Kněževeský
zpravodaj
2011
číslo: 4

vyšlo: 14.11.2011
5,- Kč

Vydává Úřad městyse Kněţeves
www.mestys-knezeves.cz
knezeves@knezevesko.cz
z veřejných zasedání
společenská kronika
ze školy a školky
odpadové hospodářství
přehled akcí
Řekni drogám ne – Řekni ano ţivotu
různé

„Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.“
František Ladislav Čelakovský
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Veřejná zasedání Městyse Kněţeves
Zastupitelé schvalují
přijetí dotace na projekt „Úpravy veřejných prostranství (návesní rybník, komunikace,
zeleň) a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání
nabídku pojišťovny Kooperativa a.s. na připojištění ostatních staveb včetně
příslušenství (veřejné osvětlení, hrací prvky).
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro zařízení s firmou ELEKTROWIN a.s.
Praha.
smlouvu o zřízení věcného břemene u pozemků 153 díl 2, 158 díl 2 dle PK s RWE
Gas Net s.r.o. při výstavbě plynárenské zařízení v celkové délce 29,08 m
návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu
do katastru nemovitostí k pozemkům 153 díl 2, 158 díl 2 dle PK ) dle geom. plánu č.
689-24/2011
prodej části pozemku p.č. 161/1 nově zaměřený p.č. 161/3 o výměře 91 m 2 manţelům
D. a R.B. za částku 100 Kč/m2
ukončení členství městyse Kněţeves ve Svazku měst a obcí Rakovnicka
záměr nasvětlení kostela Sv. J. Většího včetně cenové nabídky, realizace bude
provedena v r.2012
částku cca 75.000 Kč za břemeno od SŢDC (ţeleznice) vstup na pozemek, nutné ke
stavebnímu povolení na stavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci
uhrazení částky 10.000 +DPH na zřízení věcného břemene na stavbu kanalizace a
ČOV s Povodím Vltavy a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
uhrazení částky 68.550,-- na zřízení věcného břemene na stavbu kanalizace s
Krajskou správou a údrţbou silnic Stř. kraje a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE
GasNet, s.r.o na
plynovou přípojku na pozemku parc.č.848 k čp.402, městys obdrţí 500 Kč+DPH
návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do
katastru nemovitostí na poz. č. 848 o výměře 846 m2 na plynovou přípojku k čp.402
finanční nabídku dle výzvy na opravu střechy úřadu fi. TESLET za částku 499.404Kč
vč. DPH
marketingový průzkum a výběr nabídek na Ideovou studii „Rekonstrukce areálu
hostince č.p.102, Kněţeves―: architekta ing. Tichá, Uchytil za částku 310.000Kč,
geodeta ing. Fencla částku 10.000 Kč bez DPH, statika ing. Jandáčka za částku 90.000
Kč bez DPH
aktualizaci Strategického plánu obce (uskutečnit setkání s občany v sokolovně )
závěrečný účet za r.2010 se závěrečným výrokem s výhradou
podání ţádosti na 1. etapu na realizaci kanalizace a ČOV v částce 36.000.000,-Kč
včetně DPH a zpracování ţádosti Firmou PIK Vítek za částku 10.000,-- Kč bez
DPH
smlouvu o zřízení věcného břemene na NN v ulici Dr.F. Topky na parc.č.5/1, 160/8,
177, 178 v částce 15.000,-- Kč bez DPH s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
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zimní údrţbu pro fi MONTITECH Rakovník Ortcikr R. za částku 450 Kč/hod. + DPH
včetně pohotovosti (prohrnování sněhu a posyp místních komunikací a areálu
Benzinol)
změnu a doplnění OZV/ 1 o místním poplatku v části III. Čl. 12:
za umístění lunaparků a jiných atrakcí 5,-Kč/m2/den
za umístění zařízení cirkusů
5,-- Kč/m2/den
za zařízení pro poskytování prodeje
5,-- Kč/m2/den
Sazba poplatku činí za kaţdý i započatý m2 a kaţdý i započatý den.
ţádost základní školy o povolení výjimky z počtu ţáků pro r. 2011-12 (chybí 4 děti)
podání ţádosti o dotaci ze Středočeského kraje Fondu ţivotního prostředí a
zemědělství pro rok 2012 na projekt „Kanalizace I. etapa― ve výši 3,900. 000 Kč.
Předmětem ţádosti o dotaci bude výstavba kanalizačních řadů I. etapy
v předpokládané délce 2620 m vč. přečerpávací stanice odpadních vod a výtlačného
řadu
kupní smlouvu s RWE GasNet, s r.o. na plynárenské zařízení v ul. Dr.F.Topky, za
prodej obdrţíme částku 438.600 Kč včetně DPH
ţádost o dotaci ke Středočeskému kraji z Fondu památek na výměnu oken „Hostinec
čp.102―
zakoupení a zasazení smrku za účelem vánočního stromu v zahradě ZŠ

