve
vašem okolí již budou mít nasmlouvané
zakázky na několik týdnů dopředu a do
vypnutí vysílání DVB-T vám společnou
anténu upravit nestihnou. Riskovali byste
tak, že po vypnutí DVB-T zůstanete na
několik dní nebo dokonce týdnů bez
televizního signálu.
Seznam servisních firem, které se zabývají
úpravami společných antén, naleznete
například na webu www.dvbt2overeno.cz.
Jak připojím set-top box DVB-T2
k televizoru?
Je to jednoduché. Set-top box nejprve
propojte s televizorem HDMI kabelem anebo
SCART kabelem. Poté odpojte televizor od
antény a zapojte ji do set-top boxu. Nakonec
zapojte set-top box do elektrické sítě. Dálkovým ovladačem
od televizoru zapněte televizor a dálkovým ovladačem od
set-top boxu zase set-top box. Pro přepínání mezi programy
DVB-T2 dále používejte pouze ovladač pro set-top box.
Mám vše zapojené. Jak naladím programy vysílané
v DVB-T2?
Pokud máte nový televizor, jděte do hlavního menu a najděte
Vyhledávání programů. Spusťte automatické vyhledávání.

Přechod na DVB-T2 se netýká diváků satelitní, kabelové a IP televize.
Další informace naleznete na internetové adrese www.televizezadarmo.cz.
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Přijímač proskenuje celé vysílací spektrum a načte do svojí
nabídky dostupné programy.

DVB-T2. Pokud tato písma v logu chybí, přijímáte stále
vysílání DVB-T, které se bude vypínat.

Máte-li set-top box DVB-T2 připojený ke starší televizi,
proveďte toto ladění na set-top boxu.

Přijímám televizi přes satelit, kabelovou televizi nebo
IPTV. Týká se mě také přechod na DVB-T2?
Nikoli. Zákazníků placených televizních služeb se přechod
na DVB-T2 netýká, jim se nic vypínat nebude. Pouze pokud
by chtěli přejít na bezplatný pozemní příjem televizního
vysílání, musí si pořídit správný přijímač DVB-T2/HEVC.

Naladil jsem všechny programy dvakrát nebo i vícekrát.
Kde se stala chyba?
Nejde o chybu. Do doby, než bude ve vaší lokalitě vypnuté
vysílání ve standardu DVB-T, naladíte na vašem přijímači
DVB-T2 programy jak ve starém, tak i novém standardu.
Pokud jste v dosahu více vysílačů, můžete mít ty samé
programy načtené i vícekrát.
Kdy se bude v naší lokalitě vypínat vysílání DVB-T?
V každém regionu se bude vysílání DVB-T vypínat v jiných
termínech. Lišit se budou i data vypínání jednotlivých
celoplošných sítí DVB-T ze stejného vysílače. Přehled
všech potřebných termínů naleznete na webu www.
televizezadarmo.cz, kde jsou všechny termíny rozděleny
podle jednotlivých krajů i sítí DVB-T.
Vysílání DVB-T2 už přijímám. Dotkne se mě ještě nějak
vypínání DVB-T?
Ano. Nové vysílání DVB-T2 nyní probíhá prostřednictvím
tzv. přechodových sítí, které se budou vypínat společně
se sítěmi DVB-T a nahradí je nové, finální sítě DVB-T2. Pro
diváky, kteří již přijímají nové vysílání, to bude znamenat
spuštění automatického vyhledávání programů a opětovné
načtení programové nabídky do jejich přijímače. Termíny
vypínání přechodových sítí DVB-T2 a zapínání finálních sítí
DVB-T2 naleznete na webu www.televizezadarmo.cz.
Jaké programy naladím v DVB-T2?
Prostřednictvím nových sítí DVB-T2 budete moci sledovat
všechny programy, na které jste byli zvyklí u celoplošných
sítí DVB-T. Do doby vypnutí stávajícího vysílání DVB-T
vám dokonce váš nový přijímač naladí jak nové sítě
DVB-T2, tak staré sítě DVB-T. Všechny programy tak
budete moci dočasně sledovat na dvou různých pozicích
(někdy i na více).
Jak poznám, že
už přijímám nové
vysílání DVB-T2?
Jednoduše. Pusťte si
kterýkoli program
České televize
a pokud jsou
za jeho logem
písmena
„HD“,
přijímáte již
nové vysílání

