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Aktuality z integrace Slánska
Obec a občané připomínkovali jízdní řád připravované
linky 342:
• Požadovali jsme navýšení
přímých spojů každých 30 min
v ranní a odpolední špičce
a každou hodinu mimo špičku
– ve špičce je linka navržena
v intervalu 30 min, mimo špičku každých 120 min. Posílení
v mimošpičkovém období není
realizovatelné z ekonomických
důvodů.
• Přidání nočního spoje v cca
1:00 z Prahy (čtvrtek, pátek,
sobota) – byl zaveden noční
spoj v 0:35 z Veleslavína celotýdenně.
• Obec nesouhlasila se zru-

šením linky 323. Zastávka
„Stehelčeves, U Brůdku“
přijde o přímé spojení do Prahy – nebylo ze strany ROPID
vyhověno. Zastávka „Stehelčeves, U Brůdku“ je vzdálena cca
400 m od zastávky „Stehelčeves, ObÚ“, která je v docházkové vzdálenosti odpovídající
dopravní obslužnosti.
• Občané žádali o zachování
spoje 220058/7 v 5:06 ze
Stehelčevsi na Veleslavín,
220058/22 ve 12:30
z Veleslavína, 220089/1 ve
4:24 ze Stehelčevsi s dojezdem
na Veleslavín (nikoliv Zličín),
220058/22 do Brandýska
a dále do Slaného v 5:25

– těmto požadavkům bylo
vyhověno částečně. Je zaveden
spoj linky 342 v 5:14 ve směru
na Veleslavín vedený mimo
obec Kněževes a Středokluky.
Ostatní spoje nejsou realizovatelné z ekonomických důvodů.
Integrace Slánska proběhne
v době letních prázdnin.
Zástupci ROPID zatím nejsou
schopni říci přesný termín.
Cena jízdného zůstane zachována.
Další informace naleznete na
www.pid.cz v záložce „Změny
v dopravě“.
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří darováním železného šrotu
SDH, přispěli na chod kolektivu mladých hasičů.
			
Blahopřejeme

Jana Procházková
Věra Sýbolová

14. 5.
18. 5.

50 let
85 let
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Informace
 Od 1. 5. je zpravodaj
k vyzvednutí na OÚ, na poště
i v Koloniálu Růža a k nahlédnutí také v hospodě
na hřišti. Ve schránce ho již nenaleznete.
 7. 5. 2019 položíme květiny
k pomníku padlých v obou světových válkách.
Sraz účastníků v 10 hod. před Obecním úřadem ve
Stehelčevsi.

 7. 5. od 14 hod. proběhne v obci u kulturního
sálu očkování psů. Vzteklina 150 Kč nebo kombinované očkování 340 Kč.
 Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční
22. 5. od 18 hod. v zasedací místnosti na OÚ.
 V sobotu 1. 6. 2019 proběhne od 9.00 hodin
čištění požární nádrže. Budeme rádi za každou
pomocnou ruku.

Na OÚ jsou v předprodeji vstupenky na charitativní
kouzelnické vystoupení Pavla Kožíška a Hanky
Mašlíkové, které se koná 4. 5. 2019 od 14:00 hodin.
Jste srdečně zváni!
Zájezd MÚLP pro seniory 23. 5. 2019
ZÁJEZD DO NOVÝCH HRADŮ U CHRUDIMI
s prohlídkou barokního zámku a zámeckého areálu
Zájemci o zájezd mají dvě možnosti a to:
1) Přihlásit se (a osobně zaplatit) v Infocentru Buštěhrad.
Otevírací hodiny:
Po – Pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, So, Ne 13:00 – 18:00.
2) Přihlásit se a zaplatit na obecním či městském úřadě v místě
bydliště a ti pak musí emailem poslat aktuální počty přihlášených
osob.
Účastnický poplatek činí 100,- Kč/osoba. Vstupy a průvodce hradí
mikroregion.
Uzavírka přihlášek je do 5. 5. 2019!

Informační centrum města Buštěhrad
Helena Blesková 601 154 122, Hedvika Servusová 601 154 121
Pevná linka: 312 278 020
Revoluční 1, Buštěhrad, 273 43
Email: infocentrum@mestobustehrad.cz
Web: www.mestobustehrad.cz

3

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

ZŠ a MŠ Stehelčeves

květen/červen 2019

Po delší odmlce se opět vracíme s aktualitami z naší školy a školky.

