ZBEČENSKÝ OBČASNÍK
2. číslo,

květen 2019

zdarma

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou již druhé vydání našeho občasníku. Přejeme Vám příjemné čtení. Máte-li
podněty do příštího vydání, nebojte se nás kontaktovat.

VYUŽIJTE 3. VÝZVU 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
takto: od 3. června 2019 od 10:00 do 30. června 2022 do 16:00
hodin. (V případě, že celkový objem peněžních prostředků
požadovaných v žádostech překročí objem peněžních prostředků
určených na Program, může být příjem žádostí Poskytovatelem
pozastaven.)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Začátkem roku praskala obřadní síň
obecního úřadu ve Zbečně ve švech.
Proběhlo tam vítání 11 nových
občánků. Žáci ze ZŠ ve Zbečně pod
vedením
paní
učitelky
Lucie
Skleničkové si pro nejmenší připravili
program plný básniček a písniček.
Vítané děti obdržely Domovský list a
malý dárek, maminky květinu. Ať se
dětem ve Zbečně líbí.

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ
Dle dopravní policie není na komunikaci č. II/201
před a vedle budovy prodejny COOP ve Zbečně
zachována při parkování vozidel průjezdnost
komunikace. Řidiči, kteří zde parkují, ohrožují
bezpečný
průjezd
ostatních
vozidel
a
znepříjemňují chodcům ve směru od Sýkořice
průchod do obchodu. Na základě rozhodnutí
odboru dopravy městského úřadu v Rakovníku

dojde v tomto prostoru k úpravě – osazení
značkami zákaz zastavení. Na straně u obchodu
bude zákaz zastavení platit od křižovatky k mostu
po křižovatku u ZŠ, na druhé straně bude zákaz
zastavení platit od vjezdu na náves po křižovatku
k mostu. Parkování bude naopak dovoleno
v celém prostoru návsi, kde dojde k odstranění
značky zákaz vjezdu.

SITUACE KOLEM LOMU SÝKOŘICE
Začátkem roku přišla na obec žádost
Středočeského kraje o vyjádření k záměru
dotěžení lomu Sýkořice. Zastupitelstvo obce se
shodlo, že je nutné záměr dále posoudit
z hlediska vlivu na životní prostředí.
Středočeský kraji i na základě vyjádření obce
vydal závěr zjišťovacího řízení ve znění, že záměr
na dotěžení lomu zatím není schválen a bude
nutné jej dále posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí v celém rozsahu dle zákona č. 100/2001
Sb.
Pokud bude mít investor stále zájem záměr
realizovat, musí zadat zpracování dokumentace
záměru dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování
vlivů
na
životní
prostředí
(dokumentace EIA). Je na investorovi, případně
na zpracovateli dokumentace EIA, v jakém
časovém horizontu dokumentaci předloží. Dle
zákona, pokud dokumentaci EIA nepředloží do 3
let od vydání závěru zjišťovacího řízení, je
posuzování ukončeno krajským úřadem.
Po předložení dokumentace EIA investorem bude
dokumentace do 10 pracovních dní úřadem
rozeslána a opět zveřejněna a poběží 30 dnů na
připomínky dotčených orgánů státní správy,

veřejnosti a zapsaných spolků. V této době také
krajský úřad vybere zpracovatele posudku EIA
pro záměr (také autorizovaná osoba dle zákona
č. 100/2001 Sb.). Obdrží-li krajský úřad
odůvodněné nesouhlasné vyjádření ze strany
veřejnosti nebo zapsaného spolku, tak do 30 dnů
od uplynutí lhůty na vyjádření se bude konat
veřejné projednání záměru (informace o tom
bude opět zveřejněna na úřední desce kraje,
budou požádány obce o zveřejnění a informace
bude též na portálu MŽP).
Dobu na zpracování posudku určuje krajský úřad,
bývá to většinou 30 až 60 dní, v některých
případech až 90 dní – lhůta se počítá od předání
všech podkladů zpracovateli posudku, tzn. po
skončení lhůty na vyjádření k dokumentaci EIA.
Do 30ti dnů od předání zpracovaného posudku,
který bude hodnotit předloženou dokumentaci
EIA, zaslaná vyjádření a konané veřejné
projednání, bude vydáno závazné stanovisko EIA
(to bude opět rozesláno a zveřejněno jako
předchozí dokumenty).
Z časového hlediska to vychází na cca 100 až
200 dnů od předání dokumentace EIA krajskému
úřadu po vydání závazného stanoviska.

