Milí a milé,
tento měsíc toho máme ve zpravodaji spoustu, takže nebudeme zbytečně remcat
v úvodníku a hurá rovnou do čtení.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Eva VÝRUTOVÁ
Libuše ŘEČÍNSKÁ

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Rád bych poděkoval paní Haně Kohoutové za gratulaci a dárek k mým
narozeninám a především za velmi příjemné setkání a milé povídání.
Josef Plátek
 Děkuji touto cestou paní starostce V. Kellerové, panu místostarostovi T. Skálovi a
ostatním zastupitelům obce Lidice za významnou spolupráci v uplynulém roce
2018. Taktéž za velkou a konkrétní pomoc při významných oslavách školy ve
Hřebči, s přesahem do výchovně vzdělávacího procesu našich žáků.
Za kolektiv pedagogů Masarykovy jubilejní základní školy Anna Holeyšovská,
vedoucí vychovatelka SD
 Děkuji ředitelce Památníku Lidice, paní Mgr. Martině Lehmannové a všem
ostatním zaměstnancům za výraznou podporu a pomoc při výchově a vzdělávání
našich žáků v roce 2018. Především za veškerá přizvání ke společenským,
kulturním, vzdělávacím a jiným akcím. Díky nim si neobvyklými metodami naši
žáci osvojují další vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientaci
v okolním světě a zapojení do společenského života.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka SD při MJZŠ Hřebeč
 Chtěl bych tímto poděkovat paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu,
příjemné posezení a dárek od OÚ Lidice k mým narozeninám. Rovněž chci všem
popřát všechno nejlepší a hodně zdraví v roce 2019.
Petr Macháček
 Mnohokrát děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání
dárku od OÚ Lidice k mým narozeninám.
Marta Slavíková
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POJEĎTE S NÁMI DO POLSKA – KUDOWA ZDROJ
Text: Michaela Klapalová, www.radynacestu.cz

Obec Lidice, město Buštěhrad, obec Makotřasy, obec Stehelčeves pořádají
9. dubna 2019 společný zájezd do Polska, cíl cesty Kudowa Zdroj – trhy.
Cena za osobu – pro lidického seniora 200 Kč, pro ostatní 300 Kč.
Uzávěrka přihlášek na OÚ Lidice do 27. března 2019 nebo naplnění autobusu.
Tel. 312 253 083 OÚ Lidice, 773 280 872 Veronika Kellerová, starostka obce Lidice
A já jakožto Lidický turista mám hned několik tipů, proč jet s námi. A nebude to jen
pozvánka na obligátní a známé trhy, tohle městečko toho nabízí mnohem více.
Kudowa Zdroj je hraniční město nedaleko českého města Náchod. Kudowa nesla
v historii český název Chudoba. Až tomuto městečku zasahuje krásná přírodní
rezervace, která se u nás nazývá Broumovsko. Celé město je obklopeno borovými a
smrkovými lesy, skalními stěnami a nedaleko města najdete dokonce i Národní park
Stolové hory.
Kudowa Zdrój je také vyhledávána díky malým, ale příjemným lázním a aquaparku, za
procházku také stojí hlavní ulice Zdrojowa, která je lemována starými vilami.
O léčebných pramenech se zde vědělo již od konce 16. století, tehdy se o nich pod
názvem Čermenské Lázně zmiňuje kronikář Ludvík z Náchoda. Za účelem lázeňské
rekreace se sem jezdí od roku 1636, kdy zde byly postaveny první dřevěnné lázeňské
budovy. Věhlas lázní rozšířil luteránký mnich, který zkoumal léčivé účinky pramenů
na lidský organismus, a v jeho době, v polovině 19. století, lázně navštívilo 300
pacientů, o 50 let později už bylo zaznamenáno přes 4 000 pacientů. Dnes v KudowěZdróji vyvěrá devět pramenů, z nichž pět slouží k popíjení a koupání a slouží k léčbě
problémů se srdcem, oběhovým systémem a zažívacím traktem.
Projít se můžeme i lázeňským parkem, který nabízí spoustu míst, kde relaxovat
v obklopující zeleni, a jak jsem se informovala nabízí i místečka, kde si lázeňsky
posedět a dát si kafíčko a nějaký dobrý zákusek k němu. Kdo bude dostatečně odvážný
může ochutnat i místní léčivé minerální prameny.
Během své dlouholeté historie byly lázně navštíveny i mnoha známými osobnostmi,
mimo jiné Winstonem Churchillem, Johannem Wolfgangem Goethem, Aloisem
Jiráskem, Josefem Václavem Sládkem či Karolem Wojtylou. V roce 2007 se zde
dokonce natáčela část filmu Letopisy Narnie.
Mezi zajímavé tipy k návštěvě patří bezesporu Muzeum hraček, v němž prý můžeme
najít i Rumcajse, Manku a Cipíska. Otevřeno je každý den od 10-17:00 hodin,
vstupné 14 PLN. Nedaleko od Kudowy Zdroje se ve vesnici Čermná nachází známá
kostnice, kterou zdobí 3000 lebek a kosti asi 25000 obyvatel, kteří zde zahynuli během
epidemií či válek. Byla vybudována na konci 18. století českým kněžím Václavem
Tomáškem.
Jak vidíte, v tomhle městečku toho je opravdu hodně k vidění, a to jsem vypíchla jen
několik tipů. Já určitě pojedu a asi se po trzích toulat nebudu - Pojedete také?
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ZLODĚJI V LIDICÍCH – VÝZVA PRO
OBČANY
Text: Veronika Kellerová

