ZBEČENSKÝ OBČASNÍK
3. číslo, prosinec 2020

zdarma

Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám další vydání našeho občasníku. Je věnován zejména
stavbě kanalizace, která je všudypřítomná, a novému systému nakládání
s odpady, který bude v obci fungovat od Nového roku. Přejeme Vám
příjemné čtení. Máte-li podněty do příštího vydání, neváhejte se nás
kontaktovat.
Toto číslo vychází v roce, kdy je spousta věcí jinak, než jsme si zvykli. Také
konec roku bude v obci jiný, netradiční. Bohužel se nebudou konat
pravidelné předvánoční akce a společná setkání. Předvánoční čas je také
časem bilancování uplynulého roku. Tak se pojďme spolu podívat, co se
zastupitelstvu v letošním roce podařilo. Zcela určitě je to zásadní posun ve
výstavbě kanalizace v obou částech obce, vč. výměny vodovodního potrubí
ve Zbečně a přípravy výstavby vodovodního řádu v Újezdě n/Z. Dále je to
nákup nového vozidla pro hasiče, příprava výměny rozvodů topení v základní škole či nový asfalt na silnici
na Újezd. Od ledna funguje dětská skupina. Zlepšila se spolupráce s majiteli lomu, před stavbou kanalizace
byla obec pravidelně uklízena zametacím vozem a došlo k výraznému zvýšení finančního příspěvku obci.
V přípravě je oprava mostu, přesun trafostanice a další. Samozřejmě jsou i věci, které je třeba řešit nebo
nejdou tak, jak bychom si všichni přáli. Je tedy ještě spousta práce, co nás čeká a co chceme realizovat
v roce 2021. Dokončení výstavby kanalizace, výstavba vodovodu, úprava povrchů cest, zbudování chodníků,
transformace dětské skupiny na mateřskou školu atd. Dovolte mi touto cestou popřát Vám klidné prožití
adventu i svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku – roku 2021.
Jiří Těhan, starosta obce

KANALIZACE
Stavba kanalizace rychle pokračuje. Ke konci
listopadu je prostavěno již 66,7 mil. Kč bez DPH
z celkových 89 mil. Kč, tedy 74%. Kanalizační řád
(veřejný a přípojky k hranici pozemku) je
kompletně připraven na Újezdě, vč. dvou
čerpacích stanic. Ve Zbečně je zhotoven hlavní
kanalizační řád a napojení části obce od návsi
směrem k Sýkořici. Dále jsou na svém místě
všechny čtyři čerpací stanice. Postavena je i
čistírna odpadních vod, vč. technologie. Zde už
dochází pouze k terénním úpravám. Pracuje se na
Rafandě, chybí ještě Riviéra, ulice nad školou, nad
hřbitovem a část hlavní silnice od mostku přes
Klíčavu ke hřbitovu.
Chybí také propojení zbečenské a újezdské části podvrt pod řekou. První dva pokusy se kvůli
tvrdosti podloží nepodařily a na jaře se tak bude
vrtat důlní technikou. Dojde proto k vícenákladům,
protože místo plánovaných 300 tis. Kč jsou nynější
důlní práce odhadnuty na cca 1,5 mil. Kč.

V přípravě je smlouva o užívání kanalizační
přípojky a o odvádění odpadních vod a připravuje
se výpočet stočného.
Výpočet stočného bude proveden dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Výpočet se provádí na základě
skutečných nákladů na provoz, které jsou v prvním
roce provozu odhadovány a jsou odhadnuty na
1 mil. Kč. To by znamenalo výši stočného kolem
40,81 Kč za m3 bez DPH, resp. 44,89 Kč za m3
s DPH.
Pro porovnání uvádíme náklady současné a
budoucí: Pokud rodina spotřebuje za rok 60 m3
vody. Pak vývoz jímky v současné době může být
6 x 10 m3. Při ceně za jedno vyvezení cca 2 000
Kč jsou celkové náklady za rok ve výši 12 000 Kč.
V budoucnu při úhradě stočného by pak při stejné
spotřebě 60 m3 byly roční náklady za odpadní
vodu ve výši 2 700 Kč. A to je podstatný rozdíl!

Samozřejmě občanům kromě investičního
příspěvku (na Újezdě uhrazen již všemi, kteří se
připojí ke kanalizaci, ve Zbečně zbývá alespoň
částečná úhrada od šesti občanů), přibydou další
investice a to do domácí přípojky. Ta bude moci
být realizována až po předání kompletní
dokumentace vč. stavebního povolení, což
proběhne v průběhu měsíce února a března. Nyní
se na stavebním odboru dolaďují poslední detaily
v projektech (chybí pár plných mocí občanů
apod.). Zřejmě ke konci roku bude možné říci, že
administrativně je vše připraveno a měsíc potrvá,
než bude proces stavebního povolení pro domovní
přípojky ukončen. Pak bude možné budovat
domovní přípojky, ale zatím nebudou moci být

připojeny na veřejnou kanalizační síť. A to až do
doby předání kanalizace obci a po řádné kolaudaci
celé kanalizační sítě. Potom po povolení od
technického dozoru stavby a po podepsání
smlouvy o užívání kanalizační přípojky a o
odvádění odpadních vod dojde k samotnému
připojení domovní přípojky na veřejnou kanalizační
síť.
Aby vše do budoucna bezproblémově fungovalo,
bude muset každý připojený občan velmi důsledně
dbát na to, co je možné, resp. co je nemožné
vpouštět do kanalizačního řádu (svody dešťových
vod, tuky a oleje, hygienické potřeby, léky,
chemické látky,…).