Exkurze za řemesly
Dne 14.3.2019 navštívili žáci
1. ročníku kovářství u pana
Jiřího
Kacovského
ve
Stehelčevsi. Ten dětem ukázal
prostory celé kovárny, nářadí,
výrobky
všeho
druhu,
zodpověděl zvídavé otázky a
předvedl ukázku své kovářské
práce.

Celoškolní projekt - V bludišti myšlenek
V pátek 15. 3. 2019 si žáci 1. stupně vyzkoušeli, jak důležitou roli v
našem životě hraje komunikace. Nacvičili si scénky s nevhodným
chováním a pantomimou předváděli různé emoce. Nejzajímavějším
a zároveň nejtěžším úkolem bylo společně nakreslit dům. Při kresbě
však nesměli promluvit, ani se jinak domlouvat.

Přednáška o Černobylu pro žáky 2. stupně
Stále diskutované téma největší havárie v dějinách jaderné
energetiky nám přišla osvětlit Kateřina Vršanská, která je zároveň
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jedinou českou certifikovanou průvodkyní v místě, které bylo do
nedávna označované jako "zóna smrti". Dvouhodinové poutavé
vyprávění, doplněné videoukázkami a fotografiemi bylo pro všechny
účastníky besedy naprosto strhující. Živá diskuse, která probíhala
ke konci přednášky, byla důkazem jejich zájmu. Nejčastějším
dotazem pak byla možnost návštěvy tohoto místa. Bohužel si musí
ještě nějaký čas počkat, protože podmínkou vstupu do černobylské
zóny je dovršení věku plnoletosti.

Den bez elektřiny
Ve čtvrtek 4.4.2019 se z důvodu výpadku elektřiny vydali všichni
žáci mimo budovu školy.
Prvňáčci shlédli krásný příběh Broučků na motivy knihy Jana
Karafiáta v Kladenském divadle Lampion. Loutkové zpracování
dnes již klasického příběhu připomnělo dětem některé lidské
vlastnosti, a to nejen ty dobré.
Žáci 2. a 3. ročníku se vydali do Záchranné stanice AVES na
Čabárně. Seznámili se se všemi zvířátky, které tam žijí. Dozvěděli
se, 
jak se správně
zachovat při nalezení
zraněného
nebo
opuštěného zvířete
a dokonce i to, že
v
jarním
období
bychom se 
nalezených
zajíčků neměli dotýkat,
protože většinou jen
čekají
na
svou
maminku.
Školáček - strana 2
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4. a 5. ročník se vydal do různých zákoutí naší obce. Cílem této
procházky bylo pozorování jarních květin, ptáků, hmyzu a jiných
zvířat. Z anglického resortu se žáci pokusili kresbou zachytit
ekosystém pole.
2. stupeň prožil krásný projektový den na čerstvém vzduchu. 
Žáci
objevili funkční provázkové telefony a konverzovali v angličtině.
Oběd si uvařili v kotlíku a z přírodnin tvořili domečky pro hmyz.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Pátek 12. 4. 2019 byl významným dnem pro všechny předškoláky a
jejich rodiče. Konal se totiž zápis do 1. ročníku, ke kterému se
dostavilo 11 předškoláků. Všechny děti snaživě ukázaly, co vše už
umí a dovedou. Na čtyřech stanovištích na ně čekalo recitování,
poznávání geometrických tvarů, barev, zvířat a mnoho dalších
aktivit. Po zápisu si domů odnášeli pamětní list a drobné dárečky.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a
úspěšně zvládli vstup do nové životní etapy.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce je ve Stehelčevsi malý počet
předškoláků s trvalým pobytem v obci, nabízíme ještě 
3 volná
místa v 1. ročníku od 1. 9. 2019. Více o naší škole s programem
Začít spolu na www.skolastehelceves.cz.
Školáček - strana 3
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Poděkování
★ Panu B. Novosádovi (firma ABN Trans - Bohumil Novosád)
za kontejner na suť a odvoz suti z výkopu pro venkovní
učebnu.
★ Paní Karen Dolejší za velikonoční motýlky z perníku pro děti.