Společenská kronika
Významná jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
v říjnu
88
let
70
let
75
let

Nachtigalová Jiřina
Dondová Emilie
Konvalinková Helena
v listopadu
88
81
75
75
82

let
let
let
let
let

Ulrichová Dobruška
Kokschová Bohumila
Bţochová Zdeňka
Nechlebová Jana
Patráková Jiřina
v prosinci
75
let
81
let
90
let
70
let
87
let
82
let

Špaček Václav
Svatková Emilie
Izaj Michal
Procházka František
Grün Bedřich
Drazdík Jaroslav

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3

Vítáme nové občánky
Martina Rybáčková
Nela Tvarůţková

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Změna ve vydávání občanských průkazů
Do 30. listopadu 2011 je moţné poţádat o nový občanský průkaz v kanceláři Úřadu
městyse Kněţeves. Do konce roku nové OP budeme pouze předávat. Od 1. prosince se o
OP bude ţádat pouze v Rakovníku a od 1. ledna 2012 i předávat.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Ze školy - Podzimáček a sběr papíru
Nový školní rok s sebou přinesl kromě povinností také dětem chvilky zábavné, soutěţní a
neméně zajímavé. Děti se těší na
odpolední
krouţky,
návštěvy
představení, výstavy, exkurze. Hledáme i
moţnosti zasoutěţit si v poměřování
dovedností v celostátním měřítku.V říjnu
jsme se rozhodli na školní zahradě u
jednoho stromu vyrobit strašidlo. Dostalo
jméno Podzimáček, protoţe bylo
vytvořeno z toho, co jsme našli v
podzimní přírodě. Přihlásili jsme se s
ním do soutěţe O nejhezčí strašidlo.
Skončili jsme na skvělém 6. místě.
Děkujeme všem, kteří nám posílali své
hlasy a pomohli nám k tak pěknému
umístění. Několik let vedeme děti k
šetrnému zacházení s přírodou kolem
nás. Vyrábíme z odpadového materiálu,
na výzdobu školy pouţíváme věci, které
uţ svůj účel třeba splnily a nám se přesto
hodí na nejrůznější postavičky, vitráţe,
závěsné ozdoby. Stejně tak je to i se
starými novinami a časopisy. Za pomoci občanů Kněţevsi, rodičů a přátel naší školy se dětem
podařilo nashromáţdit v posledním půl roce dalších 30 q papíru. Peníze, které za něj byly
utrţeny, pouţijeme k zakoupení dvou stolních fotbálků na chodby školy. Bude to díky Vám
všem , kteří dětem a naší škole pomáháte, milý dárek k Vánocům. Moc všem děkujeme.
Květa Fraňková
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Z mateřské školy
Prázdniny jsou uţ nenávratně za námi a my se pomalu, ale jistě, blíţíme ke konci tohoto
roku.Máme uţ téměř za sebou první třetinu nového školního roku a doufáme, ţe činnosti,
které jsme pro děti na ten letošní připravili, jim pobyt v naší mateřské škole zase o něco
zpestří a zpříjemní.
Od září se rozjelo několik nových projektů. Předškoláci od září do listopadu dojíţdí kaţdé
úterý do Rakovníka na předlavecký výcvik, na který se velmi těší. Velká většina z nich uţ
začíná docela dobře plavat, a nebojí se ani ve velkém bazénu.
V září také začala do naší mateřské školy dojíţdět cvičitelka dětské zumby a kaţdý čtvrtek v
tělocvičně pilují taneční kroky, coţ se líbí zejména děvčatům. To ale neznamená, ţe by se
kluci nechali zahanbit, naopak, někteří se velice snaţí se jim vyrovnat a všichni mají velkou
radost z pohybu, coţ je to nejdůleţitější.
Do třetice byla nabídnuta rodičům moţnost přihlásit své děti na výuku angličtiny. Děti se zde
pod vedením zkušené lektorky seznamují hravou formou se základními slovíčky anglického
jazyka. Samozřejmě nemůţeme čekat, ţe budou mluvit plynule anglicky, ale pro další výuku,
která na ně bude čekat v základní škole, to bude jistě dobrá příprava.
Kromě těchto akcí jsme měli v mateřské škole kouzelníka, děti vyráběly s rodiči draky, které
máme vystavené ve třídě, zdobily dekorace z dýní. Od listopadu začneme připravovat
výrobky na vánoční výstavu, budeme se těšit na mikulášskou nadílku a vánoční besídku. Jako
loni, tak i letos se zúčastníme celostátní akce s pokusem o rekord, ve vypouštění balónků s
přáním Jeţíškovi. Podle nabídek, budeme objednávat divadelní představení a pořady pro děti.
S rokem 2011 se rozloučíme po skončení kaţdoroční vánoční besídky, a to malým
ohňostrojem a rozsvícením barevných lampiónků, které si děti samy vyrobí.
Tvrzová Yvona, vedoucí učitelka MŠ

