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SLOVO STAROSTY

Usilujeme o vyšší bezpečnost
chodců a omezení nákladní dopravy
Vážení spoluobčané,

i naší obcí hýbou změny v systému placení a svozu
směsného komunálního odpadu z našich domácností.
Co se vlastně stalo a proč?
Na odpady doplácíme

Nejde o rozhodnutí či vý
mysl obce. Vzhledem k no
vému zákonu o odpadech již
není od nového roku možné,
aby občané měli tak jako
dosud uzavřeny smlouvy na
svoz odpadu přímo se svo
zovou společností. Od ledna
2022 budeme za svoz odpadu
platit obci formou povinného
místního poplatku „za odklá
dání komunálního odpadu
z nemovité věci“. Právnic
kých osob, tedy podnikatelů,
firem, živnostníků… se tato
změna zatím netýká.
Podle nového zákona si
obce mohou, zjednodušeně
řečeno, vybrat jednu ze dvou
základních variant plateb.
Tou první je paušální roč
ní platba ve stejné výši za
každého trvale přihlášeného
občana, druhou platba za
objem sběrných nádob, které
si pro svoji nemovitost objed
ná její vlastník. Tento druhý
systém zvolila i obec Zbůch.
Abychom maximálně zjed
nodušili a tím i zlevnili svoz
komunálního odpadu a ale
spoň částečně tak snížili
značnou částku, kterou za
odpady naše obec každo
ročně doplácí (téměř 50 %
celkových nákladů!), zvolili
jsme jednotný 14denní svoz
a tři přípustné velikosti po
pelnic (120, 240 a 1100 li

trů). Naopak jsme nevyužili
zákonem přípustnou horní
sazbu až 1 Kč za jeden litr
sběrné nádoby, zvolili jsme
jen 0,65 Kč/litr.
Žádný systém není ke všem
zcela spravedlivý. Někdo teď
zaplatí více, někdo stejně
nebo možná i trochu méně.
Je však třeba si uvědomit,
že obec bude i nadále sama
platit veškeré náklady na
barevné nádoby na tříděný
odpad, provoz sběrného dvo
ra, kontejnery na bioodpad,
úklid volně pohazovaných
odpadků atd.
Více se na toto téma do
čtete na dalších stranách
zpravodaje a na webových
stránkách obce.

Nejdelší a nejvíce zatížená
je silnice první třídy I/26 (uli
ce Plzeňská), která je vede
na jako obousměrný průtah
obcí (Folmava – Plzeň). Tato
silnice je ve správě Ředitel
ství silnic a dálnic (ŘSD)
a je dimenzována na těžkou
kamionovou dopravu. Silni
ce protíná celou naši obec
a každý z vás, kdo musíte
při pohybu po obci silnici
přecházet, mi dá zapravdu,
že provoz je ohromný a kaž
dým rokem narůstá. Pro
bezpečné překonání silnice
jsou k dispozici v celé délce
průtahu pouze dva přechody.
Jeden „Na Šachtě“, vybudo
vaný v rámci I. etapy zvýšení
bezpečnosti chodců při I/26
s dotační podporou od Stát

Provoz na Plzeňské
roste

V minulém čísle zpravodaje
jsem slíbil, že více rozeberu
situaci ohledně pozemních
komunikací v obci.

ního fondu dopravní infra
struktury (SFDI) v r. 2017,
druhý nevyhovující u křižo
vatky s II/180 (u odbočky
na Náměstí – D5 – Nýřany).
Pro vaši představu – roč
ně projede průtahem obcí
obousměrně od 3 200 000 do
3 480 000 vozidel! Padesát
procent z nich přitom podle
měření překračuje povolenou
rychlost v obci…
K mírnému poklesu počtu
osobních vozidel došlo bě
hem covidové uzávěry, avšak
u nákladních vozidel počty
trvale stoupají.