Co nás ještě čeká do konce školního roku?
3. 5. 2019
3. 5. 2019
7. 5. 2019
10:00 - 15:30
10. 5. 2019
17. 5. 2019
17. 5. 2019
od 15:30
19. 5. - 24. 5. 2019
31. 5. 2019
11:00 - 12:30
4. 6. 2019
od 16:00
4. - 5. 6. 2019
11. 6. 2019; 16:00
12. 6. 2019
od 16:00
27. 6. 2019
28. 6. 2019

Pěší výlet do zooparku Zájezd (1. ročník)
MŠ - Beseda o modelářství
Zápis do MŠ
(více na w
 ww.skolastehelceves.cz)
Fotografování tříd a skupin ZŠ i MŠ
MŠ - Divadlo: Princezna ze mlejna
Den rodiny a Kuličkiáda - akce pro rodiče a
děti z MŠ i ZŠ na školní zahradě
Škola v přírodě (1. stupeň ZŠ)
Prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku
ZŠ (i pro rodiče žáků)
Informační schůzky pro rodiče nově přijatých
dětí MŠ a žáků 1. ročníku ZŠ
ZŠ - Konzultace
ZŠ - Školní akademie (na sále KD)
MŠ - Rozloučení s předškoláky, akademie
(na sále KD)
ZŠ - Anglicko-české divadlo ve Slaném
ZŠ - Rozdávání vysvědčení
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Aprílová jízda

N

a hřišti v Panské proběhla 6. dubna „Aprílová jízda“.
Vyšlo nám úžasné počasí a děti si užily jízdu na koních, ve vozíku taženým poníkem, ukázky parkuru
a agility a mohly si vyzkoušet lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky. Dospěláci ocenili stánek s osvěžujícím občerstvením
a všichni jsme vespolek prožili příjemné odpoledne uprostřed
jarní přírody a dobré nálady.
				
/foto kos/

Správné odpovědi ke kvízu ze str. 10: 1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8d, 9c, 10b, 11a, 12b
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

R

omana Novosádová
- agility a šeltie ji uchvátily

Povídali jsme si pár kroků za obcí směr Vrapice na
pozemku, který si manželé Novosádovi upravili
na cvičiště pro pejsky. Lidé ve městech mají vztah
ke zvířátkům, ale prostě nemají šanci v malých
bytech zvířátka chovat. A říkají si, kdybych měl
baráček, určitě budu mít spoustu zvířat.
Ale pěkně od začátku. Takové přání měla i Romana Novosádová, ale chyběl baráček. To se splnilo
až v roce 2000 a od té doby žijí ve Stehelčevsi a to
přímo na vysněném statku, kde manžel podniká.
„Nejdříve nám statek hlídali dva němečtí ovčáci“,
začala vyprávět Romana Novosádová. „Za všechno může letáček s pozváním na závody. Na Sletišti
v Kladně jsem viděla závody agility poprvé.
Agility je mladým sportem. Vznikl v Anglii v roce
1978 a brzy se rozšířil po celém světě. Zúčastnit
se ho může každý pes a psovod. Vše spočívá
v dokonalé harmonii a shodě této dvojice.
Strašně se mně to líbilo, jaká z toho čiší radost.
Chtěla jsem rychlejšího psa a pořídila jsem si
šeltii Buffy, ale to bylo pořád málo. Mým velkým
úspěchem bylo získání bronzové medaile na
mistrovství republiky družstev v Mladé Boleslavi,
to je ale dávno,“ vyprávěla dnes už instruktorka.
Cvičení zabírá hodně času a je náročné hlavně pro
závodníka. Trasa se zaběhne do jedné minuty
a jen pět minut má závodník na seznámení se
s tratí závodu. Poháry a medaile už nemá kam dávat. Dnes se věnuje instruktorka Romana Novosádová výcviku. Sama si zazávodí s Culíkem a Ájou,
ale doma na ní čeká dalších pět starších šeltií. Jsou
spíš gaučákoví, nenároční a ti mladší chtějí hodně
pohybu. Synové zájem o agility nemají. Obecně
chlapi nechtějí závodit, asi je to hodně běhání. Romana běhala závodní časy do čtyřiceti vteřin a dál
vypráví. „Jak už mnozí ví, upravili a oplotili jsme
pozemek, protože pořád mě to táhne k závodění.
Snažím se hlavně těm mladším poradit jak na to.
U nás v obci jsem začala s agility v březnu
a ukázalo se, že zájem o cvičení bude.