Naladím v DVB-T2 i regionální programy?
Ve finálních sítích DVB-T2, které nahradí vypínané
přechodové sítě DVB-T2, bude možné naladit i regionální
televize. Do doby spuštění finálních sítí DVB-T2 bude
regionální televizní vysílání možné zachytit pouze
prostřednictvím DVB-T.
Využiji pro příjem DVB-T2 i chytré přijímače s připojením
k internetu?
Ano. Vedle pozemního příjmu televizních programů ze sítí
DVB-T2 můžete prostřednictvím chytrého set-top boxu nebo
televizoru připojeného k internetu využít i hybridní vysílání
(HbbTV) známé také jako „červené tlačítko“ nebo „ČT bod“.
Aktivuje se červeným tlačítkem na dálkovém ovladači
a umožňuje přístup k archivu pořadů dané televizní stanice
a dalšímu obsahu.
Kam se mohu obrátit s dalšími dotazy k přechodu na
DVB-T2?
Můžete využít bezplatnou informační linku Českých
Radiokomunikací na čísle 800 929 929, která je v provozu
ve všední dny od 8:00 do 20:00 hod., Divácké centrum České
televize na lince 261 136 113, jež je k dispozici denně od
7:30 do 20:00 hod. a hotline společnosti Digital Broadcasting
na čísle 595 694 600 každý všední den od 9:00 do 17:00
hod. E-mailové dotazy můžete směřovat na adresy dvbt2@
cra.cz (České Radiokomunikace), info@ceskatelevize.
cz (Česká televize) a helpdesk@multiplex4.cz (Digital
Broadcasting).
Na kterých webech najdu konkrétní informace k přechodu
na DVB-T2?
Česká televize provozuje speciální stránku www.digict.cz,
České Radiokomunikace mají web www.dvbt2overeno.cz
a společnost Digital Broadcasting stojí za webem
www.multiplex4.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu
spustilo speciální web o přechodu na DVB-T2 na adrese
www.televizezadarmo.cz a o DVB-T2 obšírně informuje také
www.televizniweb.cz.
Znamená bezplatný příjem DVB-T2 vysílání, že nemusím
platit televizní poplatek?
Nikoli. Koncesionářský poplatek České televizi platí všechny
domácnosti, které vlastní televizní přijímač. Tato povinnost
se neváže na typ příjmu televizního signálu. U právnických
osob se platí za každý jednotlivý přijímač. Příjem
komerčních programů je v DVB-T2 zcela zdarma.

Přechod na DVB-T2 se netýká diváků satelitní, kabelové a IP televize.
Další informace naleznete na internetové adrese www.televizezadarmo.cz.
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Manuál třídění odpadu - Nebezpečný azbest