Poděkování
Děkujeme paní Radce Šímové ze Salonu Beauty v Rakovníku za 53 ks poukázek pro děti
z naší mateřské a základní školy, se slevou 50% na pernamentku do solné jeskyně pro dospělý
doprovod a dítě.

Rodičovské centrum Sluníčko
Podzim je jiţ v plném proudu, proto se budeme v listopadu a prosinci věnovat
vánoční přípravě a výrobě ozdob, adventní výzdobě, zdobení perníčků.
Najdete nás kaţdou středu a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin v pavilonu A
mateřské školy v Jiţní ulici za symbolické vstupné 20,- na rodinu. Stále přeje
počasí k vyuţívání zahrady a herních prvků pořízených z programu LEADER
přes MAS Rakovnicko. Moţné zde domluvit návštěvu kosmetičky, masérky a
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manikúry.

v centru je nám moc dobře

Připravujeme
Adventní koncert
V neděli 27. listopadu, od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Kněţevsi. Vystoupí
ţenský pěvecký sbor MAGISTRAE RACONENSES pod vedením Miluše Seidlové a Vlasty
Petrţilkové a děti ze ZUŠ v Rakovníku. Po ukončení koncertu v 18.00 hodin společně
rozsvítíme vánoční strom v zahradě základní školy. Společně s dětmi pod vedením Anny
Ryvolové si zazpíváme známé vánoční koledy (texty budou promítány na plátno). K dobrému
čaji si můţete zakoupit vynikající perníčky paní M. Zilcherové.

Vánoční prodejní výstava
12. prosince od 14.00 hodin v zasedací místnosti úřadu začíná tradiční prodejní vánoční
výstava, potrvá do pátku 16. prosince. Opět se těšte na vynikající cukroví jesenických učňů,
na perníčky a perníkové chaloupky, vánoční dekorace, svíčky, františky, bylinkové čaje,
keramiku, šperky, korálky, korálkové vánoční ozdoby, drobné dárky a mnoho dalšího. Přijďte
načerpat vánoční atmosféru, udělat si radost sobě, svým blízkým, nebo jen tak pro inspiraci.

Ohňostroj
„Novoroční setkání občanů― s přípitkem a ohňostrojem. 1. ledna 2012 před úřadem, od 17.00
hodin
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Informace invalidů
Svaz invalidů,pořádá dne 19.11.2011 zájezd do aquaparku do Weidenu. Odjezd v 6.00 od
pošty za 300.- Kč /na autobus a pojištění/ a 6 EU na vstup. Přihlášky přijímá J. Šímová.
Na 28.11.2011 připravujeme výroční členskou schůzi ZO SZP od 13.00 v sokolovně .
Zveme všechny členy.
Svaz postiţených Rakovník,T.G.Masaryka 2473, tel. 313 513 008
Pořádá od 29.4.2012—13.5.2012 rekondiční pobyt ve Františkových Lázních
Cena 9.500.-/ záloha 3 000.-Kč do 31.12.2011,doplatek do 15.2.2012/ V ceně : doprava
autobusem z Rakovníka,14x ubytování v dependanci Otava,plná penze, 36 léčebných
procedur/18 procedur za týden/,vstupní a výstupní lékařské vyšetření,lékařská sluţba 24
hod.denně,garance uţití
františko lázeňských přírodních léčivých zdrojů, 6 vstupů do
Aquafora-světa vody a relaxace/po-pá/, 1výlet za krásami a zajímavostmi zdejšího kraje,
prohlídka města s průvodcem, ochutnávka františkolázeňských oplatek a likérů,
2x vstup na kulturní akce.

Dětská mikulášská
Český svaz ţen zve děti s rodiči na „Dětskou mikulášskou― s Jirkou Ladrou do kněţeveské
sokolovny v neděli 4. prosince od 14.00 hodin.

