Informace ze života ve Zbečně
Vážení občané,

Kalendář připravovaných akcí:

přinášíme Vám informace o dění v obci Zbečno.
Jedná se o jakési pilotní číslo zamýšleného
zpravodaje. Budeme tedy velmi rádi za Vaši
zpětnou odezvu.

30.4. Soutěž mladých hasičů v požárním útoku a memoriál J. Cyruse (Zbečno kemp Riviéra) 9.00 hod

Naleznete zde zejména informace, které stručně
představí ZŠ Zbečno, práci SDH ve Zbečně,
Spolku Klíčava a také Farnosti Zbečno, protože si
myslíme, že činnost těchto složek obce není
některým moc známá.
Součástí je také kalendář připravovaných akcí. I
když se někomu může zdát, že ve Zbečně
„chcípnul pes“, všichni výše uvedení se snaží, aby
tomu tak nebylo a akcí zde nabízených není málo!
Snad si i Vy tu svou vyberete. Pokud se zapojíte
do organizace těchto či jiných akcí, velké díky!
Poděkování patří také Obci Zbečno, která většinu
akcí přinejmenším finančně podporuje.
Za redakci Ivana Medová a Renáta Embertová

30.4. Čarodějnický slet (Zbečno - kemp Riviéra) podvečer
15.5. Den rodin (Zbečno - farní zahrada) 14.00 hod
Rytířské kejkle, šermování, dětský koutek, hudba a spousta další zábavy
28. - 29. 5. Pouť (Zbečno - náves) .
4.6. Soutěž country kapel „Zbečenský kapr“ (Zbečno - Restaurace Barrandov)
5.6. Indiánský dětský den (Újezd - skateboardové hřiště) 14.00 hod
10.6. Noc kostelů (Zbečno - kostel sv. Martina) 19.00 hod
Přednáška archeologa Tomáše Polišenského „Zbečno na pomezí mezi
pohanstvím a křesťanstvím“, přednáška bude prokládaná varhanními skladbami
16. - 17. 7. Šafářův dvoreček (Zbečno - Hamousův statek) 9-17 hod
Řemeslnický jarmark s doprovodným programem
20.8. Memoriál v nohejbalu trojic a memoriál Jardy Huříka a Jirky Haška
(Zbečno - tenisové kurty „U Korbelů“) 8.30
27.8. Zbečenská kachna (Zbečno – náves) 10.00 hod
Amatérský běžecký závod

Informace ze života ve Zbečně - Farnost Zbečno (farnostzbecno.cz)
Proč název „Velikonoce“?
Proč ne třeba „Vajíčkonoce“?

O Velikonocích byl v Jeruzalémě
ukřižován Ježíš

Toužíme milovat a být milováni,
ale nezvládáme to

Když se řekne Velikonoce, většině
lidí se zřejmě vybaví pomlázka,
vajíčka a volné pondělí. Proč se ale
v názvu „Velikonoce“ skrývají
slova veliký a noc? Co to má
společného se svátky jara? S
volným pondělím? Proč neříkáme
třeba
Vajíčkonoce?
Nebo
Jaronoce? Proč zrovna Velikonoce?

O několik set let později na
Velikonoční svátky, kdy si Židé
připomínali vyjití z Egypta, byl v
Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid
jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje
nejen otroctví doslovné, ale i
otroctví, kdy člověk dělá věci, které
nechce a ze kterých si nemůže
pomoci. Zároveň tvrdil, že zná
cestu k tomu, jak poznat Boha
osobně. Když se ho ptali, jak cesta
poznání Boha vypadá, odpovídal,
že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo
v něj uvěří, získá nový život. Za
tato slova byl nakonec popraven.
Tím však Ježíšův příběh neskončil:
jeho učedníci ho zažili jako
vzkříšeného a právě toto svědectví
se stalo jádrem jejich hlásání. Oni
pak vyšli do různých končin,
předávali tuto zkušenost se
Vzkříšeným… a dokonce položili
za to život (ne za nějakou myšlenku
a ideu jako u Sokrata, Palacha, ale
za tuto zkušenost, byli tedy
přesvědčeni o její autentičnosti),
přestože před umučením měli
možnost vše odvolat.