Spoluobčané,
v pondělí 14. ledna brzy ráno (nejspíše mezi 3 – 5
hodinou) se stala místní provozovna Zlatnictví
v Tokajické ulici obětí vloupání. Zloději poničili
zejména vstup a zařízení obchodu, zboží je dobře
zajištěno, tam se zlodějům již nedařilo. To vše i přes
funkční alarm.
Policie hledá svědky, kteří mohli něco podezřelého
vidět či si všimli například podezřelých osob, ať již
v pondělí ráno či například předtím, když si mohli
lupiči svůj čin plánovat.
Znovu vyzýváme k obezřetnosti a všímavosti a vzájemné sousedské pomoci v tomto
ohledu.
Prosíme občany o pozornost ke svému okolí a v případě něčeho podezřelého či
neobvyklého se okamžitě obracejte na linku Policie ČR 158 nebo můžete i na tel. čísle
773 280 872 (starostka obce).
Zároveň vás žádám v případě podezřelého vozu o preventivní poznačení SPZ a typu
vozidla, případně identifikace a chování posádky vozu. Může se jednat o tzv. tipaře či
přímo zloděje připravující se na vloupání či krádež.
Děkujeme vám za spolupráci. Veronika Kellerová a OZ Lidice

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
BUŠTĚHRAD OD 1.11.2018
MUDr. Yaroslav Shepelyak
MUDr. Josef Jelínek
Pondělí 11:00-13:00 akutní
Úterý 07:00-10:00 akutní
Středa 07:00-10:00 akutní
Čtvrtek 11:00-13:00 akutní
Pátek 07:00-10:00 akutní

10:00-12:30 pouze objednaní
10:00-12:30 pouze objednaní
10:00-13:00 pouze objednaní
13:00-18:00 pouze objednaní
10:00-12:30 pouze objednaní

Objednat se můžete na telefonním čísle 312 250 677
Více na www.emotmedico.cz
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SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ
Text: www.csbslidice.cz Foto: Stanislav Pítr, ČSOL Kladno

Památník Lidice ve spolupráci
s Pardubickým krajem, městy Pardubice a
Sezemice, Českým svazem bojovníků za
svobodu, Československou obcí
legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou
uspořádali jedenáctou pietní připomínku
výsadkové operace Silver A, a s ní
spojených odbojových akcí na Pardubicku a
tragického osudu osady Ležáky.
Záštitu převzali ministr kultury ČR Antonín
Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. Letošní setkání bylo věnováno
památce pplk. v.v. Josefa Holce, válečného
veterána, účastníka bojů o Duklu, který se pravidelně účastnil setkání „Silver A“ a
který zemřel 17. března 2018 ve věku nedožitých 100 let. Účastníci uctili jeho
památku minutou ticha. Akce se zúčastnili také manželé Klánovi z ČSBS Lidice a
představitelé Obecního úřadu v Lidicích.