Připravujeme další
stavební úpravy

K výraznému omezení do
pravy dojde až po realizaci
obchvatu I/26 D5 – Stod
(https://www.youtube.com /
watch?v= S6yZHKKqofQ),
který odkloní většinu dopra
vy mimo naši obec. Otázkou
je ovšem termín realizace:
2026? 2030? 2035? Mezi
tím se počty projíždějících
vozidel, hlavně těžkých ná
kladních, budou neustále
zvyšovat.
Obec Zbůch chce čas do re
alizace obchvatu maximálně
využít ke zvýšení bezpečnosti
chodců při I/26 (ulice Plzeň
ská). Naše obec se ve spo
lupráci s ŘSD snaží dohnat
okolní obce: Stod, Chotěšov,
Líně-Sulkov, které již staveb
ní úpravy průtahu obcemi
zrealizovaly.
V r. 2017 obec Zbůch ve
spolupráci s ŘSD realizovala
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I. etapu (Na Šachtě) – pře
chod s ostrůvkem, přechodo
vé místo, chodníky, autobu
sová zastávka.
II. etapa je podkladově
kompletně připravena, máme
i dotační příslib od SFDI na
danou akci. Původní termín
realizace r. 2021 se bohužel
nepodařilo dodržet z důvodu
komplikací s výměnou ply
nu a uložením elektrického
vedení v místech plánova
né rekonstrukce. Realizace
bude tudíž přeložena na rok
2022. Podrobnější informa
ce k projektu naleznete na
webových stránkách obce
v sekci „Projekty obce“. Kal
kulované náklady obce činí
cca 12 000 000 Kč, přislíbená
dotace je ve výši 2 500 000
Kč. Z pohledu obce se jedná
o velký finanční závazek, kte
rý ale s ohledem na zvýšení
bezpečnosti našich občanů
musíme podstoupit.
III. etapa bude zahrnovat
úpravy podél I/26 (ul. Plzeň
ská) v úseku od křižovatky
s ul. Hornická do konce obce
(směr Chotěšov). V tomto
úseku je nejvíce problematic
ká křižovatka s komunikací
II/180 (směr D5 – Nýřany).
Silnice 2. třídy II/180, která
je ve správě Správy a údrž
by silnic Plzeňského kraje
(SÚS), slouží jako přivaděč
na dálnici D5. Bohužel, prů
jezd přes naše náměstí, který
je zároveň jedinou cestou ze
základní školy do jídelny, po
které se denně pohybuje 250
našich potomků, není dimen
zován na tak obrovský nárůst
dopravy. Hlavním problé
mem jsou tranzitní těžké ka
miony, které si zkracují cestu
přes náměstí a napojují se na
výše zmíněné křižovatce na
I/26 (ul. Plzeňskou).
Situace došla tak daleko,
že v dopravní špičce kvůli
komplikacím s odbočením
velkých nákladních souprav
na I/26 (ul. Plzeňská), stojí
souvislá kolona vozidel až
u potravin na náměstí.
Obec si proto nechala zpra
covat „Bezpečnostní audit

křižovatky I/26 se silnicí
II/180“ od autorizované
osoby. Tento audit potvrdil
nevyhovující stav křižovatky
jak z pohledu bezpečnosti
chodců, tak i samotné do
pravy. Z 11 identifikovaných
rizik byly pouze tři v katego
rii závažnosti „Nízké“ (tzn.,
že v případě nehody dojde
pouze k hmotným škodám na
vozidle nebo cizím majetku),
ostatních osm bylo zařazeno
jako „střední a vysoké“ (tzn.
nehody se středním a těžkým
zraněním, při nichž hrozí
úmrtí účastníků nehody).
Spolu s bezpečnostním au
ditem křižovatky obec zadala
u společnosti SUDOP zpra
cování nových studií staveb
ních úprav zmiňované kři
žovatky. Projednanou verzi
stavebních úprav zveřejníme
na webových stránkách obce.
Pro zjištění skutečného
počtu vozidel projíždějících
bez zastávky (tranzit) přes
náměstí po silnici II/180 (ul.
Sokolská a 5. května) si obec
nechala zpracovat „Dopravní
průzkum“ od ČVUT Praha.
Výsledky tohoto průzkumu,
který proběhl 5. 10. 2021
(6–19 hod.), nás ohromily
(viz tabulka).

