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Změny v dopravním vedení
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok v této době dochází k úpravám jízdních řádů autobusové dopravy.

O dalších linkách ještě není rozhodnuto. Nyní
probíhají jednání, ke kterým jsme i na základě
podnětů od občanů vznesly připomínky
a požadavky.

V současné době je již schváleno zrušení provozu linky č. 323 Koleč – Nádraží Veleslavín
v naší obci.

Jakmile se dozvíme výsledek jednání, budeme
vás neprodleně o případných změnách informovat.

xvxvxcvxcvxxvxvx

Místo této linky bude zřízena nová č. 342.

Vaši zastupitelé

Blahopřejeme
Jaroslav Kučina
Karel Havlát
František Krch
Jiřina Krézlová
Zuzana Štolbová

Informace
9. 4.
10. 4.
18. 4.
21. 4.
26. 4.

85 let
70 let
55 let
85 let
55 let

Poděkování
Děkujeme obci Lidice za možnost uveřejnění pěkně
napsaného Manuálu na třídění odpadu. Věříme, že bude
zajímavým a přínosným příspěvkem i po obyvatele naší
obce.

5.-6. 4. se koná Dětský bazárek v sále KD.
Pátek 14-17 hod., sobota 10-12 hod.
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 Sběrný dvůr bude od 1. 4.
otevřen ve středu 16-18 hod.
a v neděli 9-12 hod.
 6. 4. připomínáme Omlazovací den v “Domečku” od
8 hodin.
 6. 4. od 15-17 hod. proběhne také Aprílová jízda, a to na
dětském hřišti „v Panské“.
Jste srdečně zváni!
 Zasedání zastupitelů obce
se koná 17. 4. od 18 hod.
v zasedací místnosti na OÚ.
 Od 1. 5. bude zpravodaj
k vyzvednutí na OÚ, na poště
i v Koloniálu Růža.Ve schránce ho již nenaleznete.

DUBEn 2019

číslo 4

Z usnesení zastupitelů obce 20. 2. 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku AVES ve výši 5000,- Kč.
Zastupitelé obce berou na vědomí Protokol o kontrole a Inspekční zprávu od České
školní inspekce.
Zastupitelé obce souhlasí s projevem solidarity a připojuje se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelé obce souhlasí s Nájemní smlouvou s SK - Workoutové hřiště, na 15 let.
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na pozemek p. č. 802 a p. č. 803/2
s manželi N.
Zastupitelé obce souhlasí se zakoupením oxygenátoru v hodnotě 40.000,- Kč pro Domácí hospic sv. Hedvika.
Zastupitelé souhlasí s realizací nabídky na revitalizaci kamerového systému v obci od
firmy SECTEL servis s.r.o. – cena 110 600,- Kč bez DPH, servis 550,- Kč/h, dosah do
24 h.
Zastupitelé obce souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Petra Kubíčka na zpracování jednoduché projektové dokumentace potřebné k opravě ul. Ant. Dřevy a V. Moravce.
Zastupitelé obce souhlasí, aby výtěžek ze vstupného charitativní akce Divadla kouzel,
bylo předáno na transparentní účet K. a P. P.
Zastupitelstvo obce nemění stanovisko posledních odpovědí, pověřují starostku odpovědí panu K. a panu S.
Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
Starostka obce Stehelčeves

Jarní úklid obce v sobotu 6. 4. 2019
Zdravím všechny občany Stehelčevse,
v poslední době se hojně diskutuje o dění a stavu naší obce :),
což považuji za bezva věc a znamení zájmu. Na základě tohoto
jsme se rozhodli provést v naší obci společný jarní úklid, a to
v sobotu dne 6. 4. a zároveň bychom chtěli požádat všechny
občany se zájmem o obec o pomoc.
Při úklidu se můžeme poznat, popovídat si, slyšet
i jiné názory na dění v obci a trošku se semknout.
Sraz bude v 8 hod, před OÚ, kde nafasujeme nářadí, pytle
a pokud budete chtít, souhlasit, můžeme se i promíchat a rozdělit, abychom se právě více poznali.
Věřím, že se nás sejde dost na to, abychom naší obec dali alespoň trochu do pořádku.
Děkuji všem za pomoc, podporu.
				