Důležitější než připomínka je ale
význam Velikonoc. Tento svátek
vychází na jaro, a proto někdy
říkáme „svátky jara“. Možná, že
někteří lidé cítí při návratu jara
„novou mízu“, a někdy dokonce i
uprostřed našich měst cítíme nový
dech života. Velikonoční poselství
ukazuje, že existuje ještě jiná
dimenze života, než tento život
časný. Ukazuje nám, že kdesi
hluboko v nás nosíme touhu po
dokonalosti,
kráse,
lásce,
porozumění, hodnotě a dalších
úžasných vlastnostech. Problém ale
je, že vždy narážíme… nikoli
hlavně na druhé lidi, ale (i když si
to neradi přiznáváme) sami na sebe.
Mnozí křesťané ve vlastním životě
zažili, že díky víře ve Vzkříšeného
dosáhli proměny svého života,
charakteru, vztahů.

Svátek osvobození
národa

zotročeného

Název „Velikonoce“ v sobě nese
starý příběh, který se odehrál před
mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy
zde existovalo malé etnikum Hebrejové (Židé). Ti po různých
peripetiích jedné noci Egypt
opustili, protože v něm nechtěli
déle vykonávat otrocké práce. Tato
noc byla pro Židy tak významná, že
jí začali říkat Velká. Od toho i naše
Velikonoce. Tedy tento svátek byl
a je úzce spojený s myšlenkou
svobody.

Velikonoce
jako
svátky
probouzejícího se života, ukazují
na Boha jako na dárce nového
života, kterému není nikdo
lhostejný. Nikdo.

S použitím textu Davida Nováka z
www.vira.cz připravil P. Angelo

Mše jsou ve zbečenském
kostele sv. Martina každou
neděli od 9 hodin, každý
čtvrtek od 19 do 20.30 hod.
probíhá biblická hodina na
faře ve Zbečně, probíráme
biblické texty o milosrdenství
(Božím i lidském). Každý je
zván!
P. Angelo

Informace ze života ve Zbečně - Spolek Klíčava (klicava.webnode.cz)
Veřejná sbírka, to je věc….
Holý plácek u Základní školy ve
Zbečně
se
učitelkám,
nám
maminkám a členkám Spolku
Klíčava
nezamlouval.
Dětské
prvky, které na něm donedávna
stály, musely být odstraněny,
neměly potřebný certifikát, a na
nové se nikde nedostávalo.
Tak přišel nápad veřejné sbírky. Po
nápadu dlouhé úřední peripetie. A
pak hurá! Dne 1. 9. 2015 Veřejná
sbírka za účelem koupě dětských
sportovních prvků k ZŠ Zbečno
začala. Na pár místech se objevily,
Obecním úřadem ve Zbečně
zapečetěné, pokladničky, s nimi
plakáty a rozesláno bylo hodně
informačních e-mailů s číslem
bankovního účtu, který byl pro
účely sbírky zřízen. A peníze se,
světe div se, kupily. Veřejná sbírka
trvala do konce letošního ledna.
Vybráno
bylo
úctyhodných
36 192,- korun českých. A my
děkujeme těm, kteří přispěli:
Ing. Čermák Zdeněk 1 200,Kč, Kaftan Jaroslav 500,- Kč,
Nature Resource Network 1 000,-

Kč, Slánská stavební s.r.o. 5 000,Kč, AteresCZ s.r.o. 5 000,- Kč,
Jednota, SD Rakovník 3 000,- Kč,
Moravec Karel 2 000,- Kč,
Schwarzenberg Karel 10 000,- Kč,
a spousta anonymních dárců!
Děkujeme Obci Zbečno i Obci
Sýkořice za finanční pomoc a Obci
Zbečno i tatínkům za pomoc při
přípravě dopadové plochy.
V měsíci dubnu byl vybraný prvek
na pozemku před školou ve Zbečně
osazen. Jako poděkování si děti,
které místní školu navštěvují,
připravily
vystoupení,
které
proběhlo 27. 4. v 14.30 ve škole.