OPRAVA MASARYKOVA MOSTU VE ZBEČNĚ
Na základě jednání starosty obce s hejtmankou
Středočeského kraje Ing. Pokornou Jermanovou
a za přítomnosti radního pro dopravu ing. Petrtýla
a zástupců Krajské správy a údržby silnic přislíbil
krajský úřad v letošním roce zahájení projekční
přípravy na opravu tohoto mostního objektu,
jehož hlavním předmětem bude výměna
mostního svršku. Rozsah a možnosti opravy
budou
konzultovány
se
zpracovatelem
diagnostického průzkumu, firmou Pontex, a
samozřejmě i s obcí.
Současnost:


domluva na instalaci kamer na měření
rychlosti a kamer zachycujících pohyb na
mostě. Kraj bude hledat prostředky
k uhrazení,




Kraj bude nápomocen s řešením incidentů
směrem k dopravcům.
nyní je vyhlášena soutěž na zhotovitele a
projekt oprav mostu.

Budoucnost:







poté se bude čekat zhruba 2 měsíce,
v červenci by mělo proběhnout jednání na
obci (představa obce atd.),
příští rok na jaře by měla být připravena
kompletní stavební dokumentace vč.
stavebního povolení,
poté se začne stavět,
už nyní by se měla hledat alternativa
(náhradní řešení), protože most bude
kompletně uzavřen – v úvaze je
pontonový most pro osoby a osobní auta,
odklon nákladní dopravy přes Křivoklát či
Nižbor.

KANALIZACE
Od setkání s občany, které proběhlo dne 6. března 2019 (informační materiál naleznete na webových
stránkách obce), došlo k dalšímu posunu ohledně přípravy výstavby kanalizace a ČOV v naší obci:






byly schváleny podmínky úvěru (viz níže) zastupitelstvem obce na jednání dne 25. března 2019 a
podepsána úvěrová smlouva,
sesbíraly se dotazníky a na základě předchozích telefonických dohod probíhají schůzky
s projektantem pro zjištění informací rozhodných k zakreslení domovních přípojek,
předaly se veškeré podkladové materiály na Státní fond životního prostředí (SFŽP) ke konečnému
přepočítání výše dotace, konečná výše dotace bude známá v průběhu května (neměla by se lišit od
výše dotace, s kterou nyní pracujeme),
zastupitelstvem byla schválena výše investičního příspěvku občanů Zbečna a Újezdu n/Z a to ve
výši 15 000 Kč. Takto obec vybere cca 4,5 mil Kč, které jsou základním pilířem finančního zajištění
celé akce (vedle dotace, úvěru a dalších zdrojů).

Stále je zapotřebí:






zjistit podmínky možnosti bezúroční půjčky na SFŽP resp. pohlídat vypsání nové,
podepsat smlouvu s VKM,
jednat s občany o zakreslení domovní přípojky a podepsat s nimi smlouvu o investičním příspěvku,
jednat se zhotovitelem o předání staveniště a načasování realizace stavby,
připravit smlouvu s obcí Sýkořice.

Základní podmínky úvěru:












výše úvěru 19 mil. Kč za účelem výstavby kanalizace a ČOV,
čerpání úvěru od 1. června 2019 do 31. prosince 2020,
splatnost úvěru 10 let, pravidelné měsíční splátky ve výši 158 335 Kč, první splátka k 20. lednu
2020, poslední ve výši nesplacené části poskytnutého úvěru k 20. prosinci 2029,
úroková sazba pevná s fixací po celou dobu splatnosti úvěru ve výši 2,38% p.a.,
cena za sjednání úvěru 0 Kč,
cena za správu a vedení úvěrového obchodu 0 Kč,
závazková odměna /rezervační poplatek/ ve výši 0,10% p.a.,
za nevyčerpání Úvěrové částky v plné výši nebo za to, že klient nebude vůbec čerpat Úvěrovou
částku 0 Kč,
za předčasnou splátku 0 Kč,
zajištění: bez zajištění,
podmínka čerpání úvěru: předložení Smlouvy o poskytnutí zajištěné zálohy na budoucí vklad
uzavřené mezi obcí a společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s., ze které bude vyplývat, že záloha
na budoucí vklad bude činit minimálně 7 mil. Kč a bude poukázána v plné výši na účet obce
nejpozději do 30. června 2020.