ZPOMALENÍ STAVBY KANALIZACE
Vzhledem ke koronavirovým opatřením (omezení
pracovních part, zdržení dodávky potřebných
komponentů)
a
k rozsáhlým
významných
archeologických nálezům (více na str. 7) došlo ke
zpoždění termínu předání stavby a to z 31. března
na 31. července 2021. Na zpoždění má vliv i to, že
jsou
současně
s výstavbou
kanalizace
neplánovaně vyměňovány staré hlavní vodovodní
řády v obci Zbečno. Dalším vlivem, který stavbu
zpožďuje, jsou úzké ulice, ve kterých je již položen
vodovod a kanalizace má být položena pod ním.
V praxi to znamená přerušit přívod vody (vytvořit
náhradní řešení), položit kanalizační řád a položit
nový vodovodní řád. Naštěstí se podařilo domluvit
s vedením firmy VKM (Vodárny Kladno – Mělník),
která má vodovod ve správě, že tyto vícepráce
budou jimi mimořádně uhrazeny. Jedná se celkově
o náklady ve výši cca 4 mil. Kč.
Samozřejmě zazněl i dotaz, proč se v rámci
kanalizace na Rafandu neřeší i přivedení
vodovodního řádu do této lokality. Bohužel to není
možné. Zaprvé obec na to nemá v tuto chvíli
finanční zdroje a VKM to financovat nechce. Za

druhé není na tuto akci připraven žádný projekt. A
pokud bychom v tuto chvíli položili do výkopu
vodovodní vedení, jednalo by se o černou stavbu
a hrozilo by vrácení dotace na kanalizaci a vysoká
pokuta. Zastupitelstvo obce se však bude otázkou
přivedení vody na Rafandu zabývat. Prioritou je
však vyřešit přivedení vody na Újezd.
Jsme si vědomi, že stavební činnost je
omezující (ruch, nečistota, prach), proto
chceme požádat občany o shovívavost a
trpělivost. Děkujeme.
ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY OÚ ZBEČNO
PO: 11:30 - 16:30
ST: 7:30 - 12:30
do odvolání

ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY ČESKÉ POŠTY
PO: 11:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ÚT: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ST: 11:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ČT: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

DEPONIE ZEMINY NA ÚJEZDĚ
Současná deponie zeminy z kanalizace na pozemku p. č. 93/32 v kú. Újezd n/Z je deponií dočasnou a bude
postupně odvážena. Pozemek bude připravován na prodej parcel pro výstavbu RD. Již v minulosti vznikla
studie, která počítá s rozparcelováním této plochy na 15 částí (každá o rozloze cca 1200 m2). Zastupitelstvo
by rádo na jaře 2021 prodalo pět až šest parcel z důvodu chybějících vlastních finančních zdrojů na
připravovanou výstavbu vodovodu na Újezdě. Budoucí prodej zbylých 10 parcel, již zasíťovaných, bude
sloužit na další rozvojové plány obce jako např. vyasfaltování místních komunikací, vytvoření chodníků ve
frekventovaných částech obce, přivedení vodovodního řádu na Rafandu, odkanalizování zbývajících částí
obce, přechod dětské skupiny na mateřskou školu apod.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Odpady jsou velkým problémem každé obce. Do
roku 2030 má dojít k ukončení skládkování odpadů
a stát se snaží motivovat obce ke snížení množství
odpadů. Novým zákonem o skládkách má vzrůst
skládkovné ze stávajících cca 500 Kč za tunu na
1 500 Kč za tunu. V novém zákoně je však také
uvedeno, že obce, které navýší třídění (postupně
na 45 až 75%) budou mít nárok na třídící slevu a
tím i nárok na nižší skládkovné.

jednotlivé nemovitosti byl vypočítán dle počtu
trvale bydlících osob.

Proto se obec rozhodla pro změnu stávajícího
systému svozu odpadů, aby podpořila množství
vytříděných odpadů. Od 1. ledna 2020 bude v obci
zaveden systém, kdy každá nemovitost dostane
kromě popelnice na komunální odpad také
popelnici na plasty a na papír. Objem nádob pro

Topíte-li uhlím a v zimní sezoně potřebujete
popelnici navíc, budete si ji moci dokoupit.

Někteří občané mají u své nemovitosti více
popelnic, ale některé z nich používají jen v části
roku. Obec však za svoz každé popelnice platí
ročně 1850 Kč, bez ohledu na to, zda byla svezena
či ne. Proto je nyní objem spravedlivě rozpočítán.
Poplatek za odpad zůstává stejný.

Pokud se užíváním ukáže, že jsou nádoby
nedostatečné či naddimenzované, obraťte se na
Obec Zbečno, paní místostarostku.

Tabulka pro výpočet velikosti popelnic podle počtu trvale bydlících osob v nemovitosti
Komunál – velikost nádoby
Plast – velikost nádoby
Papír – velikost nádoby
osob
80 l
120 l
240 l
80 l
120 l
240 l
80 l
120 l
240 l
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
1
0
0
1
0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
1
1
0
0
5
0
0
1
0
0
1
0
1
0
6
0
0
1
0
0
1
0
1
0
7
1
0
1
1
0
1
0
0
1
8
1
0
1
1
0
1
0
0
1
9
0
1
1
0
1
1
0
0
1
10
0
0
2
0
0
2
0
0
1
Nový systém svozu odpadu bude fungovat od ledna 2021. Koncem roku bude zveřejněn svozový plán, o
svozu budete informováni i informačními SMS (pokud máte zařízeny). Komunální odpad se bude svážet jako
nyní ve středu jednou za 2 týdny, papír a plasty jednou za 4 týdny. Začátkem roku 2021 dojde také k odběru
starých plastových nádob. Některé z nich budou použity v novém systému, jen budou nově očipovány.
Kovové nádoby si budete moci nechat nebo odevzdat do sběru.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?
Co patří do žluté popelnice na plasty?
• Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a
polystyrenu.
• Obaly, které jsou určeny do žlutých nádob, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku,
zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.
• Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky
od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např.
od šamponů a krémů. Z PET lahví však tzv. „rukávek“ – obal z PVC sundejte.
• Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno
číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev,
motorových olejů, chemikálií.
Co patří do modré popelnice na papír?
• Do nich vyhodíme noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé
papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace
není zadarmo!