LETIŠTĚ PRAHA ZNOVUOTEVŘELO VYHLÍDKOVÝ VAL U
OBCE KNĚŽEVES
Text a foto: Roman Pacvoň, tiskový mluvčí Letiště Praha

Letiště Praha otevřelo nový val určený pro pozorování letadel, který se nachází u obce
Kněževes. Původní val musel být v květnu loňského roku zrušen, jelikož bránil stavbě
produktovodu leteckých pohonných hmot a plánovanému rozšíření perimetru letiště.
Nový val je vyšší o téměř dva metry a oproti původnímu byl posunut o 51 metrů dále
od přistávací dráhy.
Val v Kněževsi byl oblíbeným
místem pro pozorování letadel a
scházeli se na něm fotografové,
letečtí fandové, ale i turisté a rodiny
s dětmi. Z důvodu rostoucího
leteckého provozu je však letiště
Praha nuceno zvyšovat svoje
kapacity, což vyžaduje i stavební
úpravy. Strategickou stavbou
z pohledu budoucího rozvoje letiště .
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je i nový produktovod leteckých pohonných hmot a depo autocisteren. Právě nově
vznikajícímu produktovodu musel původní kněževeský val ustoupit.
Po téměř devíti měsících vznikl v blízkosti původní plošiny val nový. Je vysoký 4,5
metru a tvoří ho zemina o objemu 735 m3 (objem zeminy v původním valu byl
465m3). Návštěvníci se k němu dostanou po nezpevněné štěrkové cestě, která vede od
přilehlé komunikace.
„Opětovné otevření valu je bezpochyby pozitivní zprávou pro milovníky letadel i
rodiny s dětmi, které jsou jeho častými návštěvníky. Do budoucna plánujeme
vylepšení o dětské hrací prvky, aby malí návštěvníci měli vedle pozorování letadel
možnost další zábavy. Tento krok je v souladu s dlouhodobou koncepcí letiště neustále
hledat další možná zlepšení
poskytovaných služeb. Letectví je
atraktivní obor a pozorování letadel
při vzletu či přistání budí stále u
mnohých obdiv,“ říká Jiří Kraus,
místopředseda představenstva Letiště
Praha, který je odpovědný mimo jiné
za vztahy s blízkým okolím letiště.
Letiště Praha se dlouhodobě snaží
vycházet vstříc fanouškům letectví a
nabízet řadu možností, jak pozorovat z bezprostřední blízkosti vzlety a přistání
zajímavých letadel. Kromě kněževeského valu se nedaleko letiště nachází i druhý val,
který je situovaný u obce Hostivice. Spotteři, tedy fotografové letadel, mohou využít
také speciálních otvorů v oplocení. Pro všechny zájemce návštěvníky letiště jsou pak
z obou terminálů přístupné vyhlídkové terasy. Pokud chce zájemce vidět letadla a
letištní techniku skutečně zblízka, může využít oblíbených exkurzí pořádaných
Letištěm Praha, které zahrnují prohlídku nejzajímavějších míst letiště, jež nejsou
veřejnosti běžně přístupná.