Další informace budou včas předány. Na dotazy bude vyhrazen časový prostor při návštěvě projektanta.

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. Děkujeme!

ODPAD NEPATŘÍ DO LESA!
Koncem roku 2018 při procházkách v lese a okolí
Zbečna jsme narazili na několik míst, které
připomínaly černou skládku. Prosím nezbavujme
se nepořádku tímto způsobem. V obci je několik
kontejnerů, které můžete využít. Navíc vždy na
jaře a na podzim probíhá svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu.

UKLIĎME ČESKO!
Hlavní jarní termín akce
Ukliďme
svět!
Ukliďme
Česko! proběhl 6. dubna.
Cílem akce je uklidit nepořádek
ve městech a obcích na území
celé České republiky.
Ve Zbečně se do akce zapojilo 27 dobrovolníků.
Byla důkladně vysbírána cesta Horou (4 pytle
odpadků), příkopy podél silnice na Sýkořici i v
části Zbečna (10 pytlů + 10 pneumatik), břehy
řeky (3 pytle + 1 pneumatika), byla natřena a
upravena dětská hřiště, vyčištěny prostory u
hřbitova, nádraží (3 pytle) i u kontejnerů na
Újezdě, spálena hromada chrastí Na Hříbkách.
Chybí uklidit i další prostory, ale z důvodu
nedostatku lidí se na ně zatím nedostalo.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Odpady jsou velkým problémem každé obce.
A jak je na tom Zbečno?
Náklady:
MNOŽSTVÍ
(t)
13
21
16
0,3
8
92
181
331,3

NÁKLADY
(Kč)
66 tisíc
192 tisíc
17 tisíc
2 tisíce
22 tisíc
616 tisíc
230 tisíc
1 145 tisíc

DRUH
Poplatek od občanů
Poplatek od chatařů
Poplatek od podnikatelů
Za zpětný odběr tříděného odpadu
Celkem

ZISK (Kč)
323 tisíc
290 tisíc
8 tisíc
168 tisíc
789 tisíc

KOMODITA
Papír
Plast
Sklo
Tetra
Bio
Směs - popelnice
Směs - kontejnery
Celkem
Zisky:

Z výše uvedených údajů je patrné, že odpadové
hospodářství obce bylo loni ve ztrátě cca 400 tis.
Kč. Největší částku z rozpočtu ukrajuje svoz

popelnic, kdy za celoroční svoz jedné popelnice
obec platí 1 472 Kč.
Již v roce 2024 by se skládkování směsného
odpadu mělo nahradit spalováním, recyklací a
výrobou paliva a cena skládkovného by rapidně
vzrostla. Ministerstvo životního prostředí však
vzhledem k nepřipravenosti obcí termín odsouvá
směrem k roku 2030. Více skládek než ČR má v
EU jen Rumunsko, Bulharsko či Chorvatsko.
Pojďme však už dnes zkusit omezit množství
směsného odpadu a maximálně třídit. Vidíte
v třídění odpadů nějaké překážky (např.
vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad)?
Obraťte se na obec, zkusíme problém
společně vyřešit.
Obec také připravuje v příštím roce drobné změny
v systému
odpadového
hospodářství.
O
plánovaných změnách budete v příštím čísle
občasníku podrobně informováni.
Upozornění! Obecně závažná vyhláška č. 2/2016
zakazuje o nedělích a státem uznaných svátcích
od 6:00 do 9:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
používat v zastavěných částech obce hlučné
stroje, přístroje a zařízení (např. sekačky
motorové pily, cirkulárky, křovinořezy apod.).

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?
SKLO – ZELENÝ ČI BÍLÝ KONTEJNER
ANO: Do zeleného kontejneru barevné sklo,

NE: keramika a porcelán. Nepatří sem ani

například

i

autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,

nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného

zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní

kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze

sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného

dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré,

kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo

tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a

vracejte zpět do obchodu.

lahve

od

vína,

alkoholických

rozbité skleničky.
PLAST – ŽLUTÝ KONTEJNER
ANO: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté

NE: mastné obaly se zbytky potravin nebo

PET

a

čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a

kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,

jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či

mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního

novodurové trubky.

láhve,

obaly

od

pracích,

čistících

zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER
ANO: například časopisy, noviny, sešity, krabice,

NE: nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze

papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.

bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),

Obálky s fóliovými okénky sem můžete také

uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.

vhazovat,

s kancelářskými

Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To

sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor,

Bublinkové

použité

Nevadí ani
obálky

papír

vhazujeme

pouze

bez

plastového vnitřku!

dětské

kontejneru

na

pleny
papír,

opravdu
ale

do

nepatří

do

popelnice!