A

zbest byl v nedávné
minulosti velmi populární. Vím, o čem
mluvím, na kůlně, kterou
máme u domku, ho je opravdu velmi hodně v podobě
eternitových desek…
A právě díky tomu, že chceme onu kůlnu zlikvidovat,
jsem začala vyhledávat, jak
naložit právě s tímto odpadem. A není to teda žádná
sranda!
Za léta jeho oblíbenosti vzniklo přes 300 různých produktů
na bázi azbestu. A to i přesto,
že se o jeho škodlivých účincích vědělo již od počátku.
Mezi lety 1920-2003 se globálně spotřebovalo přes 180
milionů tun azbestu. A v Evropě jsme spotřebovali zhruba
polovinu celkové produkce.
Za mě osobně jsou to poměrně
šílená čísla!
Azbest se stal oblíbený především pro svůj postoj k ohni
a žáru, jeden čas byl dokonce
považován za téměř dokonalý materiál. Je nehořlavý
a žáruvzdorný, neboť se taví
při teplotách až kolem 1100
stupňů Celsia. Je inertní vůči
chemikáliím a má dobré elektroizolační vlastnosti. Právě
díky tomu se stal azbest hojně
využívaný ve stavebnictví.
V tomto oboru se spotřebovalo
až 90 % celkově vytěženého
azbestu v podobě azbesto-
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cementových desek, destiček,
nástřiků, vkládal se do elektrických rozvaděčů, ale
i do stěn vícepodlažních staveb. Nemalé množství azbestu
v sobě ukrývá i toliko oblíbený
vynález eternit.
Azbestové desky nejsou samy
o sobě nebezpečné, pokud
jsou tam, kde jsou. Potíž ale
nastává, pokud s nimi začneme
manipulovat, řezat a lámat.
K čemuž při demontážích, rekonstrukcích, přestavbách a jiných zásazích logicky dochází
a probudí tak azbestová vlákna
z letargie. Proto, narazíte-li
doma při rekonstrukci na
azbest, mějte se na pozoru!
Azbest nemá smysl pro humor,
a to ani v nejmenším! Proto se
také všude ve světě šíří zákaz
jeho používání, tento zákaz
platí také u nás.
Co vlastně dělá z
azbestu nebezpečný
materiál?
Jeho vlákna, která vytváří
dlouhé vláknité struktury, které
se po délce odštěpují a jsou
velmi, i když mikroskopicky
ostrá. Ta se uvolní do ovzduší,
velmi snadno pronikají nejen
do lidského organismu a zde
pak do plic, kam se zabodávají
do plicních sklípků. Azbestóza
se pak nazývá nemoc, která
může z neopatrné manipulace
vzniknout. Jde vlastně o zaprášení plic azbestem a jejich
zjizvení.

Způsobuje dušnost a v mnoha
případech je smrtelná.
Další skutečností je to, že
kontakt s azbestovými vlákny
může způsobit nádorové bujení. Zahrávat si s azbestem
opravdu není žádná legrace!!
A na konec ještě trocha statistiky: organizace WHO odhaduje, že ročně zemře na následky
nemocí způsobených azbestem
přes 100 tisíc lidí!
Jak ale likvidovat
takový azbestový
odpad?
Jedná se o nebezpečný odpad.
Lze jej tedy ukládat jen na
skládky k tomu určené. Manipulovat se s nimi musí tak, aby
nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Proto
se odpady balí do PE folií
a je nutno je označit výstražnou tabulkou. Skladovat takové odpady je možné jen
v uzavřených kontejnerech. Ač
se v posledních letech využívání azbestu omezuje a EU by
ráda odstranila všechny azbestové produkty do roku 2028,
stále se s nimi setkáváme.
Pokud na nějaký takový
poklad narazíte, dávejte dobrý
pozor. Jakmile začnete s azbestovými produkty manipulovat,
začnou se uvolňovat vlákna.
Nebuďte škudlilové a povolejte odbornou firmu. Pokud
kupujete nemovitost, povolejte
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ji také a nechte ji zkontrolovat
inspekční firmou.
Odstraněný azbest je nutno
ihned zabalit do měkké
plastové folie a především jej
neházet do popelnice! Odvezte
do sběrného dvora.
Stejně tak, narazíte-li na různé
destičky, udělátka nebo cokoliv z azbestu, zabalte je ihned
do igelitu. Zabraňte prostě
tomu, aby se při manipulaci
s ním mohla dostat mikroskopická vlákna do ovzduší.

CO S AZBESTEM?
Narazíte-li při rekonstrukci
nebo jen tak na azbestové materiály, pak zachovejte klid.
- Nesahat, nepřehrabovat, nelámat, prostě s ním nehýbat.
- Odehnat děti, rodinu, příbuzné.
- Kontaktovat odbornou firmu.
- Nezahrabávat.
- Pokud s nimi musíte opravdu
hýbat, ihned zabalit do plastu
a chránit se respirátorem.

LAMPIONOVÝ

číslo 11

ZAJÍMAVOST:
Původně se česky říkalo azbestu osinek.
Odtud asi rčení o osině v …
... no, však vy víte kde ...