•
•
•

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.
Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Nevadí
ani obálky s fóliovým okénkem.
Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do
papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Kam se sklem?
• Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do bílých a zelených kontejnerů.
• Kontejnery na sklo zůstanou na stávajících obecních sběrných místech.
• Neplatí, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. Lidé na třídičkách pak mají větší
práci s jejich dotříděním.
• Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.
• Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od
různých chemikálií.
Kam s nápojovými obaly?
• Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína.
Je třeba je vymýt a smáčknout.
• Kontejnery na nápojové obaly zůstanou na stávajících obecních sběrných místech.
Kam s kovovými odpady?
• hliníkové obaly - nádoba na hliník je umístěna ve dvoře ZŠ Zbečno, děti mohou sběrem vyhrát
exkurzi do třídírny.
• ostatní kovový odpad - kontejner na kovový odpad se nachází ve Zbečně za prodejnou COOP.
Kam s bioodpadem?
• Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel z kuchyně (slupky, zbytky zeleniny a ovoce, kávová
sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel).
• Mezi bioodpad patří i odpad ze zahrádek (tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj).
• Bioodpady lze kompostovat doma na zahradě, jeho rozkladem získáte úrodný humus.
• Kontejnery na bioodpad zůstanou na stávajících obecních sběrných místech. Další možností je
odvést bioodpad vč. větví a listí ze stromů na bioskládku do Újezdu n/Z (za skateovým hřištěm).
Kam s rostlinnými oleji?
• Rostlinné oleje (například z fritování) jsou cennou surovinou, o kterou je v současnosti velký zájem
(v souvislosti s povinností přidávat biopaliva do pohonných hmot).
• Kontejnery na rostlinné oleje zůstanou na stávajících obecních sběrných místech (ve Zbečně za
prodejnou COOP a na Újezdě u rybníka), do kontejnerů je vhazujete pevně uzavřené v PET lahvích.
• Rostlinné oleje nelijeme do kanalizace, sráží se na kanalizačních trubkách a ucpávají je,
zatěžují zbytečně i čistírnu odpadních vod.
Kam s objemným odpadem?
• Mezi objemné odpady patří vyřazený nábytek, koberce, lina, zrcadla, ale také lyže či sáňky. Prostě
věci, které se nevejdou do nádoby na směsný odpad a nepatří mezi jiný druh odpadu (elektroodpad).
• Obec jej sváží pomocí velkých kontejnerů v předem uvedených termínech. Nevhazujte jej do
kontejnerů na komunální odpad, zabírá místo ostatním.
• V případě potřeby (např. likvidace pozůstalosti) je možné si kontejner za drobnou úplatu od obce
zajistit.
• Objemné odpady se nesmí dávat vedle kontejnerů na ulici. Kdo je takto odloží, vystavuje se možné
pokutě.
Kam s nebezpečným odpadem?
• Mezi nebezpečné odpady patří zbytky barev, ředidel, lepidel, fotochemikálie, nepoužité léky, baterie,
akumulátory atd. Na většině výrobků (nebo na jejich obalech) je v současné době uvedeno, jakým
způsobem s ním má být nakládáno poté, co se stane odpadem.
• Tyto odpady se sváží prostřednictvím mobilního sběru, který je v naší obci zajištěn dvakrát do
roka.

Kam s nepoužitými léky?
• Nepoužité léky je třeba odevzdat v lékárně. Nepatří do směsného odpadu, je nutno je likvidovat ve
spalovnách nebezpečného odpadu. Velké problémy působí léky v odpadních vodách, neboť čistírny
odpadních vod nejsou některé látky schopny zachytit a tak ovlivňují např. chování ryb.
Kam s pneumatikami?
• Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich likvidaci.
• Pneumatiky je možné zdarma vrátit tam, kde jste si ji koupili nebo na místo, které prodejce označí
jako místo zpětného odběru. Seznam míst naleznete například na webu MŽP.
Kam se stavební sutí?
• Stavební odpady nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich likvidaci. Za
jejich likvidaci si zodpovídá občan sám a musí si ji uhradit z vlastní peněženky. Stavební odpady je
dobré řádně roztřídit na jednotlivé druhy. Díky tomu snížíte poplatky za jejich likvidaci.
• V případě potřeby je možné si kontejner za drobnou úplatu od obce zajistit.
Kam s elektroodpadem?
• Pro elektroodpad platí tzv. povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost zajišťuje několik
společností. Na webu jednotlivých společností lze najít seznam odběrných míst, často si lze zdarma
objednat i odvoz.
• Obec zajišťuje sběr elektroodpadu prostřednictvím dobrovolných hasičů a místo uložení
elektroodpadu je u obecní stodoly ve Zbečně (za COOPem).

OPRAVA NÁDRAŽÍ VE ZBEČNĚ
V letošním roce došlo k velmi zdařilé opravě nádražní budovy
ve Zbečně a úpravě jeho okolí. „Snahou opravy výpravní budovy
ve Zbečně je navázat na úspěšně dokončenou opravu nádraží
v nedalekém Nižboru a zachovat vzhledem k charakteru této
tratě historický ráz budov, jež k ní neodmyslitelně patří,“ popsal
Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství Praha organizace
Správa železnic, která opravu financovala. Součástí projektu
byla nová fasáda, vyměnila se okna a dveře, opravila se střecha
a také veřejně přístupné a provozní prostory, tedy čekárna a
dopravní kancelář se zázemím pro obsluhu dráhy. Instaloval se
nový vnitřní i venkovní mobiliář, opravou prošly rovněž
přístupové chodníky, vybudovala se rampa pro vozíčkáře a
nádraží se tak stalo bezbariérovým. Celkové náklady dosáhly
5,7 milionu korun.
(zdroj: zdopravy.cz)

MÁTE DOMA STAROU LAVIČKU, KTEROU NEVYUŽÍVÁTE?
Opravíme ji, namalujeme a využijeme u dětského hřiště ve Zbečně nebo na jiných
lokalitách, které si zaslouží krátké zastavení a odpočinek. Vzorem je nám lavička
pod borovicí na Novině a lavice na staré Pěnčině. Děkujeme.

INFO SMS
Chcete být informováni o dění v obci? O připravovaných akcích, postupu výstavby kanalizace… Zaregistrujte
se na adrese zbecno.smsbrana.cz nebo pošlete SMS ve tvaru ZBECNOmezeraSKUPINA (napište Zbecno
či Ujezd)mezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na tel. číslo 736 339 339. Info SMS je zdarma.