NÁPOJOVÝ KARTON (známý jako krabice na mléko nebo víno) – ČERNÉ KONTEJNERY
S ORANŽOVÝM VÍKEM ČI NÁLEPKOU
ANO: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných

NE: „měkké" sáčky, například od kávy a různých

výrobků, které je potřeba před vhozením do

potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové

kontejneru

kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

řádně

sešlápnout.

3. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE
3. výzva kotlíkové dotace je finanční podpora při
výměně zastaralého kotle na pevná paliva
v rodinných domech. Od 1. září 2022 bude platit
zákaz spalování ve starých neekologických kotlích
1. a 2. emisní třídy.

Stále se nemůžete rozhodnout? Připravili jsme
několik otázek pro Zlatu Černou a Marka
Danišoviče, kteří dotace v minulosti využili.

Dotaci můžete získat na výměnu původního
kotle na pevná paliva za:

ZČ: Rozhodla jsem se pro čerpadlo, protože jsem
chtěla provoz bez práce.






tepelné čerpadlo ve výši až 80 % výdajů,
nejvýše 120 000 Kč,
kotel na biomasu (samočinná dodávka
paliva) ve výši až 80 % výdajů, nejvýše
120 000 Kč,
kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
ve výši až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 100 000 Kč.

Podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že
je výměna nového tepelného zdroje realizována v
obci, která je uvedena v seznamu prioritních obcí,
což pro Zbečno platí.
Z dotace můžete uhradit: nový kotel včetně
nákladů na jeho instalaci, novou otopnou
soustavu, rekonstrukci otopné soustavy včetně
nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových
cest a projektovou dokumentaci.
Dotace je účelová a lze ji poskytnout na základě
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy a to i na dokončené
realizace dílčího projektu před vyhlášením tohoto
Programu; časová způsobilost výdajů konečných
uživatelů, tj. příjemců dotace, je stanovena od 15.
července 2015.
Žádost je nutné nejprve vyplnit a odeslat v
elektronickém systému. Po vygenerování
žádosti bude přiřazen unikátní kód a pořadové
číslo žádosti. Nejpozději do 20 pracovních dní
ode dne odeslání žádosti v elektronické podobě
je nutno vygenerovanou a podepsanou žádost v
listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a
přílohami doručit v obálce na adresu Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha
5, PSČ 150 21, a to osobně do podatelny v
úředních hodinách, které jsou zveřejněny na
internetových stránkách Středočeského kraje,
nebo prostřednictvím poštovních nebo kurýrních
služeb.
Více informací na www.kr-stredocesky.cz

Jaký kotel jste vybrali a proč?

MD: Vybral jsem automatický kotel na pelety
řízený venkovní teplotou s akumulační nádrží.
Důvody k výběru byly: minimální obsluha kotle,
ekologicky zdroj energie, vysoká účinnost
provozu spolu s akumulační nádobou. Kotel běží
podle počasí asi 30% času na plný výkon. Jinak
je vypnutý.
Jak dlouho trvala
Proběhlo vše hladce?

výměna

/realizace/?

ZČ: Samotná instalace trvala cca 3 dny.
MD: Samotná výměna proběhla perfektně během
4 dnů.
Kolik nový kotel stál a kolik jste získali zpět na
dotaci?
ZČ: Na dotaci jsem dostala zpět 60 % z nákladu
na pořízení kotle.
MD: Nový kotel stál cca 250 000 Kč, dotace byla
ve výši 127 000 Kč,
Jak jste spokojeni s letošní zimou, kolik jste
protopili?
ZČ: Na provoz čerpadla je zvláštní sazba, která
sníží cenu elektřiny v celém domě. Příklad: před
čerpadlem jsem za elektřinu zaplatila cca 20 000
Kč ročně + za topení (dřevo, uhlí) jsem dala
dalších 20 000Kč. Teď jsem platila (a to je už
včetně zimy 2018 - faktura je od srpna do srpna)
cca 37 000Kč. To znamená náklad na provoz
vcelku stejný, ale bez práce. Čerpadlo zapnu v
říjnu, vypnu v květnu. O víc se nestarám a mám v
bytě stabilně 24 stupňů. 1x ročně pozvu firmu na
revizi čerpadla, která stojí 5 000 Kč.
MD: Je to o několik úrovní lepší bydlení. Vůbec
nemusím hlídat, jestli něco hoří a jak, jestli je
venku zima nebo teplo. Nastavím si teplotu,
kterou požaduji a ta je udržována bez dalších
hejblátek a kontrolek. Protopili jsme 3 t pelet a
cca 4 prm měkkého dřeva v krbové vložce.