Cvičení v sokolovně
Zumba s Káťou a Andreou – cvičí se pravidelně kaţdé úterý a čtvrtek od 19,15 hodin, za
30,-Kč
Pilates, jóga s Renatou - cvičení opět začne 16.11.2011 od 18 hodin,s sebou podloţky na
jógu, obuv na cvičení, pití atd., vstupné 40.- Kč.

Úspěchy v poţárním sportu - SDH Kněţeves 2011
7.5. I. kolo poţárního sportu - 1 místo muţi , 1 místo ţeny
14. 5. T.F.A. CUP Mrač - bez DT Josef Ţemlička 2 místo , David Čechák 5 místo
s DT Josef Ţemlička 4 místo , David Čechák 7 místo
28. 5. Poţární útok - Libčice - 1 místo ţeny , 2 místo muţi
4. 6. II. kolo poţárního sportu Kněţeves - 2 místo muţi , 3 místo ţeny
25. 6. T.F.A. CUP Kněţeves - bez DT David Čechák 1 místo
s DT Josef Ţemlička 2 místo
7. 8. Poţární útok - Lubenec - 3 místo muţi
13. 8. Poţární útok - Štědrá - 1 místo muţi
17. 9. Poţární útok - Letky - 1 místo muţi
24. 9. Memoriál Chrášťany - 3 místo muţi, 3 místo ţeny
1. 10. Noční poţární útok - Suchdol - 6 místo muţi , 2 místo ţeny
8. 10. Poţární útok - Řeţ - 4 místo ţeny, 4 místo muţi
29.10. Ţelezný hasič Katusice - 2 místo Josef Ţemlička , 3 místo David Čechák

Gratulujeme ke všem dosaženým úspěchům a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.
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My třídíme nejlépe
I v letošním roce jsme zapojeni do soutěţe „My třídíme nejlépe―. V průběţném pořadí k 3.
čtvrtletí jsme na 298. místě z 381 přihlášených obcí.
I přes vzrůstající mnoţství tříděného mnoţství odpadů se v okolí sběrných míst a v
barevných kontejnerech určených pro jednotlivé komodity stále více objevuje odpad, který
tam nepatří. Ten se samozřejmě na ruční třídící lince v Kralovicích odděluje do komunálního
odpadu. Mnoţství čisté suroviny je tak daleko menší. Nejčistější tříděný odpad (90%) jsou
stále značené ţluté pytle na plastové láhve sváţené od domů.
Od firmy EKOKOM pak dostáváme odměnu, která se skládá z různých bonusů jako např.
výtěţnost sběru na obyvatele, nádobový a pytlový sběr 4 komodit (papír, plasty, sklo,
nápojový karton), bonus efektivity, za hustotu sběrné sítě, přičemţ se jednotlivá komodita
přepočítává na % podíl obalové sloţky (papír 25%, plasty 85%, sklo 99%, kovy 6%, nápojový
karton 100%).
Přehled získaných odměn za jednotlivá čtvrtletí 2011
¼ 2011
11.498,-Kč
2
/4 2011
22.163,50Kč
¾ 2011
40.863,47Kč

Odpad z barevných kontejnerů na skládce nekončí
Vytříděné odpady, které odkládáte do barevných kontejnerů, sbírají svozová vozidla, a to
kaţdý druh zvlášť. Odpady putují do třídících linek, kde jsou po odstranění nečistoty a
neţádoucích příměsí rozděleny podle dalšího způsobu zpracování. Střepy z celé republiky
míří do Příbrami na automatickou třídící linku, kde se sklo rozdělí podle barevnosti a je
drceno na velikost, kterou pro další zpracování poţadují sklárny.
Papír a plasty se rovněţ odváţí do třídící linky v Kralovicích, kde se ručně dotřiďují. Po
oddělení hrubé nečistoty se odpad ručně rozdělí podle jednotlivých druhů. Nároky
zpracovatelů na čistotu suroviny se s hospodářskou krizí zvýšily, a základem je proto kvalitní
třídění jiţ v domácnostech.
Z roztříděného materiálu zůstává na pásu jiţ jen minimum nezpracovatelného odpadu, který
buď končí na skládce nebo se zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný
odpad dál putuje k recyklaci.