ČISTÝ VZDUCH NA KŘIVOKLÁTSKU? VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Obec Zbečno se zařadila mezi 3 lokality, kde
v roce 2019 probíhal výzkum kvality ovzduší v
rámci projektu „Měření a analýza znečištění
ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu
jednotlivých
skupin
zdrojů“
Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Odběry vzorků proběhly na jaře a na podzim. Ve
vzorcích se sledovaly koncentrace PM2,5
(polétavý prach, jeho vdechování poškozuje
zejména kardiovaskulární a plicní systém, částice
se
mohou
usazovat
v průduškách),
benzo[a]pyrenu (silně karcinogenní a mutagenní
produkt nedokonalého spalování, nachází se v
uhelném dehtu) a arsenu (je obsažen jako příměs
v mnoha ložiscích uhlí, spalováním uhlí se
uvolňuje a jeho vdechování vede ke zvýšenému
riziku vzniku rakoviny plic a pravděpodobně ke
zvýšenému množství potratů u žen).
Provedeným měřením byly zjištěny poměrně malé
rozdíly mezi jednotlivými lokalitami (KladnoŠvermov, Libušín a Zbečno), pokud jde o
koncentrace suspendovaných částic PM2,5 a
benzo[a]pyrenu, ale naopak významné lokální
rozdíly z hlediska koncentrace arsenu. U všech
látek dochází k výraznému nárůstu koncentrací
v zimním období, což ukazuje jejich vazbu na
individuální vytápění domácností.
Celková úroveň koncentrace PM2,5 za obě období
je o cca 15 až 20 % nižší než hodnota imisního
limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci. Odstup je natolik malý, že v
rozptylově nepříznivých letech může docházet k
jeho
překročení.
Průměrná
koncentrace
benzo[a]pyrenu za dobu měření na všech
lokalitách překročila hodnotu ročního imisního
limitu. Naměřené koncentrace arsenu jsou na

rozdíl od ostatních dvou jmenovaných
znečišťujících látek zejména ve Zbečně
významně zvýšené nad republikový průměr a
nelze vyloučit, že v této lokalitě dochází k
překročení imisního limitu stanoveného pro
průměrnou roční koncentraci tohoto polutantu.
Podle provedeného modelování je způsobena
používáním specifického uhlí pro individuální
vytápění domácností.
Bylo potvrzeno, že většinová část znečištění je
místního původu (vytápění domácností v
příslušných obcích působilo přibližně polovinu
celkové koncentrace suspendovaných částic
PM2,5). Automobilová doprava ovlivňovala kvalitu
ovzduší ve Švermově a Libušíně přibližně 10 až 15
%, přičemž ve Zbečně, které je dopravou výrazně
méně zatíženo, byl její podíl málo významný (okolo
5 %). Minerální prašnost byla ve větší míře
identifikována ve Zbečně, pravděpodobně v
souvislosti s provozem lomu Sýkořice. Přesto je i
zde její podíl na znečištění suspendovanými
částicemi PM2,5 málo významný (mezi 5 až 10 %).
Hlavní prioritou ochrany ovzduší ve Zbečně je
snížit emise z vytápění domácností, ideálně
náhradou
za
bezemisní
zdroje
nebo
přechodem na automatické kotle na biomasu.
Tím dojde nejen ke snížení koncentrace
suspendovaných částic PM2,5, ale především
nadlimitního
benzo[a]pyrenu,
a
také
koncentrace arsenu.
(zdroj: ČHMÚ)

3. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE
Středočeský kraj vyhlásil Program „Výměna
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023“.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v
Programu stanovena od 3. června 2019 do 30.
června 2022 do 16:00 hodin.
Statisíce kotlů na tuhá paliva v českých
domácnostech nesplní od září 2022 emisní normy
a musí se odstavit. Dle údajů Středočeského kraje
je v současné době alokace 3. výzvy, a to včetně
finančního navýšení, pokryta přijatými žádostmi.
Při procesu hodnocení žádostí však stále dochází
k vyřazování žádostí, odstupování žadatelů a
krácení neuznatelných výdajů.
Proto stále doporučují všem zájemcům o
výměnu tepelného zdroje, pokud o podání
žádosti uvažují, aby tak učinili. Více informací na
www.kr-stredocesky.cz.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Od ledna letošního roku se v naší obci často
pohybovali pracovníci z Muzea T.G.M. Rakovník,
kteří dozorují stavbu kanalizace. První nálezy byly
odkryty 14. ledna 2020 před domem čp. 4.
Archeologický výzkum začal hned následující den
a byl omezen pouze na plochu výkopu pro
kanalizaci od čp. 4 a pokračoval dále k požární
stanici. Archeologové samozřejmě předpokládali
v obci i další nálezy. Velmi zajímavý nález byl
zaznamenán „V uličkách“ u čp. 125. Jedná se o
početný
soubor
středověké
keramiky.

Během 3 měsíců bylo na návsi odkryto,
zdokumentováno a vypreparováno celkem 56
hrobů a několik dalších sídelních objektů.
Zpracování výzkumu je teprve na počátku,
nicméně rámcově lze toto pohřebiště datovat do
přelomu 12. - 13. století. V tomto období je
pohřební výbava velmi chudá, ryze křesťanská
společnost od milodarů již upustila, nicméně
v několika hrobech se poblíž lebek mladých dívek
a v jednom případě u dětské kostry nalezlo celkem
10 ks bronzových záušnic s esovitým zakončením
v provedení typickém pro 12. - 13. století. Jednalo
se o ozdobu dívčího účesu, záušnice byly
umístěné nejspíše na čelence, v hrobech je pak
často nacházené v místě za ušima – proto jejich
název. V jednom dětském hrobě se nalezl malý
bronzový prstýnek. Dalším bezpečným datovacím
předmětem je zlomek mince – brakteátu – jež byly
na našem území zavedeny začátkem 13. století
Přemyslem Otakarem I.
Antropologické
zpracování
kostí
provádí
antropologické oddělení Západočeského muzea
v Plzni, kam již byly všechny ostatky převezeny.
Z terénního pozorování koster, jež se mimořádně
dobře zachovaly, lze bezpečně říci, že zde bylo
pohřbeno
celé
věkové
spektrum
raně
středověkých obyvatel vsi Zbečno a snad i
blízkého okolí. Velké zastoupení dětí od úplných
novorozenců po dospívající můžeme považovat za
jev obvyklý pro toto období, trvající v podstatě až
do objevu antibiotik, očkovacích látek a vůbec
rozvoje medicíny (první morová pandemie přešla
přes naše území až ve 14. století). V jednom