MLADÍ ZBEČENŠTÍ HASIČI
Mladí hasiči působí ve Zbečně již od roku 1968.
Od podzimu 2012 pracují pod vedením Jitky
Hušková a Lukáše Vokouna, ke kterým se později
přidala Lucka Kuželková a Tomáš Osvald.
V současné době je kapacita naplněna až na
hranici možností. Hasiče navštěvuje 32 dětí ve 4
věkových kategoriích od 3 do 17 let; 3 dorostenci,
8 starších a 14 mladších žáků a 7 přípravkových.
Jedná se o děti ze Zbečna i okolních vesnic
(Sýkořice, Račice, Újezd, Bratronice, Křivoklát,
Roztoky, Městečko, Požáry). Tréninky se konají
v pátek odpoledne.
Pravidelně se účastní soutěží v rámci hry Plamen
a Plamínek pořádané SH ČMS, tak soutěží
netradičních, které mají pod svými křídly hasičské
sbory z okresu.

Akce v roce 2019:
8. února Čistecký uzel - závod v uzlování
23. března získávání odznaků odbornosti
27. dubna požární útok na řece Berounce Zbečno
11. května oslavy 140 let SDH Křivoklát
11. nebo 18. května II. kolo přípravka
24. a 25. května II. kolo hry Plamen (Rakovník)

POŽÁRNÍ ÚTOKY NA ŘECE
BEROUNCE – VII. ROČNÍK
MEMORIÁLU JOSEFA
CYRUSE
S koncem dubna je spojen další ročník netradiční
soutěže v požárním útoku dětí, který se na břehu
Berounky v kempu ve Zbečně koná pravidelně již
od roku 2003. U zrodu akce mimo jiných stál také
tehdejší starosta sboru Josef Cyrus.
Letos se sešlo 40 soutěžících družstev ve třech
kategoriích nejen z našeho, ale také kladenského
a berounského okresu. Tohle číslo jen tak pro
představu čítá 258 soutěžících a k tomu je třeba
přidat jejich doprovod a fanoušky. Jako každý rok
i letos bylo družstev více než minulý rok.
Počasí nám celkem přálo, oproti loňsku nesvítilo
sluníčko, ale ani nepršelo. Technika fungovala na
jedničku, občerstvení nabízelo bohatý výběr
laskomin. Co víc si přát.
Po slavnostním nástupu jako „předskokani“
nastoupili zbečenští dorostenci společně s
přípravkou a předvedli soutěžícím, jak na to. A
také ukázali rodičům, jak trénujeme a předáváme
zkušenosti našim nejmenším.
V samotném závodě začala své klání
sedmičlenná mladší družstva, kterých bylo
celkem 18. Nejlepší byli závodníci z Lužné s
časem 26.69 sekund, což byl také nejrychlejší
čas letošního závodu
Následovala starší družstva, kde z 11 startujících
bylo nejlepší družstvo z Hýskova s časem 29.35
sekund.
Na závěr nastoupila smíšená kategorie. V této
kategorii soutěží pětičlenná družstva, ve kterých
se potkávají děti všeho věku. V této kategorii
zvítězilo domácí družstvo ze Zbečna s časem
28:69 sekund.
Vítězná družstva dostala pohár, prvních pět
družstev si již tradičně odváží tašku plnou dobrot
a všichni soutěžící mají diplom. Každý rok také
pořadatelé vyhlašují 3 nejmladší závodníky, kteří
si odvážejí drobné věcné ceny.
K úspěšnému ročníku přispěl Středočeský kraj,
obecní úřad Zbečno, Sýkořice a Běleč, dobrovolní
hasiči ze Zbečna, všichni vedoucí mladých hasičů
a také jejich rodiče a další drobní sponzoři a
podporovatelé. Všem za pořadatele děkujeme.
Mgr. Jitka Hušková, vedoucí MH při SDH Zbečno
Foto:Tomáš Osvald