Recyklace
Sběrový papír se recykluje velmi snadno a dobře, protoţe
tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě
nového papíru. Při zpracování se nejprve rozmáčí ve vodě,
vzniklá kaše se vyčistí a upraví. V papírenském stroji se poté
přemění na nový papír, například novinový nebo kartonový.
Novinový papír můţe obsahovat aţ 70 procent, toaletní papír
dokonce 100 procent recyklovaného materiálu.
Sklo má velikou výhodu, protoţe ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti.
Nadrcené skleněné střepy se ve sklárnách přimíchávají do sklářského kmene, který se roztaví
a odlitím do forem vzniknou nové výrobky. Vyuţíváním střepů starého skla se šetří kromě
základní suroviny také hodně energie. Například u barevných obalů, jako jsou pivní lahve, lze
vyuţít recyklované sklo aţ ze 70 procent, při výrobě čirých lahví mohou ve sklárnách pouţít
aţ 40 procent recyklátu.
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Plast je zpracováván podle druhu, protoţe kaţdý má odlišné sloţení a vlastnosti a vyţaduje
různou technologii. Jednotlivé plasty se drtí na jemné vločky, které se vyperou a dále taví na
granule, coby surovinu pro výrobu nových výrobků.
Velká část PET lahví jde do závodu Silon v Plané nad Luţnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta
se vyuţívají při výrobě koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký zájem o
vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie. Také nové barevné PET lahve
mohou obsahovat aţ 100 procent recyklovaného plastu, stejně jako jejich víčka z materiálu
HDPE.
Z fólií, pytlíků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie. Tvrdé obaly, např. od šampónů,
čistících prostředků a jiných výrobků, se po dotřídění melou, čistí a dále vyuţívají ve výrobě.
Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím sniţují její spotřebu. Sebraný pěnový
polystyren můţe slouţit i k výrobě speciálních cihel.
Směsný plastový odpad je zbytek po
vytřídění ostatních dobře vyuţitelných
frakcí. Nelze u něho často rozpoznat
z jakého materiálu je. Přitom zpracování
polyesteru,
polyethylénu
nebo
polypropylénu je velmi rozdílné. Přesto
se směsný plast dá vyuţít. Vyrábějí se z něj výrobky, které moţná nejsou na první pohled
příliš krásné, ale svému účelu poslouţí velice dobře: například zatravňovací dlaţdice,
„korýtka― na ukládání kabelů do země, protihlukové stěny nebo třeba lavičky a další zahradní
nábytek.
Nápojové kartony, které se na třídící lince oddělí od ostatního papíru, odcházejí k dalšímu
zpracování do papíren v Bělé pod Bezdězem nebo Ţimrovicích. Z kartonů se po rozemletí
získá velmi kvalitní papírovina. Zbytek obsahující plast a hliníkovou fólii, končí buď na
skládce nebo je vyuţit při výrobě paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na
stavební desky, které se pouţívají například jako ztracené bednění či podobně jako
sádrokartonové stěny. Vyrábí je u nás firma. Flexibuild v Hrušovanech u Brna.

Elektrozařízení není komunální odpad – kam s ním?
V červenci letošního roku jsme uzavřeli smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou ELEKTROWIN a.s.. Je to nezisková společnost zaloţená výrobci velkých a malých
domácích spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech.
Zajišťuje zpětný odběr, oddělený odběr, zpracování, vyuţití a odstranění velkých a malých
domácích spotřebičů.
Ve sběrném dvoře tak dále třídíme toto elektrozařízení na další skupiny velkých spotřebičů
(pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, ventilátory), chlazení (chladničky,
mrazničky), střední spotřebiče (vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače), malé
spotřebiče (ţehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické noţe, váhy, kávovary, fény,
holící strojky, šicí stroje), nářadí – hobby, dílna (vrtačky, brusky, řezačky, frézky, kladiva,
šroubováky, pájky, svářečky, nýtovací kleště, čerpadla, kompresory) zahrada (sekačky,
křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůţky na ţivý plot). Za takto vytříděné
elektrospotřebiče budeme dostávat další odměnu, kterou vyuţijeme na další modernizaci a
vylepšení sběrného dvora.
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Zářivky a úsporné ţárovky
Šetří energii a jsou šetrné k ţivotnímu prostředí, při recyklaci je moţné znovu pouţít aţ 96%
všech materiálů (kovy, plasty, sklo a rtuť), ze kterých je zářivka vyrobena. Přečištěná rtuť je
znovu vyuţita v chemickém průmyslu. Sklo z recyklace zářivek je většinou vyuţíváno jako
technický materiál. Některé společnosti z tohoto skla znovu vyrábí zářivky. Kovy je moţné
opětovně vyuţít při kovovýrobě, nakonec z nich mohou být třeba součástky pro vaše jízdní
kolo.
Vyslouţilé nerozbité zářivky a „úsporky― předáváme k recyklaci Společnosti EKOLAMP
s.r.o..