PS: omladina vítána :)

Michal Pokorný
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Ko(s)mický karneval

P

ředposlední březnovou
sobotu si děti užily odpoledne plné smíchu, tance,
soutěží a legrace na
ko(s)mickém karnevalu.
Dorazila spousta krásných masek a DJ HUBA připravil zábavný program, dovezl balónkové
komety, rozdal dětem časopisy
a zapojil i rodiče.
Účast byla hojná navzdory slunečnému a skoro letmínu počasí.
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Brigáda na školní zahradě

N

a sobotu 23. března jsme naplánovali velkou brigádu na školní zahradě. S netrpělivostí jsem očekávala, kolik přijde rodičů a pomůže nám. Byla jsem mile překvapena tak velkou účastí, přišli děti ze
školky, děti ze školy i jejich rodiče, a tak nám šla práce pěkně od ruky. Tatínkové se pustili do výko-

pu základů pro venkovní učebnu, přerývání pískoviště, na které se pak navozil nový písek. Děti s maminkami rozhrnovaly čerstvý písek a shrabaly celou zahradu od listí, napadaných větviček a šišek. Po namáhavé
práci bylo pro všechny připravené občerstvení a pro malé pomocníky lízátková odměna. Ještě nás čekají
nějaké dodělávky a tak jsme se předběžně domluvili, že se ještě sejdeme a to 7. 4. 2019 zase od 9. hodin.
Děkuji všem, kteří přišli za pomoc.
								

13. 4. 2019
od 20:00

Katka Müllerová

Velikonoční
disko
Hraje DJ Veselá
HUBA
pořádá
rodičovské sdružení Školáček a obec Stehelčeves

VSTUPNÉ: 50,- Kč/osoba
Kulturní dům, Hlavní 45, Stehelčeves
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V

Kladně sídlí domácí hospicová péče, Hospic svaté Hedviky o.p.s., která nabízí komplexní péči o pacienty v terminálním stadiu onemocnění v jejich domácím prostředí.

Součástí odborné lékařské a zdravotní péče, zajišťuje také služby, které pomáhají pacientům a rodinám při náročné péči
o své blízké. Jedná se o typ sociální služby s názvem Odlehčovací služby.
V odlehčovacích službách se zejména zajišťují úkony spojené s péčí o osobu, pomoc při sebeobsluze, hygieně, stravování, tak aby se rodině mohl zajistit klidný odpočinek. Cílem odlehčovacích
služeb je poskytovat rodinám čas na potřebnou
regeneraci a pomoct jim tak zvládat náročnou péči
o člena rodiny.
Nebojte se na nás obrátit, pokud chcete zajistit
pravidelnou, nebo občasnou péči o svého blízkého. Pomůžeme Vám vše zajistit tak, aby jste se
bez obav mohli věnovat svým potřebám
a odpočinku.
„Obec Stehelčeves nás podpořila nákupem velmi
potřebného zdravotnického přístroje – oxygenerátoru, který pomáhá pacientům v terminální fázi
onemocnění setrvat v domácím prostředí. Bez
této pomůcky často nemůže být pacient propuštěn do domácí péče, i přesto, že si to sám velmi
přeje. Tímto chceme obci Stehelčeves nesmírně
poděkovat za zájem, který se nám dostal tím, že
nás obec podpořila a děkujeme za možnost další
spolupráce“.
						
Ředitelka hospice Lucia Řepová
Občanům obce můžeme nabídnout služby zdravotní a sociální.
Neváhejte se na nás obrátit pokud máte potíže, nebo problém v jedné z uvedených oblastí:
•
obavy při péči o svého blízkého v domácím prostředí (se závažnou diagnózou nevyléčitelně nemocného s indikací do paliativní péče, hospicové péče)
•
problém se zajištěním péče o člena rodiny z důvodu snížení soběstačnosti
•
již pečujete a potřebujete pomoct poradit, odlehčit, či nasměrovat
•
potřebujete ukázat, jak se pečuje doma, jaké pomůcky jsou vhodné, co ulehčí při péči
o člena rodiny
•
chcete o svého blízkého pečovat a potřebuje informace
V případě, že budete potřebovat poradit, kontaktujte nás v pracovní dny od pondělí do pátku
v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. na tel. 606 947 006, případně 736 695 836. Základní informace naleznete také na našem webu www.hospicsvatehedviky.cz, k dispozici je i kontaktní formulář,
nebo mail: info@hospicsvatehedviky.cz
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JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