Dětský karneval 27. 2. 2016
Nejen pro nás velké je masopustní
veselí. A tak Spolek Klíčava
připravil pro děti, již tradiční,
karneval.
Ve slavnostně nazdobeném sálu
restaurace U mostu ve Zbečně se
jedno únorové sobotní odpoledne
zhruba tři desítky dětí vypravily
společně s Maruškou ke dvanácti
měsíčkům, za doprovodu dvou
veselých
Mi-mů.
Na
cestě
pohádkou
pomáhaly
Marušce
s praním prádla, trháním fialek a
vzájemně se poslepu krmily
jablíčky, která Maruška neunesla.
Ustály papírovou chumelenici i
balónkový tanec s rodiči a neváhaly
se před zimou zachumlat do
„slušivých oblečků“ z WC papíru.
Pro děti byly připraveny drobné
odměny za splnění jednotlivých
úkolů a větší ceny pak v bohaté
tombole. Ocenění si zasloužily i
originální kostýmy dětí, jejichž
příprava stála rodiče jistě spoustu
času, důvtipu a trpělivosti. Při
promenádě masek si mohli dospělí
hlasující prohlédnout postavičky ze
světů zvířátek, filmů, pohádek i z

toho našeho. Rozhodnout se pro
nejlepší z nich nebylo vůbec
jednoduché. Nejvíce hlasů nakonec
obdržely dvě malé černošky, ještě
menší Mikimauska a Křemílek
s Vochomůrkou. Cenou jim byly
veselé dorty Ivči Moravcové a
roláda Jarušky Vondráčkové.
Koho
neunavil
karnevalový
program, pustil se společně
s šikovnými Mi-my do výroby
Smrtky. Tu jsme vynesli do řeky a
symbolicky, předčasně a rádi, tak
vyprovodili zimu.
Velké poděkování patří Obci
Zbečno za finanční podporu této
akce,
trpělivým
tichým
pomocníkům (díky Karlové) a
Kristýně i Frantovi Škorpilovým,
dvěma prima Mi-mům, kteří naše
dětičky bavili. (text I. Medová)

Informace ze života ve Zbečně – Sbor dobrovolných hasičů Zbečno (FB SDH Zbečno)
((www.facebook.com/SdhZbecno
((www.facebook.com/SdhZbecno
Požár 2
Požár 3
Požár 4
Požáry v okolí a zásah SDH
www.facebook.com/SdhZbecno
Zbečno
(foto a text LV)
V pořadí druhý zásah byl nutný u Ve středu 9. 3. 2016 v 11,06 hod Požár lesa a nízké budovy v lese u
Požár 1
Rok 2016 začal pro sbor požárem
kontejneru 2. 1. 2016 v 14,50 hod
za místní jednotou COOP. Do
kontejneru pro směsný odpad
někdo vysypal ještě žhavý popel a
došlo k zahoření. K požáru dorazila
i jednotka ze Stochova a policie
ČR, za účelem vyšetření události.

téhož kontejneru za místní jednotou
COOP a to 13. 2. 2016 v 10,30 hod
a po dohodě s operačním, a stavu
zahoření nebyla již vyslána
jednotka ze Stochova a požár jsme
zvládli vlastními silami.

byl hlášen požár zemědělského
nakladače v lesním porostu na
rozcestí pod křižovatkou při
odbočce na Račice a Roztoky u
Křivoklátu.
K požáru
vyjely
jednotky z Roztok u Křivoklátu,
z Berouna a ze Zbečna, policie ČR
a
civilní
zásahové
vozidlo
z Berouna. Hasila jednotka SDH
Roztoky a nornou stěnu na potok
instalovali
profesionálové
z
Berouna. SDH Zbečno zajistilo
technickou pomoc při úniku
technických kapalin ze stroje.
Výjezdu se zúčastnili 4 členové
sboru. Příjezd na základnu ve
12,45hod.

křižovatky na Račice, seníku kde
přespával bezdomovec – hlášeno
10. 3. 2016 v 20,47 hod. U požáru
zasahovala jednotka z Roztok u
Křivoklátu, Tatra a Furgon, Tatra
SDH Zbečno, 4 členové sboru a
dojezd 3 hasiči, jednotka Beroun,
policie ČR a revírník Stanislav
Dryják ml. Požár likvidovali SDH
Roztoky, pomoc s rozhrnováním
požářiště M. Bárta, Luboš Vokoun
a Lukáš Vokoun. Použita byla i
centrála spolu s osvětlením. Požár
se podařilo brzy dostat pod
kontrolu a ve 22:20 jsme dojeli zpět
na základnu. Noční dozor provedl
revírník.
(foto a text L. Vokoun)