Text: Michaela Klapalová, Lidice
Zdroj: www.trideniodpadu.cz

LISTOPAD 2019
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PRŮVOD

1. 11. 2019 od 18:00
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

J

aroslav Pálka
– Práce kolem chovu drůbeže ho nabíjí

V naší obci žije Jaroslav Pálka třicet pět let. Mnozí
za ním chodí pro vajíčka, domácí drůbež či andulku. Rozhovor děláme v idylickém prostředí. Pan
Jaroslav popíjí kafíčko, pod ním sedí psí basset
Jumbo, chová kotě, kolem chodí drůbež a vedle
ve voliéře štěbetají okrasní ptáčci, na střeše vrkají
holubi. Ale od začátku.
„Přistěhoval jsem se z paneláku na Kladně ze
Sítné. Jako kluk jsem měl vždycky nějaké zvířectvo.
První bylo morče. Uběhla nějaká doba a já se měl
rozhodnout, co dál. Otec chtěl, abych se vyučil

nějakému řemeslu, měl na mysli černé řemeslo. Já
šel za svým, tak co jiného, než udělat zemědělskou
školu ve Frýdlantu v Čechách,“ zavzpomínal pan
Pálka.
Po základní vojenské službě se život obrátil na
ruby. Před skončením vojny dělali nábor do dolů.
Náboráři byli úspěšní a tak se Jaroslav a několik
kamarádů nechali přesvědčit s vidinou hodně vydělaných peněz. „Začínal jsem na Kladně nejdříve
na dolu Nejedlý II, pak v Libušíně na dole Nejedlý
I. V podzemí jsem dělal 25 let. Když jsem ukázal
sestře ruce, tak plakala, jak jsem měl sedřené ruce
od lopaty.

Náruživý chovatel s výstavním kohoutem hedvábničky bílé
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Vydělávali jsme ale slušné peníze za hodně přesčasů. Tam jsem skončil v osmapadesáti letech,“
dodal pan Pálka, který se průběžně zajímal o chov
drůbeže.
Jak už to bývá, hodně se probere u piva. Znalosti
měl nebývalé, tak ho chlapi přemluvili, aby šel do
spolku chovatelů. A to trvá už pětačtyřicet let.
A jak říká, člověka to nutí pořad něco dělat.
„Mým zásadním chovem je drůbež. Začínal
jsem s plemenem sasexka světlá, to je bílá těžká
slepice na snášku vajec. Minorka černá, je další
z mého chovu, ta nese bílá vejce. Ty jsou lehké
a často přelítávaj. Na výstavách ale nesmějí mít
přistřižená křídla, tak byly vynalezeny takzvané
brejle. Oni nevidí a nelítají. Pak mám velsumky
koroptví zdrobnělé a moravii, ty jsou na snášku
vajec a maso,“ vysvětlil pan Pálka. Výčet zvířat
není celý. Chová králíky, francouzského berana,

číslo 11

holuby, polského rysa a modrého a bílého pošťáka.
Z okrasného ptactva kakariky, rozely, korely,
andulky, zebřičky. Drůbež na výstavu musí mít
standartní postavu, daný počet zubů na hřebínku
a být celkově čisté. Spolek v Rozdělově má 35
členů. Samozřejmě klub stárne, ale mohou se
pochlubit, mají pět mladých členů. „Když přijdu
na výstavu a vidím tu nádheru, tak bych chtěl mít
doma všechno, ale stárnu a nestíhám. Práce kolem
zvířat mě nabijí,“ dodal Jaroslav.
A jak se mu žije ve vsi? „Řada věcí se vybudovala
k prospěchu občanů. Co se týká drůbeže, vadilo
lidem, že se mi slepice zaběhly za pozemek. Co na
to říct. Nemám rád konflikty. Mně se tady líbí, jsem
spokojený.“
/text a foto: Kostka/