VSTUPNÉ ZDARMA

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
OBČERSTVENÍ

- UKÁZKA AGILITY
- JÍZDA VOZEM
TAŽENÝM PONÍKEM
- STŘÍLENÍ ZE
VZDUCHOVKY
- UKÁZKA PARKURU
- JÍZDA NA KONÍCH

PROGRAM
OD 15-17 HOD.:

6. 4. 2019
APRÍLOVOU
JÍZDU

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
V "PANSKÉ"

STÁJ STEHELČEVES
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
POŘÁDÁ

DUBEn 2019
číslo 4
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SDH Stehelčeves pořádá
sběr železného šrotu v neděli 21. 4. 2019 od 8.00 hod.
Pokud chcete něco odvézt, rádi to za vás uděláme.
Stačí to připravit před dům. Pokud potřebujete pomoci něco
vynést, kontaktujte nás na tel. 607 137 984 (M. Šťáhlavský)
nebo pište na sdhstehelceves@seznam.cz.
Výtěžek ze sběru bude použit pro kolektiv mladých hasičů.

Kdy? 30. 4. 2019
od 18.00 program nejen pro děti
v 19.00 zapálení hranice
Kam? Na „koupaliště“
Na co se těšit? Děti na buřta a limču ZDARMA

Dospělí na dobré pivko a občerstvení z kiosku
…tak oprašte svá košť ata, nasaďte klobouky a pojďme se sletět…

Správné odpovědi ke kvízu ze str. 10: 1d, 2d, 3b, 4c, 5a, 6a, 7a, 8b, 9b, 10a, 11c, 12c
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Beseda S Rudolfem Desenským—psychologem psů

„C

ože, on tu byl Ruda? I s holkama,
jo??? A tys mě jako klidně nechala
doma????“, dostala jsem po návratu
z kulturáku vynadáno hned mezi dveřmi od
našeho téměř 2letého australáka. Jeho čumáku nic
neunikne - voňavý fenky obzvlášť.
Názory na Rudolfa Desenského rozdělují pejskaře
a výcvikáře na 2 tábory, zatímco jedněm se při
vyslovení jeho jména tají dech, druzí ho moc neuznávají. Bohužel ani po besedě, která proběhla
14. 3. 2019 v naší obci nevím, k jaké skupině se
přidat … a tak možná jednou dojde i na nějakou
sobotní free návštěvu ve Vlčárech, neboť večer
u nás byl sice zajímavým setkáním s mediálně známou osobností, ale úplně nenaplnil mé
očekávání, které původně název přednášky „Jak
porozumět (nejen) svému psovi“ sliboval. Pokud
má snad někdo podobný pocit, zkuste mrknout na
knížku s názvem „Konejšivé signály“ norské cvičitelky psů Turid Rugaas, ve které se moc pěkně
zabývá řečí psího těla.
Co se nedá panu Desenskému upřít je fakt, že výsledky v práci se psy má …. a rozhodně se shodneme, že zřejmě ve valné většině není problém

že vypadal hezky na obrázku, nebo se vám minule
líbil v televizní reklamě fakt dlouho nevydržíte,
a proto je třeba k výběru přistupovat zodpovědně.
Pokud už nějakého toho vrtichvosta máte, mohl
by se vám hodit odkaz na YouTube „Se psy podle
Veroniky“, kde najdete krásně názorné tutoriály,
jak můžete to vaše chlupaté štěstí něco naučit.

… ale zpět k besedě :) Co jsem si z návštěvy
psího psychologa odnesla já sama za sebe je touha
pokusit se zvýšit ovladatelnost na vodítku
a motivace zapracovat na budování a hledání
rovnováhy mezi důvěrou a respektem … což
tedy u nás, kdy mezi předky našeho aussie patří
divoký pes dingo, bude fakt zajímavý ….
Co určitě vnímám velmi pozitivně, je částka, která
se vybrala pro mikroazyl p. Desenského
v rámci dobrovolného vstupného.

v nich, ale v nás. Pořídit si dnes psa je často
otázkou módního trendu, a tak se nezřídka stává,
že lidé v lepším případě – zapomínají, v tom horším – vůbec netuší pranic o původu konkrétního
plemene, což je zcela zásadní, protože jen s tím,

Díky všem, kteří jste přišli.