Informace ze života ve Zbečně – Sbor dobrovolných hasičů Zbečno (FB SDH Zbečno)
Brigádní činnost SDH
Zbečno pro děti na pozemku
jejich nového hřiště
V sobotu 5. 3. 2016 se SDH ve
Zbečně zúčastnil brigády na úpravu
pozemku, kde vznikne nové dětské
hřiště. Této dopolední brigády se
zúčastnilo
5
členů
spolu
s technikou, jelikož byly páleny
náletové dřeviny. Počasí bylo
přímo jarní a tak se spolu se
Spolkem Klíčava, dětmi, starostkou
obce
Zbečno
a
několika
dobrovolníky dobře pracovalo.
Jaroslav a Jan Proškovi nezištně
pomáhali se svojí technikou, která
nám
všem
ulehčila
mnoho
nepříjemné práce. (foto a text L.
Vokoun)

Členové SDH Zbečno při krácení
větví na ohniště

Jaroslav a Jan Proškovi s technikou

Soutěž mladých hasičů
v požárním útoku a
memoriál J. Cyruse
Jedná se o netradiční soutěž (z
pohledu požární sportu). Soutěží
děti z celého okresu v kategorii
mladší (do 11 let), starší (do 15 let)
- obě tyto kategorie mají 7členná
družstva, a dále kategorii smíšená
(bez věkového omezení), jejíž
družstva jsou 5tičlenná. Děti mají
za úkol po odstartování spojit
vedení a nastříkat terče. Letošní
soutěž bude v sobotu 30. 4. 2016
od 9.00 hod v Kempu Riviéra.
Jste srdečně zváni!

Pohled na mraveniště brigádníků
pod vedením starostky T. Proškové

Zbečenští mladí hasiči mají
pravidelné tréninky každý pátek od
15.30 do 17.00 hodin, podle počasí
venku nebo v tělocvičně ZŠ.
Členové jsou ve věku od 4 let do
dospělosti. Účastní se soutěží
hasičského sportu, které jsou na
okrese v kategoriích přípravka,
mladší,
starší
a
dorost.
(J. Hušková)

Informace ze života ve Zbečně – Základní škola Zbečno (www.zszbecno.cz)
O nás

Turnaj v Beeballu

Zima přeje karnevalům!

Základní škola Zbečno je škola
malotřídní. Působí zde tříčlenný
pedagogický sbor, jenž zahrnuje
asistenta pedagoga, což umožňuje i
výuku žáků se specifickými
poruchami učení a chování. Ve
školním roce 2015/16 navštěvuje
školu 23 žáků.

Dne 12. 2. se v tělocvičně
rakovnické 1. ZŠ uskutečnil 2.
ročník
beeballového
turnaje.
Beeball je zjednodušená forma
baseballu ve které hráči odpalují ze
stativu a snaží se doběhnout na
jedinou metu, za což si připisují
bod. Naši školu reprezentovalo 14ti členné družstvo, které si to
systémem každý s každým rozdalo
se čtvrťáky z rakovnických 1. ZŠ,
2. ZŠ, 3. ZŠ, ZŠ Křivoklát a ZŠ
Šanov. V této tvrdé konkurenci
Zbečno nakonec skončilo na 5.
místě.

A tak se jeden povedený uskutečnil
10. března i na naší škole!

Zápis do 1. třídy
Dne 20. 1. proběhl ve škole zápis
do 1. třídy. Zápisu se zúčastnily jen
2 děti, Dorotka Sojková a Pavlík
Vitner, a obě byly přijaty. Od půlky
února
Dorotka
s
Pavlíkem
navštěvují
každý
pátek
předškoličku, kde si zvykají na
život ve škole.

Zveme Vás k nám do školy,
kde se dne 10. 5. od 15.30
hodin uskuteční besídka ke
Dni matek. Všechny
maminky, babičky i tetičky
jsou zvány!.
Těšíme se na Vás!
Žáci ze ZŠ Zbečno

Připravované akce
28. 4. Přírodovědná soutěž Zlatý
list na Křivoklátě
10. 5. Besídka ke Dni matek 15.30
11. 5. Den boje proti rakovině - děti
budou prodávat kytičky.