tun by pak musela využívat
silnice pro tuto dopravu di
menzované – dálnice D5
a I/26. Je nám jasné, že od
klon tranzitu na I/26 zvýší

sportu místních komunikací“
včetně „Plánu zimní údrž
by“. Tyto dokumenty byly
schváleny Zastupitelstvem
obce dne 24. 11. 2021. Sou

Bytový dům Sokolská

její vytíženost a spolu s námi
bude postižena i obec Líně
a její část Sulkov, ale mini
málně do doby, než projde
rekonstrukcí křižovatka I/26
x II/180, nám nic jiného ne
zbývá.

Nové přechody
v Sokolské

Na komunikaci II/180 (ul.
Sokolská, 5. května) chceme
zvýšit bezpečnost chodců
a znepříjemnit průjezd těžké
nákladní dopravě vybudo
váním dvou přechodů s os
trůvkem.
První vznikne u ZŠ jako

částí zakázky byly i konzul
tace k dopravní obslužnosti
celého katastrálního území
obce, jejichž výsledným vý
stupem bude nový „Návrh
dopravního značení“. V sou
časné době probíhá připo
mínkování ze strany Policie
ČR a poté návrh projedná
dopravní odbor místně pří
slušné obce s rozšířenou
působností (Nýřany).
V rámci konzultací jsme
mimo jiné projednávali ná
vrhy na případné zřízení jed
nosměrných ulic, ale z prak
tického hlediska tyto varianty
přinášely více komplikací než

6–19 hod. každé 3 minuty za měsíc (22 dní) za rok
Celkový počet vozidel
4 966
18
109 252 1 311 024
z toho nad 3,5 tuny
531
2
11 682
140 184
vozidla nad 18 tun
268
1
5 896
70 752
součást projektu na rekon
strukci stávajícího chodníku
v ul. Hornická (viz webové
stránky obce, sekce „Pro
jekty obce“) – na tuto akci
připravujeme žádost o dotaci
na SFDI (projekt je zařazen
do studie „Bezbariérové tra
sy v obci Zbůch“, schválené
Úřadem vlády ČR). Druhý je
naplánován u obecního úřa
du; žádost o stavební povo
lení již byla podána.

S ohledem na bezpečnost
ní audit křižovatky, doprav
ní průzkum a vzrůstající
počet připomínek ze strany
občanů, týkajících se bez
pečnosti chodců (hlavně na
šich dětí a seniorů), zadala
obec u společnosti SUDOP
zpracování návrhu „Změny
dopravního značení v obci
Zbůch – od křižovatky I/26
x II/180 po konec obce (směr
Nýřany)“. Jedná se o „Ome
zení tranzitní nákladní do
pravy“ (vozidla nad 12 t).
V případě, že obec uspěje
(a my se budeme snažit vy
užít všechny nám dostupné
prostředky), vozidla nad 12

Změny dopravního
značení

Začátkem letošního roku
obec zadala u firmy PasPro
Rea zpracování nového „Pa
3

prospěchu, proto nebyly zo
hledněny. Naopak dojde ke
změně značení ulic – nově,
hlavně v okolí náměstí, bude
zavedeno pravidlo pravé ruky.
Součástí návrhu je i požada
vek na omezení parkování
nákladních vozidel na území
obce. Projednaný nový návrh
dopravního značení bude zve
řejněn obvyklou cestou.

Současný stav místních
komunikací

Petra Bezruče: obec zada
la vypracování studie prove
ditelnosti, která bude pod
kladem pro vyhotovení no
vého stavebního projektu
www.zbuch.cz