Gabriela Pšeničková
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Kvíz—znáš svou obec?
1. Kronikářem obce nebyl:
a)
Alois Sklenář
b)
Václav Hrdlička
c)
Karel Vlasák
d)
Vilém Polák
2. Který pomístní název se nevztahuje
k místu v katastru naší obce?
a)
Ve Velhotce
b)
Na Zantýblu
c)
Na Bílých hlínách
d)
Na Krejcárku
3. Spolek vzájemně se podporujících dělníků
„Vlastimil“ byl založen v roce:
a)
1876
b)
1872
c)
1893
d)
1887
4. V roce 1921 žilo ve Stehelčevsi:
a)
979 obyvatel
b)
1058 obyvatel
c)
1118 obyvatel
d)
1213 obyvatel
5. Pomník Padlých v 1. světové válce byl poprvé
odhalen v místě dnešní požární nádrže dne:
a)
29. 7. 1923
b)
16. 4. 1924
c)
1. 5. 1925
d)
28. 10. 1925
6. První škola ve Stehelčevsi byla v č.p.
a)
33
b)
65
c)
87
d)
12
7. V naší obci byl natočen film:
a)
Lidé jako ty
b)
Byl jednou jeden dům
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c)
d)

Komu zvoní hrana
Kde alibi nestačí

8. První úřadovna pošty v naší obci byla zřízna:
a)
1. 5. 1956
b)
1. 10. 1957
c)
1. 5. 1958
d)
1. 10. 1959
9. V roce 1930 postihla naši obec epidemie:
a)
b)
c)
d)

Cholery
Záškrtu
Neštovic
Chřipky

10. Zájezdní hostinec „Maškovská krčma“ byl
v provozu po staletí. Doopravdy zavřen byl až
15. července 1951. V té době se jmenoval:
a)
b)
c)
d)

U Šťastných
U zeleného stromu
U Kokošků
Kralupská hospoda

11. Součást naší obce, osada Vrapice, byla odloučena od obce a připojena ke Kladnu:
a)
15. 6. 1945
b)
17. 9. 1948
c)
29. 9. 1950
d)
14. 9. 1953
12. V budově školy byla vybudována obřadní
síň, první svatba se zde konala:
a)
17. 6. 1947
b)
18. 8. 1949
c)
7. 1. 1950
d)
16. 4. 1953

Řešení naleznete na str. 8

DUBEn 2019
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Stehelčevské ulice
Ulice V. Moravce
Tato ulice se kolmo napojuje
na ulici Hlavní u obecního úřadu. Pokračuje několik desítek
metrů rovně a pak se stáčí do
leva, pokračuje kolem dětského hřiště v Panské zahradě
a dále kolem lesíka, za kterým
se stáčí doprava do kopce
a pak z kopce dolů, kde se po
několika desítkách metrů napojuje na ulici V. Hermacha v
lokalitě Na Brůdku. Součástí je
i svažitá část ulice, tzv.Sudety
(ulička do svahu proti dětskému hřišti v Panské zahradě).
Panská zahrada 2006

Kdo byl Václav Moravec?
Václav Moravec byl členem výboru SDH Stehelčeves, který byl
po unhošťské schůzi hasičů, kde
bylo mluveno proti Němcům ,

dne 2. února 1945 zatčen
a odvezen do Terezína. Odtud
se sice po převratu vrátil, ale
z návratu se dlouho netěšil. Za
několik dní zemřel v kladenské
nemocnici. Bydlel v této ulici
v čp. 148. Byl
otcem dlouholeté
poštovní doručovatelky v naší
obci, paní Vlasty
Kottové.
V této ulici se nachází i dětské hřiště
„Panská zahrada“.
Hřiště bylo před
4 lety nově zrekonstruováno z dotace
firmy LEGO.
Jaroslava Štancová

Panská zahrada dnes
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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.