Zařízení informačních technologií
Ve sběrném dvoře také dále třídíme a oddělujeme od ostatního elektrozařízení televizory,
počítače, monitory, myši, notebooky, klávesnice, telefony a příslušenství, záznamníky, faxy,
kalkulačky, kopírky, skenery, tiskárny, videa, satelity, přehrávače, DVD přehrávače,
sluchátka, radiobudíky, rádia, fotoaparáty, kamery, hudební nástroje, mikrofony, nabíječky,
adaptéry. Toto elektrozařízení předáváme společnosti ASEKOL s.r.o. k recyklaci.
Recyklace – cesta k úsporám i ochraně ţivotního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky
prokázali, ţe mají zájem o své ţivotní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také
k němu dnes uţ většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad
recykluje nejvíce. Jeho mnoţství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce uţ
kaţdý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a
zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo
ekologicky zpracovat jiţ více neţ 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů,
mikrovlnek či vrtaček. Například vyslouţilých chladniček dodal k ekologickému zpracování
na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít
těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi
ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých
domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, ţe obce zbavil starostí, současně jim
začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním
systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun.
Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům
co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly.
ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní
obsluţnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického
zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých
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spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun
na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou ţivotního prostředí.
Z vyslouţilých elektrozařízení se dá vytěţit velké mnoţství uţitečných materiálů, které se
znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těţbou. Například z obyčejné
pračky se dá opětovně vyuţít 23 kilogramů ţeleza, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10
kilogramů plastu. Například recyklací běţné chladničky se dá ušetřit aţ 20 kg ţeleza a 16 kg
plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny a více neţ 20 litrů ropy, čímţ se do
ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu
elektrospotřebičů lze vyuţít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké mnoţství energie. Podle propočtů na základě modelu
norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vyslouţilých spotřebičů za 5 let své
činnosti ušetřil více neţ 609 000 MWh elektřiny, coţ je průměrná roční spotřeba více neţ 76
000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně sniţuje také produkci oxidu uhličitého,
který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN
jiţ zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak
společně naše ţivotní prostředí!

Kam s vybitými bateriemi?
I vybité baterie všech druhů a velikostí můţete odnést do sběrného dvora. K tomu vám
poslouţí skládací krabička, která je obsahem tohoto vydání zpravodaje.

Mysli ECO, řekni CHEESE!
Touhle novou osvětovou akcí, chce
KS ECOBAT podpořit sběr vybitých
baterií v ČR. Projekt, jenţ je zaměřený na
širokou veřejnost, má za cíl, naučit rodiny,
ale i jednotlivce sbírat vybité baterie v
domácnostech. K tomu má poslouţit právě
sběrná nádoba, kterou k vzhledem svému
designu nazýváme ECOCHEESE.