případě bylo na lebce dospělého člověka patrné
sečné zranění, v jednom případě pak zhojené
bodné zranění. Některé starší hroby byly narušené
mladšími a kosti staršího pohřbeného pak byly
odsunuty na stranu. V jednom hrobě byla uložena
těhotná útlá žena (dívka), která zemřela
pravděpodobně při porodu nebo ještě před ním,
kdy byl plod stále v anatomické poloze hlavou
směrem dolů. V jednom případě se jednalo o dvoj
hrob, dva jedinci se nacházeli těsně vedle sebe.
Záchranný archeologický výzkum ve Zbečně –
II. fáze – říjen a listopad 2020
Začátkem října letošního roku se zemní práce na
výstavbě kanalizace vrátily do centra obce.
Kanalizační potrubí je vedeno hlavní silnicí, a tak
před samotným započetím výkopových prací
nebylo jisté, jaká situace bude následovat, zda
těleso silnice již v minulosti nezničilo případné
archeologické nálezy. Předpoklad byl, že by se
v místech před Hamouzovým statkem a v okolí
fary mohlo nacházet více dokladů po sídelní
aktivitě související s uváděným přemyslovským
dvorcem (např. Kosmova kronika). Zásadní
otázkou týkající se rozsahu pohřebiště bylo také
to, zda může zasahovat i do těchto míst. Případně,
kde se nachází jeho konečná linie a také, kde
mohla vést v minulosti hlavní komunikace, která by
se logicky měla pohřebišti vyhýbat.
V součinnosti se zhotovitelem stavby byl opatrně
odkryt úsek začínající před čp. 21 a končící
křižovatkou k místní škole za Hamouzovým
statkem. Bylo nutné odkrýt bagrem celé těleso
silnice, které má mocnost cca 80 cm.
Archeologické situace se objevily přímo v této
úrovni, jednalo se o vrstvu vrcholně středověké
planýrky (změť tmavé, často silně propálené hlíny,
obsahující keramiku, železné předměty, zvířecí
kosti a sem tam se objevující kosti lidské).
Přítomnost
lidských
kostí
v této
úrovni
naznačovala, že by pod mladší vrcholně
středověkou vrstvou mohly být starší hroby.
Předpoklad se více než naplnil a v celé délce cca
60 metrového úseku bylo opět odkryto a
zdokumentováno více než 60 hrobů, respektive
jejich částí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cca
90 cm široký jiho-severní řez hroby orientovanými
hlavou k západu a nohama k východu, docházelo
k postupnému
odhalování
různých
částí
kosterních pozůstatků, podle toho, kterou část
hrobu výkop narušil. Z celých koster tak máme
největší
zastoupení
těch
dětských.
Z
důvodu charakteru výzkumu, který je v první řadě
záchranný (zachraňujeme památky, které by byly
stavbou navždy zničeny a ty nedotčené
ponecháváme na místě, kam patří), nebylo možné
odkrýt větší úsek pohřebiště a kostry vyjmout celé.

Přesto jsme ve dvou případech udělali výjimku,
vzhledem k tomu, že se jednalo o unikátní
nálezové situace, které bylo vhodné zachovat jako
celek. V případě hrobu č. 68 šlo o pohřeb mladé
ženy s malým dítětem uloženým na hrudníku.
Žena byla vybavena bronzovým prstenem a u
dětské kostry byla uložena keramická figurka
beránka, snad oblíbená hračka. Nálezy dětských
hraček z raného středověku jsou ojedinělé (většina
jich jistě byla ze dřeva) a přímý nálezový kontext
dítě – hračka je pak přímo unikátní. Po odkrytí celé
lebky zacházející pod profil silnice pak byly ještě
vyjmuty 3 bronzové záušnice.
Dalším zajímavým hrobem byl hrob č. 100. Opět
se jednalo o ženský hrob s osobními šperky,
konkrétně dvěma prsteny na prostředníčku pravé
ruky (snad zásnubní a snubní?), na obou stranách
lebky se nacházelo po dvou záušnicích a na obou
klíčních kostech se dochovaly pruhy pevně tkané
látky se zajímavým vzorem (snad hedvábí?).
Dochování látky z raného/počátečního vrcholného
středověku je opět unikátní případ. Tyto dva pruhy
pravděpodobně byly límcem košilky či šatů.
Celkový počet osobních šperků nalezených v této
části pohřebiště se přibližuje 30 ks. Jsou to již
zmíněné bronzové prsteny od prostých drátků až
po prsteny s výložkami pro umístění nějaké
ozdoby, dále soubor záušnic, v několika případech
snad postříbřených. Typologicky lze záušnice
zařadit do 12. – poč. 13. století (větší průměr a
dobře patrné esovité zakončení).

Dalším vhodným datovacím materiálem jsou
mince, kterých bylo nalezeno celkem 5 ks. Mince
byly zpravidla umístěny v dlani pohřbeného.
Nejméně ve dvou případech jde o části brakteátů,
ražených od počátků 13. stol. českými králi.
Největší zastoupení mezi nekosterním materiálem
má keramika, jež se nacházela ve výplni hrobů,
dále kameny, mezi nimiž zaujmou především
opracované opukové kvádříky různých velikostí.
Již z jarní fáze výzkumu vyplynulo, že v blízkosti
hřbitova pravděpodobně stála stavba (snad
románský kostel či již zmíněný dvorec), z něhož
tento materiál pochází. Ve výplni hrobů se našlo i
větší množství železných kovaných hřebíků,
pocházejících
pravděpodobně
z rakví.
Ze
zajímavých artefaktů, nalezených při začišťování
výkopu nad samotnými hroby, můžeme zmínit
např. netradiční středověkou zbraň – železného
ježka, jenž se házel protivníkovi pod nohy nebo
pod kopyta koňům. Ojedinělý je i nález olověného
korálu (závěsku) olivovitého tvaru, který datujeme
až do 10. – 11. stol. a z analogií víme o podobných
nálezech např. ze slavníkovského hradiště na
Libici.
Další fází výzkumu je jeho zpracování, které již
započalo a nejméně celý příští rok bude
pokračovat a za archeologické pracoviště Muzea
T.G.M. Rakovník se budeme těšit při prezentaci
jeho výsledků.
Jana Bezáková, Kateřina Blažková,
Stolzová, Muzeum T.G.M. Rakovník

Dana

VYTVOŘENÍ RELAXAČNÍ ZÓNY NA ÚJEZDĚ
Na části pozemku p. č. 197/58 v kú. Újezd n/Z (jedná se o pozemek vedle požární nádrže za dětským hřištěm)
by zastupitelstvo obce chtělo vytvořit relaxační zónu. Jednalo by se o zatravnění plochy a vysázení ovocných
stromů – sadu.
V tuto chvíli došlo k vykácení náletových stromků, k navezení zeminy k dorovnání terénu (tím zároveň došlo
k úspoře za odvoz této zeminy). Na jaře dojde k rekultivaci půdy, zatravnění a vysázení ovocných stromků.
Vše bylo konzultováno a schváleno Správou CHKO a změna druhu půdy z orné na travnatý porost byla
schválena odborem životního prostředí v Rakovníku.