zahrnujícího i propojky Bri
gádnická, Družstevní, U Tra
ti. Studie bude v průběhu ná
sledujícího roku předložena
občanům ke konzultaci.
Hornická: v příštím roce
proběhne v rámci II. etapy
„Zvýšení bezpečnosti chodců
při I/26“ úprava křižovat
ky s ulicí Plzeňská. Dalším
krokem bude rekonstrukce
stávajícího chodníku. Do
února 2022 je možnost podat
žádost o dotaci na SFDI pro
tuto akci. Součástí projektu
je i nové přechodové místo
s ostrůvkem na ulici Sokol
ská u základní školy. Pokud
uspějeme s žádostí o dotaci,
je reálné v roce 2023 zahá
jit stavbu. Oprava povrchu
silnice proběhne až po reali
zaci druhého chodníku, který
bude podél celé ulice na stra
ně ZŠ (výstavbu chodníku
provede soukromý investor).
U Školky: rekonstrukce
proběhne společně s výstav
bou nové mateřské škol
ky. V rámci projektu bude
řešeno parkování, spojení
s jídelnou, chodník z ul.
5. května k nově plánované
budově MŠ.
Lomená a Průkopnická:
z důvodu plánované výmě
ny plynového vedení v letech
2023-2024 budeme zatím
pouze udržovat sjízdnost.
Spojka od fotbalového
hřiště k ul. U Trati: s ohle
dem na současnou situaci
(ceny stavebních materiálů
a COVID-19) jsme opra
vu odložili na rok 2022 za
podmínky, že bude mít obec
finanční krytí.
Polní: rekonstrukce ulice
od výrobního areálu ke kři
žovatce Na Výhledech začne
v příštím roce (2022). Stavba
se bude koordinovat s vý
měnou plynového potrubí
a vodovodního řadu, ulože
ním elektrického vedení do
země a výměnou veřejného
osvětlení. Termín začátku
prací není zatím upřesněn.
Na Výhledech: komplet
ní rekonstrukci ulice bude
realizovat investor lokality
www.zbuch.cz

Olšinky v rámci výstavby.
Zajištění sjízdnosti ulice je
s investorem projednáváno
v rámci dohodnutých kont
rolních dnů na stavbě.
Na Šachtě (Na Popelu):
jedná se o cestu k bytovým
domům č.p. 337, 338, 386,
387. Na tento úsek je již vy
dáno stavební povolení. Nic
méně po realizaci II. etapy
„Zvýšení bezpečnosti chodců
při I/26“, která řeší i napoje
ní na ul. Plzeňskou u uvede
ných bytovek, plánujeme po
dohodě s místními obyvateli
navrhnout novou úpravu ce
lého prostoru.
Průtah Červeným Újezdem – silnice III/267: le
tos začala dlouho odkládaná
rekonstrukce silnice, která je
ve správě SÚS. Obec Zbůch
v rámci této společné akce
financuje výstavbu chodníků
a částečně opravu poškoze
né kanalizace. Kvůli velké
a stále narůstající intenzitě
kamionové dopravy směřu
jící na letiště i zpět, která
komplikuje práce na silnici,
dojde k prodloužení termínu
realizace. V případě silnice
(investor SÚS PK) konkrét
ně do konce r. 2021. Ostatní
stavby (investor obec) včetně
přípojek, které byly původně
plánovány v rámci rekon
strukce návsi a nerealizovaly
se, budou hotovy do poloviny
dubna 2022.
Děkuji zastupiteli obce
panu Michalu Královi, který
po celou dobu stavby pomá
há místním obyvatelům řešit
jejich připomínky a podněty
a v mezidobí mezi oficiální
mi kontrolními dny na sta
veništi reaguje na případné
komplikace.
Topolová, část ul. U Trati, Luční, V Zátiší, Na Stadionu, V Cihelně, Nádražní, část Brigádnické – tyto
ulice jsou již po rekonstrukci
předány k užívání občanům.