Závodit a cvičit může každá rasa psa a věk
psovoda vůbec nerozhoduje. Pes Jeff Gabriely
Pšeničkové patří už do pokročilých, ale Kristýna
Dobešová s fenkou Bobinou a Honzík Klimeš
s Joselin jsou velmi šikovní. Hlavně radím jak
naučit psa základní poslušnosti. Velký problém
je socializace pejsků a to se musí učit od štěněte.
I tady na oploceném pozemku se bojí páníčkové
pustit psa na volno. Děti, ale i dospělí neumějí psa
pochválit a projevit radost. Pes pozná podle barvy
hlasu pochvalu nebo naopak,“ dodala instruktorka
Romana.
A co se mi líbí a nelíbí v obci? Nelíbí se mi naše
Hlavní ulice, a nejen ta. Okolí je neupravené, všude nepořádek a spousty výmolů na silnici.
Jsem spokojená se základním nakupováním.
Máme vnoučka tak budeme využívat místní školku a školu pár metrů od bydliště, to je velké plus.
/text a foto kos/
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Kvíz—znáš svou obec?
1. V roce 1950 byl z Vrapic přeložen do Stehelčevsi:
a)
velitelství SNB
b)
provozovna pošty
c)
sklad zemědělského zásobování
d)
pivovar

7. 17. srpna 1935 zasahoval náš hasičský sbor
při velkém požáru:
a)
v Hlavsovic mlýně
b)
na pivovaru
c)
na pilském mlýně
d)
ve statku u Rubešů

2. Ve Stehelčevsi dne 27. 6. 1954 byl slavnostně
otevřen:
a)
obchod Včela
b)
obchod Jednota
c)
koupaliště
d)
sál pro společenské akce

8. V roce 1936 se usneslo zastupitelstvo obce, že
posvícení se nadále bude slavit v neděli po:
a)
svatém Martinovi
b)
svatém Havlovi
c)
svatém Františku
d)
svatém Václavovi

3. Roku 1926 byla schválena stavba za
73.229 korun:
a)
obecního chudobince
b)
školy
c)
hasičské zbrojnice
d)
hostince

9. V roce 1936 bylo množství myší, které velmi
škodily. Mladiství je tedy chodili střílet praky.
Za jedno odpoledne zabili až:
a)
20 kusů
b)
40 kusů
c)
60 kusů
d)
80 kusů

4. Kaplička, která stávala u čp. 1 byla zbourána:
a)
v květnu 1978
b)
v červnu 1979
c)
v červenci 1980
d)
v srpnu 1981
5. Nejhlubší obecní studna s hloubkou 27,5m
byla v ulici:
a)
Řánkova
b)
V. Hermacha
c)
u čekárny na Kladno
d)
u chudobince
6. První archeologický výzkum na Homolce
v roce 1930 prováděli vědci
a)
b)
c)
d)
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z Pražského archeologického ústavu
z Pelsylvánské univerzity
z Oxfordu
z univerzity v Brně

10. V roce 1936 bylo u nás při hlavním honu
zastřeleno:
a)
108 zajíců
b)
143 zajíců
c)
56 zajíců
d)
36 zajíců
11. Civilní protiletecká ochrana byla v naší obci
založena:
a)
21. 2.1937
b)
26. 7.1937
c)
1. 2.1938
d)
2. 1.1939
12. Spolek vzájemně se podporujících dělníků
„Vlastimil“ byl v naší obci aktivní 76 let. Svou
činnost ukončil roku:
a)
1938
b)
1947
c)
1950
d)
1959
Řešení naleznete na str. 8
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Přijměte pozvání na

Sousedské setkání: Co nabídne komunitní centrum ve Vrapické?
Zajímá Vás, co se za poslední dobu událo kolem domu ve Vrapické? Na první pohled skoro
nic, pořád je to starý dům ve špatném technickém stavu, kam občané Stehelčevsi nemají
přístup. My bychom Vám však rádi dali nahlédnout do zákulisí tohoto projektu a představili
vyžití, které by tam v příštích letech mohlo vzniknout. Doufáme, že budete příjemně
překvapeni.