LETNÍ KINO NASLEPO
Spolek Klíčava pořádá během letních prázdnin filmová promítání pod názvem „Letní kino naslepo“. Diváci
tedy nevědí předem, na jaký film jdou, ale v drtivé většině odchází z projekcí spokojení. Filmová představení
se konají jednou za čtrnáct dnů, samozřejmostí jsou krátké předfilmy a úvodní slovo. Představené filmy
nepocházejí z hlavního proudu, ale spíše z nezávislých produkcí. Snažíme se program vždy sestavit tak, aby
představil snímky různých žánrů a z různých zemí světa. Jedno prázdninové promítání probíhá již tradičně
na Újezdě u koňské ohrady - například tento večer bývá vyhrazen westernům. Pro letošní zimu jsme měli v
plánu pořádat i vnitřní klubová filmová promítání, včetně dopoledních projekcí pro děti, avšak aktuální situace
nám to bohužel neumožňuje. Této myšlenky se ale rozhodně nehodláme vzdát a ponecháváme si tyto plány
do budoucna.
Kristina Škorpilová

DĚTSKÁ SKUPINA BEROUNKA – ZAČÍNÁME!
Je tomu bezmála rok, kdy byla otevřena za
podpory Operačního programu Zaměstnanost,
Ministerstva práce a sociálních věcí a obce
Zbečno Dětská skupina Berounka.

Naše školka je jednotřídní, celodenní zařízení pro
děti ve věku od 2 do 6 let. Je zřízena ve
zrekonstruované budově bývalé hospody v Újezdě
nad Zbečnem. Prostory tvoří hlavní herna s
jídelnou, kuchyňský kout s výdejnou jídla,
odpočinková místnost, šatna, oddělené umývárny
a WC pro děti i personál a samozřejmě přilehlý
parčík. Kapacita v dětské skupině je maximálně 12
dětí na den.
Našimi hlavními cíli je vytvořit dětem bezpečné
spravedlivé rodinné prostředí, rozvíjet u nich
samostatnost a zdravé sebevědomí a upřímně a
otevřeně komunikovat s rodiči.
A jak ten náš necelý rok probíhal?

V lednu 2020 byla nejprve školka otevřena jako
adaptační herna, abychom se vzájemně lépe
poznali a seznámili se s prostory a pravidly. Avšak
od února začal už standardní školkový režim, který
vzápětí v březnu přerušil Covid-19. Po měsíční
pauze jsme se opět v květnu sešli a
„zvykání“ začalo na novo. Školka se zaplnila
stávajícími i novými dětmi a kapacita je od té doby
zaplněna. V letních měsících jsme téměř veškeré
aktivity provozovali venku, ať už v parčíku či lese,
kde je stín a chládek nebo na dětmi oblíbeném
dětském hřišti „Palouček“. V srpnu jsme se
rozloučili s našimi dvěma předškoláky a to gril párty s první pyžamovou nocí, které se zúčastnilo
9 statečných dětí.
Přišlo září 2020 a s ním nový školní rok. Naučili
jsme se několik říkanek, básniček a písniček.
Vyrobili spoustu individuálních i hromadných
obrazů a obrázků. Vyzdobili si prostory. Asi
největším zážitkem byl pro děti lampionový
průvod,
který
pokračoval
hledáním
Svatomartinského pokladu a další pyžamovou
nocí.
A co nás čeká v kouzelném vánočním čase? Přijde
nás navštívit Mikuláš, anděl a čert. Budeme si
připomínat a osvojovat různé vánoční zvyky a
tradice. A určitě nás navštíví i Ježíšek.
Děkujeme především našim báječným dětem,
skvělým rodičům, obci Zbečno a všem co se
podíleli a podílejí na chodu DS Berounka.
Lucie Pavlíčková, učitelka DS

ZŠ ZBEČNO V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Datum 1. září bývá důležitým dnem pro děti, které
se chystají prvně usednout do školních lavic. Jsou
zvědavé, co je ve škole čeká, jaká bude paní
učitelka, co všechno se naučí. Letošní 1. září ve
zbečenské škole bylo plné očekávání pro všechny
děti i rodiče a nejen pro 9 nově příchozích
prvňáčků. Změnil se zde totiž kompletně
pedagogický sbor, včetně vedení. Nastoupily dvě
nové paní učitelky i nová ředitelka. A od října se k
nám přidala ještě jedna paní učitelka, díky které
jsme mohly začít prvňáčky učit hlavní předmět
český jazyk samostatně, odděleně od druháků a
třeťáků, se kterými třídu sdílejí.
Jen co jsme se stačili více poznat, náš
pedagogický rozlet a elán zarazil zákaz osobní
přítomnosti dětí ve školách. Ačkoliv jsme ve skrytu
duše doufaly, že k tomu nedojde, byly jsme na
distanční výuku připravené. Starší děti se začaly
hned od nového týdne pravidelně setkávat v
malých skupinkách v online prostředí a mladším
byla poskytnuta metodická podpora včetně
výukových videí k profilovým předmětům. A po
podzimních prázdninách se i mladší děti připojily k

online výuce 3x týdně. Tato doba nebyla
jednoduchá pro děti, rodiče ani nás učitelky. A
proto všem velmi děkuji za spolupráci v tomto
období.
Aby se děti ve škole cítily co nejlépe, snažíme se
o postupné zútulnění prostředí. První „vlaštovkou“
byly nové koberce do obou tříd, které nejen dětem
udělaly radost. Do třídy k mladším dětem jsme
pořídily samostatné lavice s úložnými prostory a
díky sponzorům jsme mohly objednat nové
nábytkové sestavy rovněž do obou tříd. Pokud se
nám podaří získat dostatek finančních prostředků,
je v plánu i výměna šatních skříněk a jídelních stolů
a židlí. Jedna z důležitých změn bude realizována
v době hlavních prázdnin, a to výměna rozvodů
topení, na kterou se Obecnímu úřadu podařilo
získat dotaci. Také máme v plánu vytvořit ve škole
další kmenovou třídu, čímž bychom získaly prostor
pro rozdělení některých ročníků alespoň na
profilové předměty (matematika, český jazyk a
anglický jazyk).
Dagmar Nováková, ředitelka ZŠ Zbečno