ŘEKNI DROGÁM NE – ŘEKNI ANO ŢIVOTU
Nejen ve světě, ve městě ale uţ i k nám se přiblíţila a ovlivňuje
generaci našich dětí a vnoučat MARIHUANA a nejen ona. O
drogách se hodně mluví a publikuje na ulicích, ve školách, na
internetu i v televizi. Něco z toho pravda je, něco ne.
Ve skutečnosti tyto informace šíří ti, kdo drogy prodávají.
Napravení drogoví dealeři přiznávají, ţe byli ochotni říci cokoli,
jen aby člověka přiměli drogu koupit.
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Co je marihuana?
Marihuana je termín pouţívaný k označení vysušených květů, semen a listů indického konopí.
Na ulici se pouţívá řada dalších názvů, například: špek, gandţa, tráva, brčko, rostlina, jont,
hulení, zelí, marijánka, skunk, skéro, maruška, marihuana a další.
Hašiš je jinou formou této drogy a vyrábí se z pryskyřice květů indického konopí. Nazývá se
téţ haš, šit (z anglického shit) nebo bahno a je přibliţně šestkrát silnější neţ marihuana.
Bez ohledu na název je tato droga halucinogen – tedy látka, která narušuje způsob,
jakým mysl jedince vnímá okolní svět.
Chemická látka, která toto narušené vnímání vytváří, se nazývá „THC―.
Mnoţství THC obsaţené v jednotlivých dávkách marihuany se můţe podstatně
lišit, ale obecně lze říci, ţe v poslední době se mnoţství THC v pěstovaných
rostlinách zvýšilo.
Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou na světě. Je obvykle kouřena ve
formě cigarety nebo v dýmce. Účinek člověk cítí během několika minut, zvýšený srdeční typ,
zhoršená koordinace a rovnováha, stav „snící― mysli, stav mysli mimo realitu – vyvrcholí
během prvních 30 minut. Tyto krátkodobé účinky obvykle pominou za dvě nebo tři hodiny,
ale mohou trvat i déle v závislosti na mnoţství, které uţivatel přijal. Protoţe typický uţivatel
marihuany vdechuje větší mnoţství kouře a drţí ho v plicích déle neţ kuřák cigarety, mají
jointy váţný vliv na jeho plíce. Kromě bolesti v krku a kašle bylo zjištěno, ţe konzumace
jednoho jointu vystavuje plíce takovému mnoţství rakovinotvorných chemických látek jako
vykouření pěti cigaret. Psychické následky uţívání marihuany jsou stejně kruté. Kuřáci
marihuany mají horší paměť a niţší mentální schopnost neţ lidé, kteří marihuanu nepouţívají.
Je kouření jointa totéţ jako pití alkoholu?
Alkohol obsahuje jedinou substanci: etanol. Marihuana obsahuje přes 400
známých chemických látek včetně stejných rakovinotvorných látek, jaké
obsahuje tabákový kouř. Na rozdíl od kuřáků cigaret, ale kuřáci marihuany
vdechují kouř více zhluboka a zadrţují jej co nejdéle, aby posílili účinek drogy,
zároveň tím ale způsobují váţnější poškození plic. Alkohol je z těla uvolněn
během několika hodin, ale THC zůstává v těle několik týdnů, moţná aţ měsíců, podle doby a
intenzity kouření. THC poškozuje imunitní systém. Alkohol nikoliv. Kuřáci marihuany si ale
musí být vědomi toho, ţe chemické látky v ní obsaţené včetně těch, které způsobují rakovinu,
zůstávají v těle ještě dlouho poté, co drogu uţili.
Mezinárodní statistiky
podle údajů Organizace spojených národů, 158,8 milionu lidí na celém světě kouří
marihuanu – coţ je více neţ 8,8 % obyvatelstva planety
více neţ 94 milionů lidí ve Spojených státech přiznává, ţe ji uţilo alespoň jednou
podle Národního průzkumu uţívání drog a zdraví z roku 2007, 2,1 milionu lidí v USA
toho roku poprvé zneuţilo marihuanu
v roce 2007 bylo v USA 6,7% mladých lidí ve věku od 12 do 17 let pravidelnými
kuřáky marihuany
podle odhadů vlády USA se tamní produkce marihuany zvýšila během posledních 25
let desetinásobně: z 1000tun v roce 1981 na 10000 tun v roce 2006.
Není překvapením, ţe 58% lidí ve věku 12 aţ 17 let, bylo pod vlivem
marihuany jen za poslední rok
z dospělých lidí starších 26 let, kteří uţívali marihuanu ještě před
dovršením patnácti let, 62% uţilo v určitém momentu svého ţivota
kokain, 9% alespoň jednou uţilo Heroin a 54% uţilo léky ovlivňující mysl, pro jiné
neţ léčebné účely
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vedle alkoholu je marihuana druhou nejčastější nalezenou drogou v tělech řidičů, kteří
se stali oběťmi smrtelných dopravních nehod
v České republice mělo v roce 2007 jiţ 20,7% školáků do 13 let zkušenost
s marihuanou, coţ je oproti roku 2003 nárůst o 5,5%
ze studie ESPAD vyplývá nárůst uţití nejvíce zneuţívané drogy marihuany u studentů
ve věku 16 let ze 43,8% v roce 2003 na 45,1% v roce 2007
stejná studie v ČR v roce 2007 potvrdila sníţenou výkonnost ve škole v důsledku
uţívání nelegálních drog u 19,3% studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo
14,1% a problémy ve vztazích s přáteli uvedlo 16,6% studentů
zdroj informací: „Publikováno na webu www.drogy.cz―.

Adventní období
Slovo „advent― pochází z latinského adventus a znamená „příchod―. Příchod čeho nebo
koho? Podstata adventu vychází z křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval
a očekával příchod (narození) Spasitele (jinak taky Mesiáše, Krista). Křesťané se na jeho
příchod připravovali hlubokým zboţným rozjímáním v kostelech a dodrţováním půstu, tzn.
Střídmostí v jídle, pití a zábavách. Kaţdý den ráno se slouţily mše, na nichţ se zpívaly úvodní
písně nazývané „roráty― (z latinského Rorate coeli…, česky „Rosu dejte, nebesa…―).
Kaţdoročně adventní období vrcholí 24. Prosince na Štědrý den, kdy se narodil Jeţíš.
Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28
dní), protoţe začíná v neděli, která je nejblíţe ke svátku svatého Ondřeje (30. listopad).
Poslední adventní neděle (čtvrtá) připadá vţdy na neděli před 25. Prosincem. Advent trvá
vţdy do půlnoci 24. prosince. Štědrý večer je povaţován za předvečer hlavního vánočního
svátku (25. prosince – Boţí hod). Někdy se proto stává, ţe poslední adventní neděle můţe
připadnout i na Štědrý den. Tehdy trvá advent vlastně jen tři týdny, kdyţ má čtyři adventní
neděle.
Přestoţe to bylo období intenzivního duchovního ţivota, prostý
lid se zcela neodříkal zábavám. V adventním čase má svátek
několik významných světců a s těmito dny je spojeno mnoho
zvyků, pověr a magických praktik.
Podoba dnešního adventu ve většině postrádá náboţenský smysl.
Je spjata především s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcováním
vánočních stromů na náměstích a hlavně s prodejními akcemi a
trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího
zboţí.