ZŠ ZBEČNO
Jarní měsíce měly v naší škole opět nabitý
program.
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
13. února se pět dívek naší školy zúčastnilo
pěvecké
soutěže
Karlovarský
skřivánek.
Děvčatům se vystoupení velmi povedla. Anežka
Sojková získala krásné 3. místo a Dorotka
Sojková se umístila na 2. místě. Všem dívkám k
jejich úspěchu gratulujeme a moc děkujeme za
reprezentaci naší školy. Taktéž děkujeme panu
Sojkovi, který děvčata doprovodil na kytaru.
Dne 6. března proběhl ve škole oblíbený
KARNEVAL plný soutěží.
Rozloučení se zimou a VYNÁŠENÍ MORANY se
konalo 8. dubna.
RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK
Dne 10. dubna se tři dívky naší školy zúčastnily
pěvecké soutěže Rakovnický slavíček. Dorotka
Sojková se umístila opět na výborném 2. místě.
Všechny dívky zpívaly krásně a zaslouží si velké
gratulace! Díky taktéž panu Sojkovi, který děvčata
opět doprovodil na kytaru.
KŘIVOKLÁTSKÁ SOVIČKA
Dne 25. dubna se děti ZŠ Zbečno zapojily do III.
ročníku přírodovědné soutěže pro děti základních
škol a víceletých gymnázií KŘIVOKLÁTSKÁ
SOVIČKA. Soutěže se zúčastnilo více než 140
dětí ze čtrnácti škol. Sedmatřicet čtyřčlenných
družstev rozdělených ve dvou věkových
kategoriích soutěžilo v osmi disciplínách. Hlavním
tématem soutěže byly tentokrát profese spojené
s krajinou (včelař, lesní dělník, mykolog,
vodohospodář, ornitolog, zemědělec, entomolog
a kynolog). V kategorii mladších žáků získala dvě
zbečenská družstva totožný počet bodů a
skončila v konkurenci 17 týmů na výborném
čtvrtém místě.
DŘEVORUBEC JUNIOR
Dne 26. dubna žáci školy navštívili Střední
lesnickou školu na Pískách, kde probíhala soutěž
DŘEVORUBEC
JUNIOR.
Po
zhlédnutí
soutěžních disciplín byli žáci pozváni do
biologicko-chemické laboratoře školy, kde jim
studenti ukázali zajímavé pokusy. Děkujeme SLŠ
za zajištění dopravy.
DEN MATEK
Ve čtvrtek 9. května proběhla ve škole besídka
pro maminky k jejich svátku. Kromě básniček a
písniček si děti připravily s paní učitelkou Lucií
Skleničkovou divadelní představení na motivy
pohádky Co takhle svatba princi?

Děti své vystoupení předvedly také v neděli 12.
května v restauraci Hájenka na Sýkořici, kde
proběhla akce ke Dni matek pořádaná Obecním
úřadem Sýkořice.
ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 15. května se žáci pátého ročníku
zapojili do celonárodní akce pořádné Ligou proti
rakovině Praha a prodávali v obcích Zbečno a
Újezd nad Zbečnem květy měsíčku lékařského.
Díky všem, kteří přispěli! Výtěžek bude použit na
další boj proti zákeřné nemoci.
NAMALUJ SVÉ MĚSTO, SVOJI VESNICI
Ve výtvarné soutěži „Namaluj své město, svoji
vesnici“, pořádané městem Rakovník, získala
naše žákyně Verunka Kučerová krásné 3. místo a
Dorotka Sojková získala Čestné uznání. Dívky
svá díla vytvořily v kroužku Barvínek pod vedením
Heleny Nedbalové. Dívkám i paní Nedbalové k
jejich úspěchu gratulujeme!
JÍZDNÍ POLICIE
Dne 17. května jsme se zúčastnili v Bělči ukázky
práce jízdního oddílu městské policie. Nechyběla
ani ukázka toho, jak koně reagují na hluk a prapory,
stejně jako v průvodu nebo na demonstraci.
OSMILETÉ GYMNÁZIUM
Žákyně páté třídy Anežka Sojková uspěla
v konkurenci 207 dětí a dostala se mezi třicítku
budoucích studentů Gymnázia Kladno. Moc
gratulujeme!
A CO NÁS ČEKÁ?
 7 lekcí plavání v tuchlovickém bazénu
 25. – 27. června školní výlet do Safari
Dvůr Králové
Mgr. Martina Pidrmanová, ředitelka ZŠ Zbečno
Foto:Lucie Skleničková