SDH ZBEČNO
Krajské cvičení Povodňová vlna 2020 ve Zbečně
Dne 11. září ve 13:00 hodin bylo vyhlášeno
operačním střediskem Kladno taktické cvičení na
simulaci protržení hráze přehrady Klíčava –
evakuace a ochrana obyvatel. Cvičení probíhalo
v kempu Riviera. Zde se sjelo 9 jednotek
dobrovolných hasičů z obcí Zbečno, Braškov,
Ovčáry, Kamenné Zboží, Kutná Hora – Poličany,
Šestajovice, Petrovicko – Kojetín, Hřebečníky a
Tlustice. Ze stanice Rakovník byli také přítomni.
Sbory měly vytvořit krizové městečko na
bezpečném místě, kam by se voda nedostala.
Každý sbor měl svou techniku a vybavení. Nejprve
sbory začínaly stavět nafukovací stany, kterých
bylo 9, a sloužily k evakuaci osob. Také byl
přistaven týlový kontejner, v kterém byla toaleta,
sprcha a kuchyňský kout.
Tato akce si vyžádala figuranty, kteří měli zázemí
v naši požární zbrojnici ve Zbečně. Celkem bylo 40

figurantů a zúčastnili se i členové naši jednotky.
Naším úkolem bylo zajistit přepravu figurantů ze
zbrojnice do kempu Riviera, do krizového
městečka. Po příjezdu na místo se figurantů ujal
krizový štáb, který zjistil o „evakuovaných
osobách“ základní informace. Následně byli
figuranti odvedeni do stanů, kde byly připraveny
postele včetně dek, dokud se nenašlo vhodné
ubytování, nebo si pro ně nepřijela rodina
figurantů. Krizový štáb měl za úkol i péči o
figuranty, tudíž jim zajišťoval i občerstvení či
potřebné léky. Cvičení bylo ukončeno následující
den ve 13 hodin odpoledne, kde hasičské sbory
vyrazily zpět do svých obcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům naši
výjezdové jednotky a starostovi obce, který s námi
spolupracoval po celou dobu cvičení.
Jiří Loskot, velitel SDH Zbečno

Předání nového vozidla
V sobotu 11. července 2020 bylo naší jednotce předáno nové
zásahové vozidlo automobil Ford Transit DA-L1Z, které
nahradilo po více než 30 letech dosluhující vozidlo DA-Avia.
Vozidlo bylo zakoupeno prostřednictvím dotací Středočeského
kraje, HZS s přispěním obce Zbečno. Vozidlo bude využíváno
především jako zásahové na technické výjezdy, jako jsou
padlé stromy apod., dále pro převoz osob na místo událostí,
kde je potřeba větší počet osob, či v případě evakuace.
Využíváme je i pro převoz dětí kroužku mladých hasičů při
SDH Zbečno. Na oslavě vozidlu požehnal kněz
římskokatolické církve z farnosti Zbečno pan Jaroslav Miškovský. Věříme, že nové vozidlo bude dlouho
sloužit ku prospěchu jednotky a občanů. Děkujeme!
Tomáš Osvald

Činnost SDH Zbečno v roce 2020
Jednotka vyjížděla v od 1. ledna 2020 v celkem 17 případech.
• 6x požár
• 8x nebezpečné stavy – popadané stromy a větve
• 1x pátrání po osobách
• 1x součinnost s IZS
• 1x krajské taktické cvičení „Povodeň 2020“
Byly zrušeny tradiční akce jako soutěž o pohár na řece Berounce a
memoriál Josefa Cyruse, pálení čarodějnic a podobně. Musela být
omezena brigádnická činnost.
Zástupci našeho sboru však nezapomněli ani v této těžké době na své
tradice. Jako každým rokem u příležitosti zbečenského posvícení
položili smuteční věnec k pomníku padlých v 1. světové válce u
místního kostela ve Zbečně.

Mladí hasiči v roce 2020

I nás zasáhla epidemie a všechny její omezení v
plném rozsahu.
Na počátku roku jsme stihli natrénovat a zúčastnit
se 8. února Čisteckého uzlu. Naše účast byla
hojná a 2 mladší, jedna starší a 3 přípravková
družstva se v konkurenci z celého okresu
neztratila. Ještě jsme stihli namalovat obrázky do
soutěže Požární ochrana očima dětí – letos jsme
malovali společně hasiče u zásahu.
Pak následovala nucená přestávka a v omezeném
počtu jsme se na trénincích sešli v květnu.
Vrchního velení jarních tréninků se ujal Pepa. Ze
všech plánovaných soutěží se uskutečnila pouze
Luženská 60, na které si zasoutěžilo 6 mladších
hasičů a 4 přípravkoví. Na závěr připravil Tomáš s
Luckou pro starší členy víkend na Americe. Všichni
jsme vyrazili vstříc prázdninám a doufali, že v září
budeme pokračovat v běžném režimu.