Řešení doplňovačky ze str. 19
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
Hospodářské poměry
 Bylo plánováno 26.750
pracovních jednotek, ve skutečnosti jsme spotřebovali 34.780
pracovních jednotek. Tím jsme
překročili mzdový fond
o 134.904 Kč v nové měně. Co
mohlo za tyto peníze JZD poříditi
anebo vyrovnat nedoplatky
z roku 1952, o kterých je diskuze
na všech schůzích a které nám
narušují dobrý chod družstva.
Družstvo tyto peníze nemá,
a proto je vyplatit nemůže. Že
je nemá, je vina všech. Kdyby
každý se snažil poctivě pracovat,
mohlo by JZD více vyrábět a více
za zboží tržit.
 V příštím roce je na novém
představenstvu, aby všechnu práci, jak v živočišné, tak i rostlinné
výrobě, normovalo.
 Letos na zimu je všechno
zoráno, kromě 5 hektarů, ozimy
zasety a to 64 ha pšenice, 10 ha
žita, 6 ha řepky a 3 ha zimního
ječmene. Obava je, zda všechno
vzejde, neboť je sucho a velké
mrazy.
 Úspěšná byla práce zootechnika a ošetřovatelů prasnic.
V roce 1952 koupilo JZD 236
selat, letos jich bylo odchováno
327, z toho 39 odprodáno.
Také byl úspěšnější odchov telat,
bylo 55 narozených. Nesplnění
vajec zavinilo očkování slepic.
Že nebylo splněno hovězí maso
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- Zlatý obsah nové čsl. koruny je
stanoven na 0,123426 g ryzího
zlata.
- Kurs v poměru k rublu 1,80 Kčs
v nové měně.

a mléko, jsou ještě důsledky požáru stodoly v čp. 25, bylo málo
krmení. Příčina jest také v tom,
že dobytek není řádně ošetřován
a v chlévech není čistota.
 Závěrem výroční schůze děkuje předseda JZD s. Emingerová, všem, kdo družstvu pomáhali,
zvláště starším soudružkám
a soudruhům penzistům, z nichž
by si mladší naši občané měli vzít
příklad.
 Dnem 1. června 1953 dány
do oběhu nové peníze.:
- bankovky po 100, 50, 25,
10 Kčs,
- státovky po 5, 3, 1 Kčs,
- kovové mince po 25, 10, 5, 3,
1 haléři.
Peníze vyměňovány byly následovně:
- Občanům, kteří nepoužívají
námezdní práce vyměněno do
300 Kčs starých 1 : 5 = za
každých 5 Kčs ve staré měně za
1Kčs nových peněz.
- Všem ostatním občanům se
vyměnily peníze 1 : 50 z. j. za
50 Kčs starých 1 Kčs peněz
nových. - Vázané vklady ve spořitelnách z r. 1945 byly zrušeny,
rovněž tak i různé nadace.

 1. června odhlášeny byly
obě prodejny tabáku. Jsou to:
prodejna v č.p. 40 Grubnerová
prodejna v č.p. 41 Procházková
Marie, obě vdovy po padlých
z první světové války. Tabákové
výrobky jsou nyní prodávány
v obou hostincích a obou prodejnách Jednoty.
 1. října sníženy byly ceny
potravin i průmyslových výrobků
o 5 až 40 %.
 Na dobývání řepy cukrové
platilo se letos za 1 věrtel z.j.
1/14 ha 25,20 Kčs. Za jarní
ošetření 1 věrtele řepy z. j.
2 okopávky a jednocení se platilo
42 Kčs nové měny.
 Od 1. prosince přejímá lesní
správa lesní porosty i v našem katastru. Obec vyhradila si užívání
lomu v lesíku u Vrapic.
 Vedle JZD jsou u nás ještě
drobní držitelé půdy: od 11 a do
50 a je 52 držitelů, od 50 a do
2 ha 9 držitelů. Držitelé pozemků
od 10 a do 50 a odevzdávají povinou dávku 100 vajec ročně.
- 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.

Polévka s cukem
Do hrnce dáme slepičí drůbky, kořenovou zeleninu a morkovou kost. Uvaříme, vyndáme z vývaru,
obereme maso z kostí, nakrájíme spolu se zeleninou na malé kousky a vrátíme do vývaru. Na pánvičce
usmažíme na másle hrubou krupici do zlatova, klepneme k tomu 2 vajíčka a necháme scuknout. Natrháme lžičkou do polévky, osolíme a opepříme. Posypeme hojně nasekanou petrželkou.