Středa 15. května 2019, od 18:00 do 19:30
Sál kulturního domu ve Stehelčevsi
Připravili jsme pro Vás prezentaci a několik aktivit, do kterých se můžete zapojit. Po dobu
konání bude zajištěno drobné občerstvení. Setkání se zúčastní tým z Univerzitního centra
energeticky efektivních budov ČVUT, zástupci obce Stehelčeves a samozřejmě i vy – občané
Stehelčevsi.
Projekt realizuje UCEEB ČVUT v Praze ve spolupráci s obcí Stehelčeves.
V případě dotazů prosím využijte e-mailovou adresu vyzkum@uceeb.cz.
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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 vinná vlašská
Patřičné množství dobrého červeného vína vlej do kamenné nádoby, v kteréž jej necháš povařiti. Na litr
vína čítá se čtvrt kila cukru a tento přidej k vínu zároveň s kusem másla a hotová polévka naleje se pak na
osmažené skývečky chlebové do polévkové mísy. Je-li polévka příliš silná, přileje soe do ní něco vody.
Taktéž se může do ní vraziti několik žloutků.
Smažená játra
Omej telecí neb vepřová játra, stáhni z nich blanku, vlož je na mísu do mléka a nech je v něm asi hodinu
neb dvě ležet, aby zbělela a příjemné chuti nabyla. Pak je rozkrájej na úhledné lístky, osol, obal v mouce,
omoč v rozmíchaném vejci, posléze je obal v rozstrouhané žemličce a usmaž na rozpáleném sádle. Můžeš jimi obložit každou zeleninu, vyjma zeleného hrášku.
Omeletky se šodó
Udělej ze šesti bílků sníh a žloutky do něho pomalu zapracuj, pak dej na pánev rozpálit kousek másla
a vlej do něho této pěny tolik, co by se udělala placka jako dno od talíře. Když jsi takto několik placek
usmažila, tedy dej vždy jednu na mísu, posyp ji hodně cukrem, pomaž zavařeninou, na to polož druhou
placku, a tak pokračuj, až jsi všechny vypotřebovala. Pak pomaž vše okolo a povrchu tou pěnou a postav
to do vlažné trouby. Když pak to chceš dáti na stůl, polej okolo šodó a ostatní šodó dej k tomu do šálečku.
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1951

3 ze Stehelčevsi, 8 z vesnic
našeho újezdu.

 Důchodců mužů i žen (vdov)
je v naší obci 115. Jejich důchody
pohybují se u mužů od dvou do
6 tisíc korun, u vdov 1 – 2 ½
tisíce i více. Ženy důchodců přes
65 roků stáří mají ještě svůj důchod starobní 500,-Kč měsíčně.

 V národní škole učí nová
učitelka Květa Krejčová z Kladna. Učí od 1. února 1951 druhou
třídu.

 Bydlení v naší obci je, možno říci, dobré. Jsou sice ještě byty
o jedné místnosti, ale není jich už
mnoho. Aby lépe vyniklo, jak životní úroveň stoupá, všimněte si
počtu obyvatelstva i domů dříve
a nyní. V roce 1870 bylo v naší
obci 60 domů a 675 obyvatel,
v roce 1930 170 domů a 1013
obyvatel, v roce 1951 209 domů
a 780 obyvatel.
 V poradně matek a dětí ordinoval do poloviny roku MUDr.
Quido Jeřábek z Buštěhradu,
který do poradny dojížděl od jejího zřízení v roce 1944. Od června
r. 1951 dojíždí do poradny
MUDr. Mir. Hruda z Kladna
a zdravotní pracovnice Marešová
a Mimrová rovněž z Kladna.
Vyšetřeno bylo letos dětí do stáří
1 roku 290 a od 1 roku do 6 let
stáří 28 dětí.
Poměry letopisné
 Narozeno bylo v tomto roce
celkem 10 dětí, z toho 8 děvčat
a 2 chlapci.
 Oddáno bylo v naší oddací
síni 11 manželských dvojic.

 Při zápisu nových žáků pro
školní rok 1951 – 52 bylo zapsáno jen 8 dětí, 4 chlapci
a 4 děvčata.
 Vyučování zahájeno slavností, na níž pozváni byli rodiče
dětí, MNV a zástupci všech složek AVNF.
 V mateřské škole byla
učitelkou Jana Prášilová ze Švermova. Přihlášeno bylo
22 dětí, docházelo 20, 11 děvčat
a 9 chlapců.
 15. září otevřena byla
v Buštěhradě nová, moderní
střední škola. Dosavadní budova
Národní školy v Buštěhradě nestačila pojmouti děti obou stupňů
a tak byly některé třídy umístěny
v privátech po mnoho let. Tato
nová, krásná škola, s ústředním
topením a nejmodernějším zařízením tříd, nazvaná byla „Střední
škola Julia Fučíka“. Z naší obce
dochází do této školy 36 dětí.
 Místní knihovna má
k 31. prosinci 1951 – 1069 knih.
Z toho beletrie a pro mládež
862 svazky, zemědělské literatury
78 svazků, politické 108 svazků.
Počet čtenářů je 82, výpůjček