Petrželová polévka
Rozkrájej na koláčky jeden celer, dva kořínky petržele a dej je as do dvoulitrového hrnka ve vodě vařit.
K tomu přidej hrst dobře přebraného hrachu, zelenou petržel, osol to a máš – li buď vnitřnosti nebo hlavu
z ryby, přidej to taktéž k tomu a nech to vařit. Tato petrželová polévka jest nevyhnutelně potřebná, připravuje – li se lepší postní oběd, jelikož se jí může upotřebit ke všem omáčkám.
Vepřové maso na pivě
Mladé vepřové maso rozkrájej na kousky, vlož je na kuthánek, osol je, dej na něj jen maličko mouky,
trochu kmínu, dva stroužky se solí rozetřeného česneku, nalej na to půl litru piva a nech to přkryté vařit.
Když je maso na polo uvařeno, zasyp to strouhanou chlebovou třídou tolik, aby se udělala přehoustlá
omáčka, přidej k tomu trochu květu, trochu citronové kůry a nech to dovařit. Hleď však k tomu, aby
maso příliš nezměklo, sice by bylo nechutné, nač se při vepřovém mase vůbec musí vždy hleděti. Když je
maso dost uvařeno, urovnej je úhledně na mísu a polej je omáčkou, je-li omáčka tuze hustá, můžeš přilejt
trochu piva. Na tento způsob můžeš též připravit klobásu. Jako přílohu k tomu podávej kynutý knedlík.
Žemličky s povidly
Na řízky rozkrájené žemličky omoč ve smetaně, jeden řízek pomaž povidly, druhý naň polož a tak pokračuj, až jsou všecky slepené. Pak je omoč v rozkloktaném vejci, obal ve strouhané žemličce a usmaž je do
žluta, načež je posyp cukrem a nes na stůl.
Lačná pýcha
1/20litru mléka, 3 vejce, 8 dkg cukru krupice, celá vanilka, lžička solamylu, sůl
Z mléka odebereme asi 1 dcl a zbytek dáme vařit. Z bílků ušleháme sníh a zašleháme do něj
polovinu cukru. Do vroucího mléka vykrajujeme lžičkou noky, necháme na každé straně jednou přejít
varem a děravou lžící rychle vyndáme. Uvařené noky postupně skládáme do misek. Ve zbylém mléce
rozkvedláme žloutky, zbytek cukru a škrob, přidáme kousek po délce rozkrojené vanilky a vlijeme do
proceděného mléka, ve kterém jsme vařili nočky. Za stálého míchání necháme zhoustnout. Hotovým
krémem polijeme nočky, které vyplavou na povch. V zimě podáváme teplé a v létě chladné.
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1951
 Vysazují se ovocné a okrasné
stromy na návrších kolem obce
i na obecních polích na těchto
návrších, kde je horší půda. Vysazeno bylo v tomto roce
100 kusů moruší na Homolce,
100 lip na vrchu nad čp. 33, nad
domkem Josefa Linka čp. 162
a 23 ovocných stromů podle
cesty k Buštěhradu. Dále 6 500
lesních stromků nad skálou
u Vrapic, 10 kg žaludů, 10 kg
kaštanů. Pro zahrádkáře objednáno 47 ovocných stromků. Na
těchto pracích bylo odpracováno
669 hodin a MNV vyplaceno
8 028 Kč.
 Hlavní zásluhu o výsadbu
stromoví mají tito občané: Šmíd
Josef, Šmíd František, Novák
Antonín, Procházka Ludvík,
Svoboda Josef, Karbus Václav,
Link Josef. Kromě Linka a Šmída
Josefa, který tuto práci organizuje, jsou ostatní horničtí penzisté.
 Socializace naší vesnice
slibně pokračuje. JZD má již
1254 členů, převážně bezzemků,
malé a střední rolníky se zatím
nepodařilo přesvědčit a velké nad
20 ha není možno za členy JZD
přijmouti. JZD obhospodařuje
v tomto roce tři usedlosti: čp. 1,
30 a 45 s výměrou kolem 80 ha.
Obdělávání polí i sklizeň provádí
se společně s rolníky. Byla opět
rozorána část mezí, kde to seťové, či jiné poměry dovolily.

 V tomto roce postaven
adaptací stodoly v čp. 30 kravín
pro 65 kusů hovězího dobytka.
Zásluhu o výstavbu kravína má
155 mužů a 66 žen, kteří odpracovali celkem 9.085 hodin, z toho
proplaceno 4.875 hodin, což činí
77.664,-Kč, zdarma odpracováno
4.210 hodin. Za stavební materiál
zaplaceno bylo 109.946 Kč.
 Pro kravín postavena nová
vodárna, jejíž cena i s montáží je
14.154 Kč.
 Ze škůdců na plodinách
objevila se mandelinka bramborová. Sbíráním i postřikem byla
zneškodněna. Sbírání mandelinky
prováděla školní mládež s učitelským sborem.
 Havelské posvícení, které se
u nás po roce 1945 opět zavedlo,
přeloženo bylo MNV na neděli
11 listopadu na Martina. Jako
důvod uvádí MNV nedokončené práce v polích, zvláště řepy
cukrové.
 Lidový myslivecký spolek
Stehelčeves, který má 10 členů,
spojil se 18. prosince 1951
s LMS Dřetovice, Zájezd a
Libochovičky v jeden s názvem
LMS Dřetovice. Předsedou je
Novotný Václav horník v. v. ze
Dřetovic, jednatelem Piederman
Karel, řídící učitel Dřetovice,
pokladníkem Adámek Miroslav,
hutník, Stehelčeves čp.16.