I TOHLE JE U NÁS MOŽNÉ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Vážení občané,
opět musíme apelovat a poprosit za nás za všechny
majitele pejsků, aby si po svých miláčcích uklízeli.
Naše obec má k dispozici pro tento účel papírové
sáčky a tudíž vás úklid nestojí vůbec nic, jen
dodržovat pořádek a být tolerantní vůči ostatním
občanům. Také upozorňujeme, že je to i zákonná
povinnost majitele psa. Není příjemné pro nikoho
z nás při cestě do práce, na procházce či jiných
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venkovních aktivitách si ušpinit boty nebo si tuto „voňavou nadílku“ přinést domů.
Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekčního onemocnění především
pro malé děti, které při svých hrách s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu!
Příkladů nezodpovědného chování občanů s důsledky na veřejném pořádku je každý
týden několik. Stále se opakuje například nedovolené ukládání u nádob na tříděný
odpad. Naposledy jsme
našli vedle
poloprázdného
kontejneru pohozené 2
krabice, na jedné z nich
kompletní adresa
„majitele“. Šlo o
dodávku podpůrných
prostředků pro posilující
borce. Zřejmě ale
dotyčný už neměl
dostatek sil krabici
sešlápnout a vhodit do
kontejneru.
V tašce opodál byly plasty a sklo, opravdu by to dalo hodně práce rozhodit to do
kontejnerů v bezprostřední vzdálenosti…
Je to bohužel stále dokola. Určitá sobeckost a lenost některých spoluobčanů, kteří mají
problém
sešlápnout krabici
či petku, asi dle
motta „Já se vejdu
a ostatní jsou mi
jedno…“,
zapříčiní že je
někdy nějaký
kontejner
„přeplněný“, a pak
nastane situace,
kdy další občan ve
své naštvanosti
pohodí odpad
vedle kontejneru. Ani to by se ale nemělo stávat. Zkrátka pokud jsou kontejnery plné,
odpad si opět odneste a vyčkejte vývozu. Další kontejnery průběžně pořizujeme, ale
pokud v nich bude „vzduch“ v nesešlapávaných či nerozložených obalech, asi jich
nebude dostatek nikdy.
Těm občanům, kteří se pravidly ukládání řídí, děkujeme.
Zastupitelé obce Lidice
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VÝSLEDKY ANKETY ALEJ ROKU 2018
Text: Veronika Kellerová Foto: www.alejroku.cz

Vážení občané, naše Lipová alej
v ulici 10. června 1942 v anketě
Alej roku 2018 obsadila
v celorepublikovém kole, kde bylo
nominováno 92 stromořadí, krásné
19. místo. V rámci Středočeského
kraje se umístila na 3. příčce.
Děkujeme všem za vaše hlasy a
čas, který jste hlasování věnovali.
Veronika Kellerová, starostka obce

LIDICE MAJÍ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané, zejména
Ti, kteří máte kladný vztah ke
sportu a tělesnému rozvoji.
Krátce před Vánocemi se
podařilo v bezprostřední
blízkosti víceúčelového
sportovního areálu dokončit
naše Workoutové hřiště
osazením zbývajících
cvičebních prvků.
Teď nám zbývá k plnému
využití již jen příznivé počasí
a čas na zatravnění plochy.
Skalní sportovci již ale hřiště
vypátrali a vyzkoušeli.
Pro ty, co jej jim termín
„Workout“ zatím neznámý:
Workout (rus. trénování,
hovor. venkovní fitness) je
sportovní aktivita s vlastní
vahou těla, která zahrnuje
různé cviky na veřejných
sportovních hřištích,
především na hrazdě,
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bradlech, žebřinách, horizontálních
žebřících, kruzích a jiných konstrukcích,
nebo i bez jejich použití (na zemi).
Hlavní důraz je kladen na cvičení
s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.
Lidé, kteří se workoutem zabývají,
nazývají sami sebe porůznu: workouteři,
pouliční neboli street sportovci,…
Závěrem jedna důležitá informace. Naše
lidické workoutové hřiště se podařilo
zrealizovat za významné podpory
dotačního titulu ze zdrojů Středočeského
kraje.
Věříme, že zařízení využijete k relaxaci
a zlepšování své kondice, že si prostor
společně uchráníme od nepořádku a
poškození vandaly. Dodržujte prosím
vyvěšený provozní řád, ať nedojde ke
zranění či zbytečnému poškození
konstrukcí.
Buď fit!