1048. Poplatek za půjčení
1 knihy platí dospělí 1,-Kč, děti
50 haléřů.
 Počet předplatitelů kladenského městského divadla ze
Stehelčevsi poklesl letos na
73 účastníků.
 Kronikář Karel Vlasák věnoval kladenskému archivu
240 knih, většinou to knihy
z pozůstalosti JUC. Jar. Bernarda
z čp. 127 a některé svoje. Byly to
knihy cenné a kronikář zachránil
je tak před zničením.
 Zdravotní poměry v naší
obci jsou celkem dobré, neboť
dnes všichni pracující jsou léčeni
jako nikdy před tím a i preventivní léčbě je věnována velká péče.
Zdravotním referentem při MNV
je s. Kolářík Václav, který dbá,
aby všechny zdravotní předpisy
byly obyvatelstvem dodržovány.
Studny obecní i soukromé jsou
často prohlíženy a občas dezinfikovány. Studna zvaní „U svatého
Jana“ vedle čp. 11 byla nově
opravena a opatřena letopočtem
opravy. Obecní studna u čp. 147
nemá čerpadlo, ale ještě rumpál
jako před sto lety. Nejbližším
lékařem je MUDr. Quido Jeřábek
v Buštěhradě. Těžce nemocní
jsou léčeni v Oblastní nemocnici
v Kladně, jež byla v posledních
letech značně rozšířena,
a nemocní jsou tam dováženi
vozy Okresní národní pojišťovny.
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Manuál třídění odpadu - 2. část - PLAST

o době kamenné,
bronzové a železné tu
je doba plastová. Co je
to plast? Umělá hmota. Nebo
také makromolekulární látky
složené z velkého množství
stále se opakujících molekul.
Nebo také syntetické, polysyntetické nebo polymerní
látky. Plasty někdy považujeme za nebezpečné látky. To
není k plastům fér. Nebezpečné mohou být snad jen tím,
jak s nimi zacházíme.
Na plastech není nic špatného. Díky nim totiž žijeme tak
pohodlně a levně. Dnes vzniká
na světě každý rok něco kolem
34 milionů tun plastových
odpadů. Naprostá většina z
nich je spálena nebo naskládkována. V průměru se globálně
údajně zrecykluje necelých
30 % plastových odpadů.
Spojení umělá hmota se poprvé
objevilo pod názvem nylon
někdy ve 30. letech. První
průmyslově vyráběnou umělou
hmotou byl možná celuloid
a po něm legendární bakelit.
Od 60. let do současnosti se
globální výroba plastů více než
zdesetinásobila. S PET lahví
přišla údajně jako první někdy
kolem roku 1978 společnost
Coca Cola. Odhaduje se, že
dnes uvede tato firma každý
rok globálně kolem 110 miliard jednorázových plastových
lahví a toto číslo rok od roku
stoupá. Je potěšující, že se
Coca Cola začíná zajímat o to,
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jak tento negativní důsledek jejich sladkého byznysu
snižovat. Do České republiky
vstoupily PET lahve oficiálně
v roce 1993. Od té doby patří
mezi nejoblíbenější obaly. Především na nápoje. PET lahev
má mnoho nesporných výhod.
Jejich často zmiňovanou
nevýhodou je kromě enormního množstí to, že doba jejich
rozkladu v přírodě se odhaduje
na 50 až 80 let!!! To je ovšem
něco, čemu lze předejít. Tedy:
budeme –li chtít!
Recyklace plastů je především
obchod. Ten však v současnosti zažívá ne zcela příznivé
roky. Na vině je hlavně to, že
plastového odpadu je víc, než
trh potřebuje. A také to, že
ropa nestojí tolik, co stávala.
Recyklace plastů je významná
i z jiného důvodu. Při výrobě
plastů se používá ropa. Říká
se, že je to kolem 4-8 % z celkové produkce ropy. Některé
plastové obaly lze relativně
dobře recyklovat. Ale plasty to
nejsou jen obaly, lahve a krabičky. Jiné umělé hmoty jsou
často naopak velmi problematické. Jedná se o různé druhy
změkčovadel, stabilizátorů
a další přísady, které de facto
patří o kategorie nebezpečných
odpadů.
Zpracovatelům jde o jednodruhovost. Jste-li tedy třídící
maniaci, odstraňte z PET lahví
víčko, které můžete třídit jinak,
etikety. Pro zpracovatele má