 Ve Stehelčevsi bylo letos odstřeleno 260 zajíců, 500 koroptví.
Bažanti, kteří se v našem katastru
objevují teprve asi od roku 1936,
zdržují se ponejprve v lesíku
u Vrapic a rok od roku se množí,
LMS stará se o zvěř dobře a po
celou zimu ji krmí.
 Včelaření v naší obci je na
úpadku. Bývalo zde mnoho včelstev před 30 až 40 lety, kdy jen
dva učitelé, Kuchař a Svoboda,
měli více úlů než je dnes v celé
obci. Dnes jsou v celé obci pouze
tři chovatelé včel. Jsou to: Dušek
František, horník v. v. 3 úly, Link
Josef horník 5 úlů a Tauberová
Marie 1 úl.
 Nejvíce našich občanů,
mužů i žen, je zaměstnáno ve
Spojených ocelárnách v Kladně,
v Kablo – Kladno a v dolech.
Zemědělskou práci v JZD konají
převážně ženy horníků a hutníků,
pak rolníci, kteří nejsou členy
družstva, jen zaměstnanci, jezdí
s koňskými potahy a několik
horníků penzistů.
 MNV v obavě, že na zemědělské práce v obci by nebylo
dost pracovních sil, jen výjimečně uvolňuje ženy do závodů.
 Mzdy našich občanů jsou
různé podle povahy práce.
Úderníci vydělají 10 – 12 tisíc
korun za měsíc, hlavně v dolech,
průměrný výdělek činí 5 – 6 tisíc
korun.
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Manuál třídění odpadu - 1. část - PAPÍR

T

řídění odpadu. Pro
každého by to měla
být samozřejmost.
A přece není. A pokud už
recyklujeme a třídíme, i to
je přeci úplně jednoduché,
papír do papíru, plast do
plastu. Ale takhle jednoduché
to také není. Po několikrát
se mi stalo, že jsem nalezla
v popelnici na papír věci,
nad kterými zůstává rozum
stát, a tak jsem se rozhodla
napsat sérii článků ohledně
zacházení s odpadem v naší
obci. Abychom prostě všichni
věděli, co a kam patří a co nikoliv. Aby se z nás, ze všech,
stali uvědomělí občané, kteří
si své obce a planety váží a
správný odpad směřuje na
správná místa.
Papír. Naprostá samozřejmost
každého dne. Píšeme na něj,
čteme z něj, balíme do něj různé věci, dárky… Dnes si svůj
život bez papíru nedokážeme
představit. Papír je jedním
z velmi mála médií, které
zatím stále odolává tzv. digitalizaci. Otázkou je, za jakou
cenu.
Spotřeba papíru stále roste. Na
jednoho obyvatele ČR připadá
ročně statisticky spotřeba cca
130-150 kg papíru. Náš trh
s papírem pro recyklaci je
přebytkový a silně závislý na
exportu. V ČR se ročně sebere
kolem 900 tisíc tun papíru.
Z toho něco kolem 200 tisíc
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tun se zpracuje v tuzemských
papírnách, zbytek se vyváží.
Jak třídit?
Věřím, že papír každý z nás
pozná, a to většinou
i na první pohled
- Není třeba odstraňovat
kovové spony – odstraňují
se pomocí magnetů během
zpracování.
- Z obálek netřeba vydolovávat
plastová okénka.
- Krabice rozložte nebo sešlápněte, aby v kontejneru zabíraly
co nejméně místa. Pokud
z nich odstraníte izolepy, nic
tím nezkazíte.
- POZOR! Dokumenty jako
bankovní výpisy či jiné, které
obsahují vaše osobní data vždy
roztrhejte, aby nemohlo dojít
k jejich zneužití!
Tak jako tak, k recyklaci se
v konečné fázi dostane jen
papír zpracovatelný. Zbytek
je energeticky využit (pálen)
nebo skládkován. To jednoduše proto, že ne vše, co se do
modrých kontejnerů vyhodí,
lze recyklovat.
Nepalte papír zbytečně
v kamnech, máte-li možnost ho
vytřídit do modrých kontejnerů. Například pálením barevných magazínů, letáků a obalů
uvolníte pálením do ovzduší
nebezpečné, někdy
i karcinogenní chemikálie
z barev a chemických přísad
používaných při výrobě tohoto