ZŠ ZBEČNO – DOTAZNÍKY PRO RODIČE
První písemná památka o škole ve Zbečně je
z roku 1723, tedy o 51 let dříve, než byla pro děti
od 6 do 12 let zavedena povinná školní
docházka. Do roku 1863 bylo školné vybíráno od
rodičů, od tohoto roku však patronát nad školou
vč. vyplácení platů přebírá obec. V roce 1930
bylo založeno první rodičovské sdružení. Co se
týká počtu žáků, tak statistika je zachována od
roku 1848 a v tomto roce navštěvovalo školu 188
žáků, vrcholem byly roky 1880 a 1885 s 378 žáky.
Vůbec to byly úspěšné roky školy, naplněnost
byla až do roku 1920 vždy kolem 300 žáků.
V meziválečném období se počet žáků pohyboval
ještě kolem 100 žáků a od té doby neustále klesá.
Pod 50 žáků jsme se dostali v roce 1988 a ještě
v roce 2003 školu navštěvovalo 31 žáků.
V letošním roce má škola 21 žáků. Přičemž podle
vyhlášky o základních školách č. 48/2005 Sb., by
dvojtřídka měla mít minimálně 12 dětí, což
znamená 24 dětí ve škole.

Obec zatím vychází škole vstříc a vydává
rozhodnutím zastupitelstva výjimku z počtu žáků.
Co s tím však budeme dělat do budoucnosti? Jak
zatraktivnit školu, aby byla dostatečně zajímavá
jak pro školáky a rodiče ze Zbečna (ne všichni
Zbečňáci ji navštěvují), ale i pro žáky a rodiče
z okolních vesnic?
Proto se obec obrátila s dotazníkem na samotné
rodiče předškoláků či těch, kteří teprve o rodině
uvažují, jakým směrem se škola má dále ubírat,
co od ní očekávají a s čím má zastupitelstvo
pomoci.
Všem těm, kteří dotazník vyplnili a odevzdali,
patří velké díky. Pokud jste tak ještě neučinili,
prosíme o jeho vyplnění. Buďte aktivní, upřímní a
konstruktivní, neboť prvotním zájmem všech by
mělo být udržení chodu školy.

VOLNÝ ČAS V OBCI
Jedna z možností, jak v naší obci trávit volný
čas, je vyjížďka na koni.

prospívá jejich zdraví, vyrovnanosti a chuti k
práci.

V Újezdě nad Zbečnem najdete Stáj Dalbett,
která pod vedením Jany Tenopírové funguje už
10 let. V péči má 20 – 25 koní různých plemen.
Společně s Janou se o koně stará Veronika
Kronenbergová ze Sykořice.

Stáj Delbett není jen bydlení pro koně. Jana
provozuje i jezdecký kroužek pro děti, provádí
výcvik jezdců na jízdárně, organizuje vyjížďky po
okolí. Pořádá se zde také celodenní kurz
přirozené komunikace a nekonfliktního přístupu
ke koním s Oldou Novákem.

Pro ustájené koně se zde snaží vytvořit co
nejlepší a nejpřirozenější podmínky. Je jim
poskytnut dostatek volnosti, svobodný pohyb a
mají možnost žít ve stádě. To vše samozřejmě

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY
Potřebujete protáhnout své tělo? Přijďte v pondělí
nebo ve středu do 1. patra budovy Jednoty
COOP. Jógu zde cvičí zkušená cvičitelka Zlata
Černá.

Můžete ale přijít „jen na návštěvu“ a seznámit se
s koňmi, s jejich životem, chováním a potřebami.
Anebo si třeba přijít pro hnůj do záhonů…

ZÁMĚRY NA PRONÁJEM HOSPODY NA
ÚJEZDĚ A PROSTORU V BUDOVĚ OÚ
Obec Zbečno vypisuje záměr na pronájem
majetku obce – objektu č. p. 4 v Újezdu nad
Zbečnem – Česká hospoda. Dále vypisuje záměr
pronájem prostor v budově OÚ. Podmínky
pronájmů naleznete na úřední desce OÚ Zbečno.