největší hodnotu čirý PET.
Obaly netřeba vymývat.
Nezapomeňte plastové obaly
sešlapovat, aby v kontejneru
zabraly co nejméně místa! Ne
všechny plasty, které naházíme
do žlutého kontejneru je možné
zrecyklovat. Smysl má proto
třídit jen ty plasty, které lze
bezproblémově zrecyklovat.
Zbytek s největší pravděpodobností skončí ve spalovně
či někde na skládce. Taková je
skutečná realita recyklace a třídění odpadu. Lidstvo do dnešního dne vyprodukovalo přes 9
miliard tun různých plastových
produktů. Takže ano recyklujme, ale osobně navrhuji ještě
jinou cestu. Zamysleme se nad
tím, zda ve svém životě vlastně
tolik plastu potřebujeme.
Preferujme přírodní materiály,
nejen že jsou na pohled krásné,
ale navíc tím více souzníme
s přírodou a naše planeta
zůstane čistá a krásná i pro
naše potomky a pro jejich děti.
Nechceme je přece zavalit
plastovým odpadem… a recyklace plastů není ekologická
činnost.
Vezmeme-li v potaz to, že
jednou z hlavních předností
plastů je nízká váha, tu hromadu o váze devíti miliard tun
si při nejlepší vůli nedokážeme představit. A zhruba jen
30 % z celkového množství se
stále nějak používá – zbytek
se stal odpadem. Necelých
10 % se zrecyklovalo a zbytek
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je neznámo kde. Shořel, nebo
se povaluje na skládkách,
možná taky plave v moři.
Až 42% všech globálně
vyrobených plastů jsou obaly.
Mnohdy nesmyslné jednorázové obaly. Důležité pro
správnou recyklaci je tedy
i správné třídění, mizerné třídění recyklaci pouze prodražuje a zpracovatel co nelze použít
stejně spálí.
Navíc je problém recyklace
plastů mnohem obsáhlejší,
neboť recyklované materiály
mohou 2-3x přesáhnout cenu
nové suroviny. Takže se zase
dostávám k tomu závěru,
který jsem zde již zmiňovala.
Snižme poptávku po plastech
kolem sebe, zkusme je nepoužívat tak často.
Třídění a recyklace víček od
PET
Plastová víčka od PET lahví
a některých nápojových krabic
jsou materiálem, který máme
spojený především s charitou.
To je samozřejmě chvályhodné. Nicméně je dobré zajímat
se i to, proč tomu tak je.
Protože nic není jen tak samo
od sebe.
Plastová víčka jsou vyráběna
z polypropylenu, vysokohustotního polyethylenu
a polystyrenu. Tedy z materiálů, které lze zpracovávat
recyklačními metodami.
A logicky ze vzniklého recyklátu vyrábět nové produkty.
Pokud vytřídíte víčko spolu
s PET lahví do žlutého kon-

tejneru, je zde velká pravděpodobnost, že zpracován bude
pouze PET. Pokud jste tedy třídící maniaci, můžeme vám doporučit třídit tato barevná víčka
zvlášť a do žlutého kontejneru
házet PETky bez nich. Tvrdá
víčka komplikují lisování.
Sebraná víčka pak můžete buď
věnovat na charitativní účely,
nebo je odevzdat subjektům,
které se zabývají jejich výkupem a dalším zpracováním.
(např. zde:
https://www.plastovavicka.cz/)
Problém zvaný PVC
V rámci recyklace obalových
plastů se nerecykluje PVC, mimochodem třetí nejpoužívanější plast na světě. PVC obsahuje
chlór. Chlór se může uvolňovat. Je to třetí nejpoužívanější
plast na světě. Především proto, že jeho výroba je levná. Dá
se upravovat všemi možnými
i nemožnými způsoby. Ale při
nedokonalé tepelné likvidaci
se uvolňuje chlorovodík. Avšak
především některé látky ze
skupiny dioxinů. Je dost pravděpodobné, že dioxiny jsou
silně karcinogenní, proto PVC
do kontejnerů na plast vůbec
neházejte. A hlavně – nepalte
ho doma v kamnech nebo na
ohništi!
Výrobky z PVC se spalují ve
speciálních spalovnách, jejichž
filtry škodliviny zachytí. Proto
prosíme- při třídění PET lahví
s PVC etiketou navlečenou na
lahev tuto etiketu sejměte
a vyhoďte do směsného
odpadu.