druhu papíru, které následným
vdechováním dostanete do
svého těla.
Papírové vlákno je možné
recyklovat 6-7x, celulózová
vlákna se postupem zkracují,
a tak se jednoho krásného dne
výrobky z takového papíru
ocitnou na pomyslném konci
recyklačního řetězce. Tedy v
situaci, kdy je další recyklace
nemožná. Výrobky z takového bezprizorního papíru jsou
například plata od vajec, navíjející ruličky toaletního papíru
nebo kuchyňských utěrek. Ty
do modrých kontejnerů ani
snad neházejte.
Třídím papír – šetřím lesy?
Ne tak docela. Tohle archaické
heslo skutečnost tak trochu
zjednodušuje. Ano. Pravda je,
že k výrobě papíru se dřevo
používá. Ovšem to neznamená,
že se vykácí kdejaký starý les,
aby bylo na co tisknout noviny
a slevové letáky. Pro účely
papírenského průmyslu se
pěstují tzv. účelové (monokulturní) lesy.
Výsledkem recyklace papíru je
spíše omezení nutnosti výsadby lesních monokultur,
a tím pádem i zásadní narušování přírodních biotopů.
Takové účelově pěstované lesní monokultury nejsou zdravé
lesy. Nejsou odolné napadení
kůrovcem, nepomáhají tvorbě
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půdního podloží…jsou to
prostě pole stromů.
Papírny jsou ve své podstatě
energeticky velmi náročné
chemické továrny. Výroba papíru je totiž náročná na energii
a na vodu. Z toho si můžeme
vyvodit to, že elektřina se musí
někde vyrobit a voda se musí
někde načerpat a po použití
vyčistit. Vznikají nám tedy
emise ze spalování a vodní
kaly vzniklé při čištění vody.
Dále pak je třeba brát
v potaz, že velká část produkce
papíren obsahuje chemicky
ošetřený papír (bělí se například chlorem), při jehož výrobě vznikají další, tentokráte
chemické odpady.
Odpady ze dřeva se v podstatě
kompletně využijí, ať už jako
palivo v samotné papírně,
nebo je popřípadě možné ho
ve formě briket prodávat dále
jako biomasu určenou k topení.
Stejně tak recyklace papíru je
energeticky náročná. To protože v principu má stejné nároky,
jako má výroba papíru. Takže
ano, papír je recyklovatelný.
Ale za cenu vzniku dalších
odpadů z výroby energie,
dopravy a vody.
Enormní množství papíru je
použito v obalovém průmyslu.
Stále bohužel platí, že obal
prodává, a tak se tuny papíru
stávají součástí křiklavých
obalů, které se ihned po rozbalení vyhodí či v lepším případě
vytřídí, pokud to jde.

Konkurence je tvrdá, a tak obal
hraje stále větší roli. Navíc se
mnoho výrobců uchyluje
k technologiím, které recyklaci
papírových obalů znemožňují
(potahováním papíru foliemi,
chemickými úpravami,…).
Totéž platí i o vydavatelích
luxusních časopisů, knih
a kdovíčeho ještě. Lze odhadovat, že nadspotřeba papíru ještě
několik let poroste.
Mrhání papírem je člověku
vlastní jako mrhání čímkoli
jiným, co kdy vymyslel, vytěžil, vypěstoval nebo nějakým
jiným způsobem ukořistil.
Nicméně třiďte papír! Odhadem lze říci, že obsah každého
jednoho kontejneru na papír se
zrecykluje ze 70 %, a to není
málo.
Navíc naše obec má za třídění,
tedy recyklaci odpadu peníze,
které pak využije tak, že je
opět investuje do obce, abychom se tady měli dobře.
Takže určitě všichni třiďte
a zbytečně nemrhejte papírem.
Co třídit?
- Noviny, časopisy, přečtené
i nepřečtené
- Veškeré krabice, kartony,
lepenky, papírové části
obalů
- Sešity, bloky, diáře, deníčky,
památníčky, žákovské knížky, indexy
- Reklamní letáky a další zběsilé reklamní tiskoviny
- Knihy (bez tvrdých obalů),
paperbacky, brožury
- Různé katalogy, telefonní
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seznamy
- Kancelářský papír, a to i ten
ze skartovaček
- Prezentační booklety bez
jejich plastových částí
- Dopisní obálky, dopisy, pozvánky, vizitky, jízdenky
- Papírové výplně
- Papírové etikety, booklety
z CD a DVD
- Obaly od potravin (mouka,
cukr, obaly od čajových sáčků)
- Vnější papírové krabičky od
zubních past, apod…
Co netřídit?
- Kopíráky: obsahují karbonový prach
- Pauzovací papír, spodní
strany samolepek
- Papír s povrchovou úpravou
- Křídový papír