POMOZTE NÁM SE ZLEPŠENÍM VEŘEJNÝCH PROSTOR –
S OSAZENÍM LAVIČEK
Text: Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané, máme v záměru
v průběhu jara až do léta tohoto roku
dobudovat či rekonstruovat v obci a jejím
blízkém okolí několik odpočinkových
bodů. Víceméně se bude jednat o osazení
několika laviček na vhodná místa tak, aby
lidé zejména ti starší, ale nejen ti, měli
možnost si na své procházce odpočinout,
posedět, využít k relaxaci pohledem do krajiny.
Na dětském hřišti budou staré lavičky nahrazeny novými, starší budou opraveny a
znovu osazeny v okolí obce.
Prosíme ty, kteří by nám s tím mohli a chtěli pomoci, aby kontaktovali paní starostku
Veroniku Kellerovou (osobně, telefonicky 312 253 083 či emailem lidice3@volny.cz).
Jakmile nové lavičky přijdou, domluvili bychom se na konkrétní pomoci a zajištění
materiálem.
Děkujeme!
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ČLÁNEK A ODVOLÁVKA NA ČLÁNEK JSOU DVA
DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÉ POJMY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Když pan Pavel Horešovský (dále jen PH) v článku uveřejněném v minulém čísle
zpravodaje (leden 2019, str.11) pod názvem „Školákům na Žerotínce vyprávěl“ napsal
cituji: „To, co se vyprávělo na besedě ve Valašském Meziříčí,“ pak je také jistě
schopen svoje tvrzení doložit. V článku se PH odvolává na obsah článku uveřejněného
na jiném webu, který blíže nespecifikuje. Namísto toho tvrdí hned v další větě, cituji:
„Převzato ze stránek OSL 2. 12. 2018.“ Zde se však PH mýlí.
Na internetových stránkách OSL (www.lidice.cz) uvozené texty, ani žádné jiné
v článku uveřejněném PH nikdy nebyly, neboť jsme k textu vydaném ve Valašském
deníku nedostali kopírovací práva, a tak jsme jej ani nemohli převzít v plném znění. Že
neproběhla verifikace, o kterou jsme před vydáním článku žádali, za to bohužel
neneseme odpovědnost. Autor ve valašskomeziříčském deníku své pochybení po naší
urgenci napravil.
To, že se na obrazovce počítače, po kliknutí na odvolávku uvedenou v nabídce, objeví
článek z regionálních zpráv v jiném okně a pod docela jinou cílovou adresou
v adresním okně cituji: https://valassky.denik.cz/zpravy_region/koncentrak-neni-pionyrskytabor-20181130.html PH nijak neřeší, a tedy mu nic nebrání v jeho mylném tvrzení, že
jde o text „Převzatý ze stránek OSL 2. 12. 2018.“
To je asi tak vše, co by se k onomu nesmyslnému nápadu v článku PH z minulého
čísla Obecního zpravodaje mohlo dodat.
Co je ale na celé této politováníhodné trapnosti naopak povzbuzující je, že se místní
věnují četbě našich zpráv i odvolávek na regionální tisk, pořízených z činnosti našich
spolků.
Na přiloženém snímku
je štěp Památné Lidické
hrušně v zahradě LidiceHaus v Brémách,
obklopen delegací
z Lidic vedenou paní
starostkou Veronikou
Kellerovou a obyvateli
tohoto zařízení.
Setkání inicioval pan
doktor Ernst Uhl
Brémský biskup v.v. a
zakládající člen
Brémské iniciativy,
kterému před léty
přislíbilo vysazení dceřinné hrušně Občanské sdružení Lidice.
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Memento Lidice, o.p.s.
si vás dovoluje pozvat
na 1. setkání z cyklu

*LITERÁRNÍ KAVÁRNA 2019*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 28. února 2019 od 16:00 hodin
HOSTEM BUDE

Martin Homola
známý fotograf a nově také spisovatel z blízkého
Buštěhradu

Rozjímat budeme nad jeho fotografickou knihou s názvem
„DOMOV MŮJ, svědectví portrétu“. Povídat si také budeme o
jeho práci fotografa a rád zodpoví Vaše milé dotazy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