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.

PRSTEN KRÁLOVA MUŽE
Nenápadný zlatý prsten s vyobrazenou vránou coby erbovním znamením patří mezi nejvýznamnější
pečetní prsteny doby lucemburské. Zlatníci jej vyrobili pravděpodobně v roce 1380 pro Jíru z Roztok,
kterého
král
Václav
IV.
řadil
mezi
členy
své
nejbližší
družiny.
MIMOŘÁDNĚ RYZÍ ŠPERK
Prsten byl objeven mezi lety 1872–1875 ve
Zbečně u Křivoklátu a dnes je ve sbírkách
Národního muzea. Je vyrobený ze zlata o
poměrně vysoké ryzosti 960/1000, váží přibližně
3,7 g a jeho průměr je celých 2,4 cm. Kruhová
pečetní plocha prstenu je z velké části vyplněna
trojlistým reliéfem a v jejím středu se nachází rytá
figura zmiňované vrány. Nápis na prstenu pak
hlásá s.girzi de rostok, čímž už přes šest století
nenechává nikoho na pochybách, komu patřil.
Nejvyšší lovčí Českého království Jíra z Roztok zažil kariéru v pravdě románovou. Historici se nedokážou
úplně shodnout na jeho původu. Někteří předpokládají, že jeho otec mohl být dvořanem falckraběte
rýnského a vévody bavorského Rudolfa II. Slepého, s kterým přišel do Čech na pozvání Karla IV. Jiní
naopak tvrdí, že pocházel z ne příliš bohatého zemanského rodu.
Ať už je pravda jakákoli, Jíra byl typickým dokladem toho, že král Václav IV. ve svém okolí upřednostňoval
spíše šlechtice pocházející z nižších poměrů a takové, kteří byli blízcí jeho naturelu. Svou kariéru
královského dvořana zahájil Jíra v roce 1380, což je také datum, k němuž odborníci řadí vznik
pečetního prstenu. Ten si dal vyrobit nejspíše poté, co jej král povýšil do panského stavu a do erbu mu
udělil právě černou vránu na bílém poli. A jak píše František Palacký, Jíra od té doby „smí nosit bílý štít i
bílý prapor a na něm černou vránu, na helmu také vránu a přikrývadla z hermelínové kožešiny. On, jeho
dědicové i potomci takto smí jezdit na všech turnajích a v každém vojsku.“
Historikové Jíru líčí jako muže, který měl s králem Václavem IV. nejednu společnou vášeň –
zejména oblíbenou trojici víno-ženy-zpěv a v neposlední řadě i lov a štvanice. Jíra se stal nejen
královým důvěrníkem a kumpánem, ale také členem královské rady, nejvyšším královským lovčím, vrchním
představitelem dvorské stavební hutě a purkrabím na hradě Křivoklát. Jeho vazba na tento královský hrad
je o to zajímavější, že právě v jeho těsné blízkosti se nacházejí ony Roztoky, Jírův přídomek, místo, kde
snad někdy kolem roku 1370 vznikla Jírova tvrz. Památku na Jíru nese obec ve svém znaku dodnes.
Kromě výše zmíněných funkcí se stal Jíra později také královským podkomořím a hofmistrem královny
Žofie. Králi i královně sloužil Jíra podle všeho velmi oddaně, protože roku 1381 získal povolení postavit si
ve vzdálenosti jednoho „kraku“ od hradu Křivoklát svůj vlastní kamenný hrad Krakovec. Zemřel v roce
1413.
Kateřina Semrádová

PLÁNOVANÉ AKCE
24. a 25.
parlamentu

května

volby

do

Evropského

24. a 25. května výstava archiválií obce ve
vestibulu OÚ
1. června Zbečenský kapr – 20. ročník soutěže
amatérských kapel U Šebků
15. června rokenrolová taneční zábava U Mostu

23. června pouť ve Zbečně
23. června dětský den na hřišti ve Zbečně
červenec, srpen letní kino NASLEPO
24. srpna Memoriál Jaroslava Huříka a Jirky
Haška v nohejbalu trojic, kurt u Korbelů
25. srpna Zbečenská kachna, běžecký závod

22. června letní kino NASLEPO U Šebků
Toto číslo připravili: Jiří Těhan, Lenka Danišovičová Leskovjanová a Renáta Embertová, Foto: Lenka Danišovičová Leskovjanová