- Povoskovaný balicí papír

- Silně znečištěný papír (od
barev, lepidel, mastnoty, krve…)
- Zalaminovaný papír
- Toaletní papír, papírové
kapesníčky, plenky
- Ruličky od toaletního papíru,
kuchyňských utěrek…
- Použité mokré nebo vlhké
papírové utěrky
- Hygienické vložky
- Plata od vajec
- Použité bankovky. Ty se drtí
a vyrábí se z nich například
izolační panely.
Text: Michaela Klapalová, Lidice
Materiály použity z webu
www.trideniodpadu.cz
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves

Mladší přípravka

Hřiště

06.04.19 10:00

Stehelčeves

Švermov, Velké Přítočno

Stehelčeves

13.04.19 10:00

Stehelčeves

Doksy

Stehelčeves

15.04.19 17:00

Doksy (3)

Stehelčeves, Hrdlív

Doksy

22.04.19 17:00

Hrdlív

Švermov, Stehelčeves

Hrdlív

Doksy

Stehelčeves

Mladší žáci A

Hřiště

ST 03.04.2019 17:00
S0 06.04.2019 10:00

Slatina

Stehelčeves

Slatina

PÁ 12.04.2019 17:00

Stehelčeves

SK Kladno

Stehelčeves

ST 24.04.2019 17:00

Vraný / Zichovec

Stehelčeves

Vraný / Zichovec

Starší Žáci
Ne

Hřiště

7.4.2019 13:30

Stehelčeves

Hrdlív / Zlonice

Stehelčeves

Ne 14.4.2019 13:30

Stehelčeves

Rakovník

Stehelčeves

So 20.4.2019 10:15

Tuchlovice

Stehelčeves

Tuchlovice

Ne 28.04.2019 14:00

Stehelčeves

KROČEHLAVY B

Stehelčeves

rozpis A
07.04.2019 16:30

Olovnice - Stehelčeves

-- : -- Olovnice

14.04.2019 16:30

Stehelčeves - Knovíz

-- : -- Stehelčeves

20.04.2019 17:00

Blevice - Stehelčeves

-- : -- Blevice

28.04.2019 17:00

Stehelčeves - Tuřany

-- : -- Stehelčeves

Přijďte fandit!
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Doksy

Kulturní dům, Hlavní 45, Stehelčeves

Těšit se již tradičně
můžete na domácí vejce,
jarní dekorace,
květiny,
lahodné víno
a jiné ...

Velikonoční trhy
13. dubna 2019
8 - 12 hod.

DUBEn 2019
číslo 4
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Obec Stehelčeves
a SK Stehelčeves

pořádají
slet v 18:00
na místním
fotbalovém
hřiští
- možnost
zakoupení
občerstvení

30. 4.

- hod koštětem
- soutěž
o nejkrásnější čarodejnici
a další soutěže
o sladké odměny

Pálení 2019
čarodejnic

- buřty na opečení
ZDARNA
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CHARITATIVNÍ VYSTOUPENÍ
KOUZELNÍKA PAVLA KOŽÍŠKA A HANKY MAŠLÍKOVÉ

S KOUZLY KOLEM
SVĚTA!
výtěžek ze vstupného bude věnován
Karolínce a Rozárce Pavcovým

sobota 4. 5. 2019 od 14. hodin
v kulturním sále obce STEHELČEVES
představení nejen pro děti

VSTUPNÉ: 100,- Kč/osoba
v předprodeji na OÚ Stehelčeves od 1.4.2019

OBA UMĚLCI VYSTOUPÍ BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ
mimořádné finanční příspěvky pro holčičky v den konání jsou vítány
příběh Karolínky a Rozárky najdete na www.nadejeproholcicky.cz
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