Informace ze života ve Zbečně – Petice za vyřešení nepříznivé dopravní situace v obci Zbečno
Věčně vděčně o dopravě…
Téma nákladní dopravy vedené
Zbečnem,
díky
místnímu
kamenolomu v míře veliké, bylo a
stále je v naší obci velmi živé.
Absence chodníků, jediný přechod
v obci, nepřehledné zatáčky a
neohleduplnost řidičů „náklaďáků“,
kteří ne vždy dodržují předpisy,
ubírají na naší bezpečnosti a
spokojenosti. Pak jsou tu obavy o
stav a budoucnost Masarykova
mostu, který je pro Zbečno i Újezd
velmi důležitý a nákladní dopravou
způsobené škody na nemovitostech
v blízkosti silnice 201/II. Tohle
věčné a vděčné téma jsme se
rozhodli z návsi a restaurací vznést
výše – příslušným úřadům.
V dubnu loňského roku byla
občanům
nabídnuta
na
pár
veřejnosti přístupných místech
k podpisu Petice za vyřešení
nepříznivé dopravní situace v obci
Zbečno (petiční výbor – Pavel
Med, Renáta Embertová, Ivana
Medová), adresovaná Krajskému

úřadu Středočeského kraje. Během
desetidenní podpisové akce ji
podepsalo přes 240 plnoletých
převážně místních občanů.
Výsledky komunikace, vzešlé
z naší petice, s příslušnými úřady
jsou nevalné.
Chodníky v obci, kde se plánuje
výstavba kanalizace, se zdají být
nesmyslné. Do Zbečna jsou
pravidelně
vysílány
policejní
hlídky. Jen škoda, že většinou
v době, kdy kamenolom není
v provozu, a tak jsou kontrolováni
a pokutováni místní občané za
volanty osobních automobilů.
Majitelé poškozených nemovitostí
mohou podat stížnost ke Krajskému
úřadu
Středočeského
kraje,
vlastníku komunikace, ta bude
následně předána Odboru dopravy
PČR, dle něhož je předpisově vše
v pořádku, takže kruh začarovaný.
Bylo provedeno znovuprověření
nosnosti Masarykova mostu. Ač se
zveřejněné výsledky měření během

několika hodin měnily, pověření
páni inženýři, kteří měli na věc
původně názor rozdílný, se
sjednotili a rozhodli, že náš most
toho ještě mnoho vydrží…

výborem a místostarostou Zbečna
s tím, že tyto výsledky by měly být
věcí veřejnou. První žádosti
vyhověno nebylo,
druhá je
prozatím bez odpovědi.

Zajímavé je, jakým způsobem pan
Ing. Václav Hvízdal ze společnosti
Pontex, která prováděla měření
nosnosti mostu na podzim loňského
roku, obhajuje výsledky tohoto
měření v dopise adresovaném Obci
Zbečno a Petičnímu výboru: „ To,
že výsledky výpočtu zatížitelnosti
jsou objektivní, dokládá skutečnost,
že výsledky zatížitelnosti stanovené
na konci 80. let (shodou okolností
jsem tento výpočet prováděl
osobně) podrobným statickým
výpočtem, za kterých vycházejí
údaje
z Databanky
Ostrava,
prakticky odpovídají výsledkům
výpočtu z 10/2015“. Že by se
zastavil čas?

Plánovány jsou opravy Masarykova
mostu
Středočeským
krajem,
termín upřesněn není.

Středočeský kraj byl dvakrát žádán
o poskytnutí kompletní studie
z loňských prověřovacích prací na
Masarykově
mostě
Petičním

A tak nám nezbývá, než se dál
zabývat tímhle věčným vděčným
tématem a čekat, až v jednom lomu
na kraji Zbečna vytěží poslední
kámen a zametou prach. Třeba na
rozloučenou zacinká signalizace na
železničním přejezdu, zahouká vlak
a někomu dojde, že to šlo třeba
méně ekonomicky, leč ohleduplněji
.
(I. Medová)