číslo 5

CO MÁ SMYSL TŘÍDIT?
- PET lahve, plastové láhve od
mléčných nápojů i samotného
mléka
- Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
- Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdelvažovat to
- Obaly od mycích a čistících
prostředků
- Igelitové sáčky, tašky a folie
- Tuhý a obalový polystyren
CO LZE TAKÉ TŘÍDIT?
(ale s velkou pravděpodobností
bude spáleno)
- Obaly od bonbonů, oplatek,
sušenek a dalších sladkostí
- Obaly od těstovin, pekárenských výrobků a instantních
potravin
- Plastové květináče, kořenáče
a truhlíky
- Obaly od CD, DVD, VHS
včetně samotných nosičů
CO VŮBEC NETŘÍDIT?
- Bioplasty
- Molitan, guma, lino, plexisklo
- Nic z PVC
- Novodur, novoplast
- Hnědé PETky od piva
- Zubní kartáčky
- Těsnění, žvýkačky
- Koberce, předložky
- Celofán
- Obaly značně znečištěné od
nebezpečných chemikálií
- Polystyren z domácích rekonstrukcí
Text: Michaela Klapalová, Lidice
Materiály použity z webu
www.trideniodpadu.cz
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves
Mladší přípravka

Hřiště

SO 04.05.2019 10:00

Stehelčeves

Velké Přítočno, Doksy

Stehelčeves

PÁ 10.05.2019 17:00

Velké Přítočno

Stehelčeves, Hrdlív

Velké Přítočno

PÁ 17.05.2019 17:00

Velké Přítočno

Stehelčeves

Velké Přítočno

SO 25.05.2019 10:00

Stehelčeves

Hrdlív

Stehelčeves

Mladší žáci A

Hřiště

PÁ 03.05.2019 17:00

Stehelčeves

Kročehlavy

Stehelčeves

ST 08.05 2019 07:15

Turnaj ročník 08 a mladší

v Českém Brodě

návrat 16:00

PÁ 10.05.2019 17:00

Zvoleněves

Stehelčeves

Zvoleněves

ST 15.05.2019 17:00

Stehelčeves

Lhota A

Stehelčeves

PÁ 17.05.2019 17:00

Stehelčeves

Zlonice

Stehelčeves

PÁ 24.05.2019 17:00

Braškov/Velké Přítočno

Stehelčeves

Braškov/Velké Přítočno

PÁ 31.05.2019 17:00

Stehelčeves

Hostouň

Stehelčeves

NE 05.05.2019 10:15

Hostouň/Hřebeč

Stehelčeves

Hostouň/Hřebeč

NE 12.05.2019 14:00

Stehelčeves

Unhošť (13)

Stehelčeves

Starší Žáci

Hřiště

NE 19.05.2019 10:15

Libčice/Tursko

Stehelčeves

Libčice/Tursko

NE 26.05.2019 14:00

Stehelčeves

Vinařice/Libušín

Stehelčeves

ST 29.05.2019 10:15

Smečno

Stehelčeves

Smečno

SO 04.05.2019 17:00

Neuměřice

Stehelčeves

Neuměřice

NE 12.05.2019 17:00

Stehelčeves

Otvovice

Stehelčeves

SO 18.05.2019 17:00

Koleč

Stehelčeves

Koleč

SO 25.05.2019 17:00

Žižice

Stehelčeves

Žižice

Rozpis A

Hřiště

Přijďte fandit!
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číslo 5

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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Rodinný
sportovní den
sobota 18. 5., 13-16:00, Altán BroŽOVO
PŘijĎte s námi zažít odpoledne plné
sportu a pojďte příkladem svým
dětem!
V orientačním běhu se stanovišti se
společně budete učit fair-play jednání
a radosti z pohybu.
Během celého ODPOLEdne budou
U altánu v Brožově
připraveny k vyzkoušení atletické
disciplíny.
Účastníci:
min. 1 dospělý a 1 dítě do 15 let
Program:
- 13:00 registrace
- 13.30 veselá rozcvička s klaunem
- 14:00 start
- 16:00 předpokládané ukončení
(podle počtu týmů)
Občerstvení zajištěno
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číslo 5

DětSkÝ deN
neDĚle 2. čeRvNA 2019
foTbALovÉ hŘišTĚ StEHelČEveS
14-16 hoD.

Co na děTI čeKÁ?
- kLaUn
- baLOnKy s heLIem
- maLOváNÍ na obLIčeJ, teTOváNÍ, coPÁnKy
- sKákACí hRad
- jíZdA na čTyŘkoLkÁCh
- foTOkoUTek
- boDyZOrBinG foTbAL
VsTupNÉ zDarMA, obČErStVenÍ zaJIšTěnO
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