GENERÁL GASTRO: ZIMNÍ ZAHŘÍVAČKA
Text: Michaela Klapalová

Dnes si připravíme parádní zimní poctivou polévku. Bude ze silného vývaru. Toho
docílíme pomalým táhlým vařením. Jedině tak se do vývaru vyextrahuje spousta
cenných látek a minerálů.
POLÉVKA S NUDLEMI A ZELENINOU
Potřebujeme na vývar:
2 kuřecí skelety a krky
Po jednom kusu cibule, mrkve, petržele
Kousek celeru, pórku (na vývar dávám tu horní zelenější část a kousek té spodní bílé)
Rovnou lžičku soli
Potřebujeme na polévku:
1 lžíce másla
1 mrkev, 1 petržel, kousek pórku (teď ta střední světlezelená část), kousek celeru –
všechnu zeleninu si nakrájíme na kostičky nebo na nudličky
1,5 litru vývaru
Hrst čerstvé sekané petrželky, popřípadě libeček, nebo mix obojího
2 hrsti domácích nudlí
Sůl, čerstvě mletý pepř na dochucení
Na vývar zalijeme skelety v hrnci zhruba 2 litry studené vody, přidejte kousky
zeleniny a uveďte do varu. Mírným varem pak vaříme hodinu, hodinu a půl,
děrovanou naběračkou odebíráme pěnu.
Mírně vychladlý vývar zcedíme. (Pokud chceme docílit úplně čirého vývaru přelijeme
přes v horké vodě namočenou a vyždímanou utěrku). Maso z kostí a krků obereme,
vařenou zeleninu rozmačkáme s brambory jako přílohu k masu nebo použijeme
například na zbytkové plackyNa polévku rozpustíme v hrnci máslo a krátce na něm osmažíme zeleninu. Poté
zalijeme vývarem, uvedeme k varu a 20 minutek provaříme. Nakonec vložíme i
natrhané maso z koster a nudle. Nudle můžete uvařit zvlášť v horké vodě, mouka
z nich by vám mohla polévku zakalit.
Dochutíme a posypeme nasekanou petrželkou.
Do polévky můžete použít téměř jakoukoliv zeleninku, kterou doma máte, ať už je to
například květák, kedlubna, zelený hrášek, další různé bylinky,…Hlavní zásadou je
zachovat ten silný domácí vývar - Dobrou chuť!
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MANUÁL TŘÍDENÍ ODPADU – SKLO
Text: Michaela Klapalová, www.trideniodpadu.cz