Adventní věnec
Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní
věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň jiţ přichází
jako vítěz, jako král a osvoboditel, Jeţíši Kristu. Kruhová podoba
věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost.
Tento zvyk je starý přibliţně 150 let. Základním prvkem
tradičního adventního věnce jsou čtyři svíčky symbolizující čtyři adventní neděle. Na
„ţeleznou― neděli se na chvíli rozsvítí první svíčka, na „bronzovou― se přidá druhá. Na
„zlatou― neděli svítí všechny čtyři svíčky. Věnec můţe být na stole nebo viset u stropu.
Svíčky by správně měly mít fialovou barvu, protoţe je podle církevních předpisů barva
adventu. V současné době se ale pouţívají různé barvy, v oblibě je zejména červená. Pěkným
dekorativním předmětem jsou věnce zavěšené na domovní dveře, není to ale pravý adventní.
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Něco na zamyšlení
Vytvořili jsme víc počítačů pro víc
informací
A abychom vytvořili víc kopií
Ale méně komunikujeme.

PARADOX
Dnes máme větší domy a menší rodiny
Víc vymoţeností, ale míň času
Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu
Víc vědomostí, ale míň soudnosti.
Máme víc odborníků, ale také víc
problémů
Víc zdravotníků, ale méně starostlivosti

Máme vyšší kvantitu
Ale niţší kvalitu
Tohle je čas rychlého stravovaní a
pomalého trávení
Vysokých muţů a nízkých charakterů
Víc volného času a méně zábavy…
Víc druhů jídla…ale méně výţivy
Dva platy…ale víc rozvodů
Krásnější domy…ale neúplné rodiny

Utrácíme příliš bezstarostně
Smějeme se málo
Jezdíme rychle
Zlobíme se brzy
Udobřujeme pozdě
Čteme málo
Televizi sledujeme hodně
A modlíme se velmi zřídka.

Proto navrhuji, ţe tak jako dnes,
nenechávej nic na zvláštní příleţitost,
Protoţe kaţdý den, který ţiješ je zvláštní
příleţitost
Vyhledávej vědomosti, víc čti, seď na
verandě
A obdivuj výhled bez toho, aby jsi věnoval
pozornost svým potřebám
Buď víc času se svou rodinou a přáteli, jez
oblíbená jídla
A navštěvuj místa, které máš rád
Ţivot je řetěz radostných momentů,
Není jen o přeţití
Pouţívej svoje křišťálové poháry,
Nešetři nejlepším parfémem
A pouţij ho kdykoliv budeš chtít.
Odstraň ze svého slovníku fráze jako
„někdy jindy― a „příště―
Napiš ten dopis, který jsi chtěl napsat
„někdy jindy―

Znásobili jsme naše majetky,
Ale zredukovali naše hodnoty
Mluvíme mnoho, milujeme málo
A podvádíme příliš často
Učíme se jak vydělat na ţivobytí
Ale ne jak ţít
Přidali jsme roky ţivotu, ale ne ţivot
rokům
Máme vyšší budovy, ale niţší charaktery
Širší dálnice, ale uţší obzory
Myslíme víc, ale máme míň
Kupujeme víc, těšíme se z toho míň.
Cestujeme na měsíc a zpět,
Ale máme problém přejít přes ulici
navštívit sousedy
Dobýváme venkovní vesmír
Ale vnitřní ne
Rozbili jsme atom
Ale ne naše předsudky

Řekni své rodině a přátelům
Jak moc je máš rád
Neodkládej nic, co přináší smích
A radost do tvého ţivota.
Kaţdý den, kaţdá hodina, kaţdá minuta je
výjimečná
A ty nevíš, jestli není třeba tvoje poslední.

Píšeme víc, učíme se míň,
Plánujeme víc, dokončujeme míň
Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat,
Máme vyšší platy, ale niţší morálku
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