ZBEČENSKÝ OBČASNÍK
1. číslo, listopad 2018

zdarma

MÁME NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Dne 1. listopadu bylo jmenováno nové zastupitelstvo obce v čele se starostou Ing. Jiřím
Těhanem, MBA a místostarostkou Mgr. Renátou Embertovou, DiS. Dalšími členy
zastupitelstva jsou: Ing. Stanislav Dryják, Blanka Dvořáková, Věra Jarošová, Taťána Prošková
a Bc. Jiří Vild. Pojďme si členy zastupitelstva v krátkosti představit…
Jiří Těhan (52) vystudoval ekonomii a
strojírenskou technologii. Dlouhá léta
působil ve vrcholném managementu
zdravotních pojišťoven (METAL-ALIANCE,
ŠKODA), později jako manažer pro
evropské dotace ve školství.
Renáta Embertová (38)
vystudovala
geografii a kartografii a zahradní a
krajinnou tvorbu. Pracovala na Správě
CHKO Křivoklátsko. Je předsedkyní spolku
Klíčava a spoluorganizátorkou dětského
dne a Zbečenské kachny.
Stanislav Dryják (69) dlouhá léta pracoval
jako lesní inženýr u Lesů ČR, v letech 2006
– 2014 byl starostou Zbečna.

Blanka Dvořáková (58) je ekonomkou
v lomu Sýkořice. Aktivně se podílí na
akcích sdružení působících ve Zbečně. V
minulosti již působila jako zastupitelka.
Věra Jarošová (59)
pracuje
jako
prodavačka a v minulosti byla dlouholetou
členkou zastupitelstva obce Zbečno
Taťána Prošková (60) byla v letech 2014 –
2018
starostkou
obce.
Původním
povoláním je ekonomka.
Jiří Vild (38) vystudoval Policejní akademii
ČR v Praze. Již 15 let pracuje u Policie
České republiky, kde se kromě jiného
věnuje i hospodářské trestné činnosti a
trestné činnosti v oblasti obecní
samosprávy.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou občasník, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o dění
v obci i o událostech, které se chystají. Budu rád za otevřenou oboustrannou komunikaci. Za
zpětnou vazbu na to, co se povedlo či nepovedlo. Za nápady, co by se v obci dalo ještě
zlepšit. Také ještě jednou děkuji za důvěru, kterou jste mně i ostatním členům
zastupitelstva obce dali ve volbách. Pevně věřím, že spolu se členy zastupitelstva i s Vámi
všechny výzvy, které před námi stojí, zvládneme.
Dovolte mi Vám také popřát klidné prožití adventu i svátků vánočních a šťastné vykročení
do nového roku – roku 2019.
Jiří Těhan, starosta obce

ZPRÁVY ZE ZŠ ZBEČNO (připravila Martina Pidrmanová)
S naší školou jsme se v úterý 13. listopadu zúčastnili Světového dne laskavosti a v rámci
tohoto projektu jsme jeli navštívit seniory v Domově seniorů v Rakovníku. Přivezli jsme jim
dárky pod stromeček, ale hlavně jsme jim zazpívali vánoční písničky a zahráli na flétny. Na
oplátku děti dostaly výrobky od seniorů. Při zpáteční cestě jsme navštívili Informační
centrum v Křivoklátě, kde pro nás byl připravený přírodovědný program.
V pondělí 19. listopadu jsme ve spolupráci s Obcí
Zbečno zasadili lípu, kterou necháme pojmenovat
podle našeho přání: „Školačka“. Vše proběhlo na
hřišti u řeky. Připravili jsme si jednu básničku a dvě
písničky a každý z nás mohl symbolicky přihodit
k lípě hlínu. Tak doufáme, že se jí bude dobře dařit
a že za 10, 20 nebo i 30 let budeme moci ukázat
svým známým, ale i našim dětem, že jsme ke
stoletému výročí vzniku Československa zasadili
strom.
DO KONCE ROKU ČEKÁ ŽÁKY ZŠ JEŠTĚ NĚKOLIK AKCÍ…
Ve čtvrtek 29. listopadu pořádáme v naší
škole „Vánoční jarmark“, na který
vyrábíme v hodinách výtvarné výchovy i
pracovních činností různé výrobky
s vánoční tematikou. Během jarmarku si
všichni, kteří do školy přijdou, mohou
zakoupit naše výrobky a tím nás podpořit.
Jarmark se koná od 8 do 16 hodin. Ve
škole si můžete nabídnout kávu nebo čaj
s vánočkou. Těšíme se na Vás!

Ve středu 5. prosince přijde do naší školy
čert a Mikuláš. My se ale nebojíme,
protože nezlobíme.
V úterý 18. prosince pojedeme do
Rakovníka do kina na film Grinch. Po
zhlédnutí filmu se půjdeme podívat na
vánoční výzdobu v Rakovníku.
V pátek 21. prosince si uděláme VÁNOCE
ve škole. Rozdáme si dárky, ochutnáme
cukroví. Vyzkoušíme vánoční zvyky a
slavnostně poobědváme.

DOVÁŽKA OBĚDŮ

INFO SMS

Obec Zbečno ve spolupráci s obcí Račice
Vám nabízí dovážku obědů z kuchyně ZŠ
Křivoklát. Cena oběda je 49,- Kč. Zájem
prosím nahlašte p. Plimlové na telefonním
čísle 313 554 897 nebo na OÚ Zbečno.