Bobky
Vepřovou kýtu, kousek bůčku potřeme česnekem utřeným se solí, posypeme kmínem a společně
s kouskem uzeného masa pečeme. Podáváme pak s přílohou – bobky v zelí. Kysané zelí uvaříme ve vodě
doměkka, scedíme a přes děravý cedník vytlačíme zbytek vody. Z bramborového těsta vyválíme tenké
válečky, nakrájíme na malé kousky a zavařujeme do osolené vařící vody. Vaříme asi 5 minut, okapané
dáme do uvařeného suchého zelí a promícháme s vypečenou šťávou z pečeného masa.
Koláč lenivé roby
Připravíme si 1 snídaňový hrnek (¼ litru) celého máku, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek tučného
mléka, 1 hrnek rozehřátého tuku (nejlíp namíchat sádlo, máslo a olej přibližně stejným dílem), 2 hrnky
hrubého cukru, 3 vajíčka čerstvá (z bílků vyšleháme pevný sníh). Suroviny spolu dobře metlou vyšleháme do hladka pak přidáme opatrně sníh. Připravené těsto dáme na vymazaný a moukou vysypaný pekáč.
Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme. Hotový moučník potřeme jahodovou marmeládou.
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves
Mladší přípravka
SO 02.11.2019 10:15

Hřiště
Stehelčeves x Libčice x Slaný

Mladší žáci

Stehelčeves
Hřiště

SO 02.11.2019 12:30
NE 10.11.2019 10:00

Stehelčeves x Zvoleněves x Slatina
Panenský Týnec x Stehelčeves

Stehelčeves
Panenský Týnec

SO 16.11.2019 12:30

Stehelčeves x Vraný/Zichovec

Stehelčeves

Starší žáci

Hřiště

NE 03.11.2019 13:30

Kněževes x Stehelčeves

Kněževes

NE 10.11.2019 10:15

Lhota B/Družec - Stehelčeves

Lhota B

NE 17.11.2019 10:15

Stehelčeves x Hředle

Stehelčeves

SO 02.11.2019 14:00

Stehelčeves x Knovíz

Stehelčeves

SO 09.11.2019 14:00

Zvoleněves x Stehelčeves

Zvoleněves

SO 16.11.2019 13:30

Stehelčeves x Zichovec

Stehelčeves

A muži

Hřiště

SK STEHELČEVES - STARŠÍ ŽÁCI
Do podzimní sezóny vstoupil tým starších žáků ze sedmi
zápasů šesti výhrami a jednou prohrou. Tím si zatím
v tabulce zajistili krásné čtvrté místo. Pro náš tým je to
velký úspěch, který se budeme snažit udržet.
V září měl náš trenér Ladislav Kozák
kulaté narozeniny,
které jsme oslavili
nejen dětským
šampaňským a
bohatým stolem,
ale hlavně výhrou
nad Brandýskem
10:1.		
/DD/
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Doplňovačka
Vyznačná políčka skrývají tajenku - místo v obci Stehelčeves.
Řešení naleznete na str. 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

látka na vyšívání
prodavač v malém obchůdku
český spisovatel (Bohumil…)
ukrytá vzácnost
rychlejší chůze
mužské jméno (4.7.)
zbytek po vykrystalizování cukrové řepy nebo třtiny
tuřín
často si hrát
plot
žhavý uhlík
ukolébati
dopídit se
okolo
část pracovního nástroje, která tvoří rukojeť
vonná mast, určená k ošetření vlasů či vousů

17

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

18

a

16: m v
an 00 - KD
i
- m máto hry a Steh
r
ná ikulá Vese soutě elčev
v
š
š
těv ská lá H že - es:
-1
8:0
a
U
n
0 - a a Mik adílk BA
u
n
a
roz
l
s děla áše, č str vícen
ert
om í v
a
ku áno
ční
ho

ogr

Pr

Výtěžek ze vstupného bude věnován
rodině Rozárky a Karolínky Pavcových

VSTUPNÉ:
50,- Kč za dospěláka, děti ZDARMA

Mikulášská a slavnostní
rozsvícení vánočního stromku
neděle 1. 12. 2019
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