Za vynálezem skla prý vězí Egypťané. Někdy kolem roku 3000 př.n.l. si z něj vyráběli
ozdoby. Na jejich umění navázali časem i čeští skláři. V principu není sklo vlastně
ničím jiným než roztaveným pískem s příměsemi jako jsou potaš, soda nebo oxid
vápenatý. A říká se, že až 60% sklářských písků lze při výrobě skla nahradit
recyklátem. V roce 2017 bylo zrecyklováno a využito 75% odpadního skla.
Sklo dělíme na bílé a barevné. Rozbitné a nerozbitné, a taky na čisté a špinavé. Sklo
má tu výhodu, že se dá teoreticky recyklovat do nekonečna. Jen ho musí někdo házet
do těch správných kontejnerů. Naštěstí mají i sklárny o recyklované sklo zájem.
A z hlediska ekologičnosti je sklo v současnosti optimální obalový materiál.
Nevím, zdali jste si všimli, že v některých lokalitách jsou kontejnery jak na bílé, tak i
na barevné sklo, a jinde jsou jen na barevné. Je to proto, že při dalším zpracování skla
jeho kvalitu sklo bílé nijak neovlivní. Ovšem naopak ano. Mezi bílé sklo se nesmí
dostat sklo barevné. Mezi vytříděné sklo by se rovněž neměly dostat jiné materiály,
jako například keramika, porcelán, zrcadla, …
Mimochodem, nejvíce rozšířené jsou dva druhy barevného skla. Zelené, kterému jeho
barvu dodávají sloučeniny chromu. A pak hnědé, které je hnědě díky sulfidu železa.
Obaly ze skla mají jednu fantastickou vlastnost. Dají se opakovaně používat, a to i
v průmyslovém měřítku. Všichni si jistě vzpomeneme na Svěráka a jeho Vratné lahve.
Možnost znovuvyužití skleněných obalů, a to především lahví, řadí sklo na špičku
současných obalů. Jednou vyrobený obal lze několikrát použít. A přesto je něco
takového jako znovupoužitelnost obalu leckdy to poslední o čem chtějí výrobci a
distributoři slyšet. Důvodem jsou kapacity, logistika, prostor, finanční náročnost a
další okolnosti, které mají za cíl možnost znovuvyužití skla zlikvidovat a nahradit jej
výrobou nových obalů. Bohužel jako ve většině případů zájmy ekonomické vítězí nad
zájmy zdravého rozumu. Výkup lahví je zcela logicky pro životní prostředí
přijatelnější než recyklace. Recyklace skla, byť efektivní, je pouze jakýmsi nouzovým
řešením. Zpětný výkup skleněných obalů, tedy lahví a zavařovacích sklenic, by jednak
omezil jejich vyhazování do směsného odpadu a snížil by potřebu obalů nových, což
ale zdá se naší ekonomice nesvědčí.
Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Kvalita skla se
použitím recyklátu nijak nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 80% střepů
z vytříděného odpadu, což mi přijde skvělé. Většina skla se u nás zpracovává ve dvou
sklárnách, na jižní Moravě a na Teplicku.
Ročně se u nás vytřídí kolem 130 000 tun obalového skla. Pokud se ze starého skla
nestane sklo nové, použije se skelná drť do izolačních materiálů, brusiv nebo
betonových směsí.
Jak se vyrábí sklo?
Základní surovinou pro výrobu skla, jak už bylo řečeno, jsou sklářské písky s obsahem
oxidu křemičitého. Dále to jsou oxid vápenatý, draselný a sodný.
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Tomuto mišmaši říkají skláři „kmen“. K tomuto kmeni se pak přidává během tavení i
sklo odpadní, tedy recyklát, a to ve
formě jednodruhových střepů.
V některých případech se ještě
přidávají barviva a další speciální
příměsi v případě výroby
specifických druhů skel.
Sklo se taví při teplotách kolem
1550oC (Křemenné sklo pak
dokonce okolo 2000 oC). Je logické,
že roztavit pec do takové teploty je
náročné na energii. Tato část
výroby skla je tedy energeticky
nejnáročnější. Po roztavení je třeba
sklo paradoxně ochladit. Existuje i
něco jako chladící pece. Ty se
používají při výrobě tvarovaných skel, které není možné jen tak honem ochladit.
CO VHODIT DO BÍLÉHO KONTEJNERU?
- Pouze sklo bílé, což jsou čiré průhledné lahve, zavařovací sklenice a
skleněné nádoby z domácnosti: ne však z varného skla!
CO VHODIT DO ZELENÉHO KONTEJNERU?
- Lahve z barevného skla od piva, vína, limonád, tabulové sklo, sklenice,
skleněné obaly od léků.
Před vyhozením není třeba odstraňovat etikety ani kovová víčka a jiné komponenty.
Nezapomínejte, že některé lahve jsou stále ještě vratné Až budete recyklovat sklo, hlavně se nepořežte! (Tohle tu píšu hlavně kvůli sobě -)
CO DO KONTEJNERŮ NA SKLO NEPATŘÍ?
- Keramika, porcelán
- Zrcadla, plexisklo
- Autosklo, drátované sklo
- Varné sklo
- Žárovky, výbojky a zářivky
- Obrazovky monitorů, televizí a různé displeje
PROČ SE TŘÍDÍ BAREVNÉ A ČIRÉ SKLO ZVLÁŠŤ?
- Je to jednoduché, zapojíme logiku - z barevných střepů nelze vyrobit čiré
průhledné sklo.
RECYKLACE JEDNÉ TUNY SKLA MŮŽE UŠETŘIT AŽ 1,3 TUNY NOVÝCH
SUROVIN!
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