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(Zbecno či
Ujezd)mezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na
tel. číslo 736 339 339. Info SMS je zdarma.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZBEČNO (připravil Tomáš Osvald)
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ve Zbečně byl založen v roce 1878. Kromě hašení požárů
zasahují hasiči při povodních a dalších živelních pohromách, ekologických haváriích a jiných
mimořádných událostech. Pomáhají též při organizaci kulturních a sportovních akcí. SDH
Zbečno se také podílí na výchově mladých hasičů ze Zbečna a okolních obcí.
Týden 15. - 23. září byl pro SDH Zbečno
našlapaný událostmi. Jednotka byla v
průběhu týdne vyslána k celkem sedmi
mimořádným událostem. Největší nápor
byl v sobotu při vichřici.
7. října v 12:06 byl naší jednotce vyhlášen
poplach. Jednalo se o odstranění padlé
břízy na chatu. Jednotka na místě
prováděla odstranění náletových porostů,
aby mohl být přivolán jeřáb, za pomocí
kterého byl strom následně odstraněn.

SDH na téma požár bytové jednotky a
záchrana osob na hradě Křivoklát. Byla
provedena dálková doprava vody z
místního rybníka na samotný hrad,
vyproštění osoby z hořícího bytu a její
následná resuscitace.
12. listopadu položili členové SDH Zbečno
u příležitosti „Pěkné“ věnec u pomníku
padlých ve světové válce na návsi ve
Zbečně.

13. října se mladí hasiči "Škodiči" zúčastnili
prvního kola hry Plamen. V Hřebečníkách
proběhl
branný
závod
požární
všestrannosti., kde se mladí hasiči
zúčastnili ve všech věkových kategoriích
od přípravky až po dorost. Naši dorostenci
v jednotlivcích získali dvě pěkná třetí
místa.
26. října proběhlo taktické cvičení
jednotek hasičského záchranného sboru a

PŘIPRAVOVANÉ AKCE, KTERÉ PROBĚHNOU JEŠTĚ DO KONCE ROKU
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 1. prosince v 16 hodin na Újezdě
a
v neděli
2. prosince
v 16 hodin
ve Zbečně proběhne rozsvícení vánočních
stromů.
Bude
připraveno
drobné
občerstvení. Na Újezdě mají připravený
program místní děti a ve Zbečně vystoupí

s krátkým programem žáci ZŠ Zbečno.
Následně proběhne vernisáž výstavy
betlémů na faře. Tuto výstavu si dále
můžete prohlédnout každý adventní
víkend od 10:00 do 16:00.

ADVENT NA HAMOUSOVĚ STATKU

HRÁTKY S ČERTY

Tradiční řemeslný jarmark na Hamousově
statku bude probíhat 1. – 2. prosince, 8. –
9. prosince a 15. – 16. prosince vždy od 9
do 16 hodin. Každou sobotu můžete
přihlížet nebo i pomáhat s pečením
chleba. 15. prosince v 10 a 13 hodin
zazpívá vánoční písně a koledy hudební
skupina Gutta. 16. prosince v 15 hodin
pak Křivoklátští hudci. Pro děti i dospělé
občerstvení pro zahřátí.

V sobotu
8. prosince
od 15 hodin
proběhnou na návsi ve Zbečně oblíbené
Hrátky s čerty. Jsou zváni malí i velcí. Čerti
mají připravené pekelné úkoly a dobré
občerstvení. A možná přijde i Mikuláš… 

ZBEČNEM CHODÍ MIKULÁŠ!

PŮLNOČNÍ

Svatý Mikuláš se svoji družinou bude
obcházet Zbečnem a Újezdem tradičně
5. prosince od 16 hodin.
Návštěvu
si
můžete domluvit na pekelném čísle
777 882 568 přímo s čertem.

Půlnoční mše se uskuteční v kostele
sv. Martina 24. prosince o půlnoci. Rozpis
dalších bohoslužeb naleznete na vývěsce
fary či na stránkách www.farnostzbecno.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se uskuteční
17. prosince v 18:30 hodin v prostorách
OÚ Zbečno.

ZÁMĚRY NA PRONÁJEM HOSPODY NA ÚJEZDĚ A PACHT POZEMKŮ
Obec Zbečno vypisuje záměr na pronájem majetku obce – objektu č. p. 4 v Újezdu nad
Zbečnem – Česká hospoda. Dále vypisuje záměr na pacht pozemků p. č. 226/31 a 226/33 na
Újezdě. Podmínky pronájmu a pachtu naleznete na úřední desce OÚ Zbečno.

KANALIZACE VE ZBEČNĚ A NA ÚJEZDĚ
Kanalizace je v obci už dlouhá léta řešené téma. Minulému vedení obce se úspěšně podařilo
posunout dále a vyjednat pro kanalizaci dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Plánovaný harmonogram:
Listopad 2018 - podpis smlouvy o dílo s dodavatelem akce.
Do konce roku 2018 - výběrové řízeni na technický dozor, jednání s bankami o podmínkách
získání úvěru, jednání s obecním úřadem Sýkořice a s firmou Vodovody a kanalizace města
Kladno o podmínkách spolupráce.
Začátek roku 2019 - zaslání všech podkladů na SFŽP k přepočítání dotace.
Jaro 2019 - obcházení občanů a příprava technických podkladů k domovním přípojkám,
stanoveni ceny za připojení pro jednotlivá čísla popisná.
Červen 2019 - předpokládané zahájení výstavby kanalizace.
Prosinec 2020 - předpokládané ukončení výstavby.
Občané budou o omezeních při výstavbě v jednotlivých částech obce informování mimo jiné
prostřednictvím INFO SMS.
Toto číslo připravily: Lenka Danišovičová Leskovjanová a Renáta Embertová, Foto: Lenka Danišovičová Leskovjanová