Na začátku září jsme se sešli v poměrně hojném
počtu: 2 dorostenci, 5 starších, 11 mladších a 13
přípravkových mladých hasičů.
Na úplný začátek sezóny proběhla v Senci tradiční
soutěž Železný hasič, na které naše SDH
reprezentoval za vedoucí Pepa Strakoš, 1 starší
kluk, 3 mladší a 2 zástupci přípravky. Luky Ryvola
si z kategorie mladších chlapců přivezl pohár za 2.
místo. V téhle soutěži se mu prostě daří.
Gratulujeme.
Přípravka trénovala na krajské setkání. Pozorně
jsme sledovali vývoj epidemie a doufali. Naše
přání byla vyslyšena a krajské setkání se v neděli
20. září v Bojanovicích uskutečnilo. Na cestu jsme
vyrazili s Lukášem, Libuškou a 4 závodníky. Přálo
nám počasí, chuť soutěžících, dobrá organizace –
prostě krásný den a první velká soutěž pro naše
nejmenší byla úspěšná. Vrátili jsme se unavení,
ale spokojení. Závodníci s medailí a sladkou
odměnou. 19 místo z 27 družstev není vůbec
špatné. Pro polovinu závodníků to byly první
hasičské závody vůbec, druzí dva jsou již ostřílení
účastníci.
Společně jsme se těšili na podzimní soutěž, pilně
trénovali. Okresní organizátoři měli připravenou a
s hygienou domluvenou variantu soutěže, tak aby
se děti potkávaly co nejméně. Nicméně přesně
týden před soutěží byl poslední trénink a teď již jen
čekáme, kdy se budeme zase moci sejít…
Dva z mladých vedoucích Lukáš Vokoun a Lukáš
Hušek se 12. září již po druhé zúčastnili běhu do
Svatohorských schodů v Příbrami.
Jitka Hušková, vedoucí MH při SDH Zbečno

CENA WERNERA VON SIEMENSE VE ZBEČNĚ

Prestižní cena, která sbližuje hranice průmyslu a
vědy, oceňuje nadané studenty, inspirativní
pedagogy a nadšené vědce, je udělována již
dvacet dva let. Český Siemens v ní oceňuje práce
a projekty z oblasti technických a přírodovědných

oborů ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější
výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová
práce, nejlepší disertační práce a nejlepší
pedagogický pracovník. Spolu se studenty
získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní
ocenění byla letos udělena za překonání
překážek při studiu, za vynikající kvalitu ženské
vědecké práce a za absolventskou práci na téma
Průmysl 4.0.
Ocenění za překonání překážek při studiu získal
Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Vít König se věnuje částicové fyzice, bakalářskou
práci vypracoval na téma „Testování křemíkových
detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS” a
obhájil v roce 2018. V současnosti pokračuje v
magisterském programu studia, a pokud mu to
jeho zdravotní stav dovolí, rád by pokračoval i v
rámci doktorského studia. Vít König se již několik
let
potýká
se
závažným
onkologickým
onemocněním, které mu způsobuje stavy

nepřekonatelné únavy, trvale musí brát léky,
několikrát za rok bývá hospitalizován, trpí těžkou
poruchou imunity. To všechno mu ale nebrání v

tom, aby zůstal životním optimistou, který je plný
plánů do budoucna jak v profesním, tak osobním
životě.
(zdroj: siemens.cz)

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Začíná advent, doba očekávání. Různí lidé mají
různá očekávání. Obchodníci v dnešní době
očekávají, že konečně budou moci snad otevřít
své podniky a aspoň trochu snížit ztráty. Někteří
žáčci a studenti očekávají možnost se vrátit do
školních lavic a možná se tolik netěší na učení se,
ale na setkání se se spolužáky. Rodiče se těší, až
nebudou muset řešit výuku dětí a opakovat si
zlomky, vyjmenovaná slova a podobně. Někdo se
těší, že snad bude pořádnější zima, jak byli starší
z nás zvyklí, též s nadějí, že ten virus pomrzne
(aspoň trochu). Očekávání dárků pod stromečkem,
rozzářených dětských očí u stromečku. Někdo
očekává možnost zajít do oblíbené hospody,
konečně možnost se sejít ve větším počtu s přáteli,
snad na Silvestra s možností utratit část peněz za
šampaňské a rachejtličky. Očekávání, že snad
příští rok bude normálnější, než ten letošní. Někdo
očekává snížení daní, jiný zvýšení důchodu, jiný
snad zlepšení zdravotního stavu, další konec
uzavírek daných stavbou kanalizace… Očekávání
jsou mnohá.

Co je to ale advent? Je to očekávání. Ale ne změn
ve společnosti, ale očekávání jedné jedinečné
změny. Změny v našem životě, kterou způsobil
Bůh. Očekáváme liturgickou oslavu narození
Ježíše Krista, tedy oslavu vánoc. Ten, který přišel
kvůli nám. Stal se člověkem a obdaroval nás tím,
že nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
otevřel možnost dostat se – ve spolupráci s Ním –
do nebe. Proto je doba vánoční dobou
obdarovávání. Učme se od Ježíše obdarovávat
jiné. Co je od nás očekáváno? Jaký dárek můžeme
někomu dát? Jsou skutečnosti nehmotné, které lze
dávat. Úsměv, pozdrav na ulici, čas na rozhovor,
třeba po telefonu, návštěva. Snažme se nejen o
vánocích, ale v celém roce dávat si drobné dárky
tím, jak se chováme k sobě navzájem.
Požehnaný advent a vánoce.
P. Jaroslav Miškovský, administrátor farnosti
zbečenské

Jsme organizace působící v Rakovníku a v Novém Strašecí a naší hlavní
činností je pomoc a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečující
o své blízké s demencí) a seniorům. V Rakovníku a Novém Strašecím
pořádáme skupiny pro pečující, přednášky k péči a nabízíme poradenství formou osobní, emailovou,
telefonickou i chat na našich stránkách, a dále také zprostředkování kontaktu s odborníky (neurolog,
psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra). Všechny naše služby jsou ZDARMA.
Rozhodli jsme se oslovit i okolní obce v okrese a nabídnout poradenství pro občany, kteří pečují o své
blízké. Naší doménou jsou poruchy paměti a demence, ale poradenství můžeme poskytnout i všem seniorům
a pečujícím, kteří řeší běžné, praktické věci s péči spojené. Pokud by Vás naše aktivity více zajímaly, je
možné se podívat na našich webových stránkách www.dementia.cz, na fb Dementia.

Aplikace V OBRAZE
Chcete mít přímo v mobilu novinky z naší obce? Jednoduše pomocí naší mobilní aplikace V OBRAZE.
Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy ● pozvánky na akce ● fotografie z dění obce ● dokumenty zveřejněné na úřední
desce ● formuláře, například hlášení závad
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
• Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
• Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
• Klikněte na tlačítko instalovat.
• Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
• Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
• Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Toto číslo připravili: Jiří Těhan, Lenka Danišovičová Leskovjanová, Renáta Embertová