července letošního roku (za
11 měsíců od předání stave
niště!). Následně jsme řešili
fyzické připojení elektřiny,
rychlého internetu, plynu
a zprovoznění společné ko
telny. Kolaudační souhlas
obec obdržela 27. 10. 2021.
Od 1. listopadu začalo stě

park. Obec pověřila pana
architekta Rysa (připravoval
studii sportovně rekreačního
areálu) přípravou studie vy
užitelnosti daného prostoru,
kterou poté předložíme obča
nům k diskuzi.
Bytový dům č.p. 77, ul.
Plzeňská je dalším obecním

Bytový
dům nakuchyňská
Sokolské linka
BD
Sokolská,

hování nových nájemníků.
Avizovaný „Den otevřených
dveří“ jsme s ohledem na
časovou tíseň museli bohu
žel zrušit. Nicméně bychom
v dalších číslech našeho
zpravodaje chtěli dát pro
stor novým nájemníkům, aby
s odstupem času zhodnotili
své nové bydlení.
BD č.p. 116-117 (ul. Luční) – tyto bytové domy jsou
v katastrofálním technic
kém stavu a je na ně vydá
no demoliční rozhodnutí
(z r. 2019). Zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne
22. 9. 2021 projednalo va
rianty na využití pozemků
pod uvedenými BD a dopo
ručilo po odstranění objek
tů v daném místě vytvořit
volný zelený prostor. Dále
ZO souhlasilo s podáním
žádosti o dotaci určenou na
demolici budov v sociálně vy
loučených lokalitách, kterou
vyhlašuje ministerstvo pro
místní rozvoj. Po uplynutí
doby udržitelnosti dotace
(5 let) ZO využití daného
prostoru znovu přehodnotí.
V sousedství opraveného ná
vesního rybníka tak vznikne
opravdu velký prostor, který
bychom chtěli přetvořit na

Bytové domy

BD Sokolská – stavbu
nového domu obec převzala
od zhotovitele již začátkem
4

nájemním domem, kde pro
běhly odborné sanační práce
na obvodových a středových
stěnách objektu. Dále byla
doplněna svislá izolace a ulo
žena drenáž pro odvod vody
na straně domu pod zámko
vou dlažbou chodníku podél
hlavní silnice (ul. Plzeňská).
Bohužel, při kontrole stavu
konstrukcí domu jsme zjistili
narušení stropů v suterénu.
Na doporučení statika jsme
stropy zajistili a čekáme na
jeho odborné stanovisko.
Vážení spoluobčané, již do
předu jsme avizovali, že toto
volební období celé prosta
víme. Ne všechno jde podle
plánu, ale i navzdory situaci,
které všichni poslední dva
roky čelíme, jsme úspěšní
a stavby se nám daří zdárně
ukončovat. Děkuji vám všem
za trpělivost v situacích,
které vás dočasně omezují,
ale „na oplátku“ zvyšují váš
komfort a zhodnocují vaše
nemovitosti.
Přeji vám a vašim blízkým šťastné a veselé Vánoce
a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2022.
Ing. Dušan Duchek
starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Otevřeli jsme nový park,
sázíme další stromy

Milí spoluobčané,

v letošním roce bylo v uličkách naší obce i na náměstí
velmi rušno. Vše, o co jsme v předchozích letech
usilovali, se pomalu daří.
Problematikou místních ko
munikací, bezpečnosti dopra
vy a obecních bytových domů
se ve svém úvodníku detailně
zaobírá pan starosta. Já jen
dodávám, že se snažíme dělat
věci tak, aby se do rekonstru
ovaných komunikací nemuse
lo poté několik let zasahovat.
Bohužel neovlivníme úplně
vše, ale i tak se snažíme zko
ordinovat projektanty mezi
sebou, položit chráničky pro
budoucí vedení (pokud o něm
předem víme), mapovat kana
lizaci atd.

Nová výsadba i park

Ulice následně doplňujeme
novou výsadbou tam, kde
to jen jde. Letos jsme vysa
dili devět jabloní, tři hrušně
a tři švestky v Nádražní ulici
v okolí odstavného parkoviště,

které by mělo sloužit zejména
občanům přilehlé ulice a pro
cestující vlakem. Dále byla 13
stromy (sedmi třešněmi ptačí
mi a šesti švestkami) dosaze
na ovocná alej ke koupališti
a Luční ulici ozdobí tři nové
javory. Velké množství stro
mů a keříků bylo vysazeno
i v nově vzniklém volnočaso
vém fitness parku na místě
bývalého kina, který byl ob
čanům zpřístupněn v říjnu.
Celkem letos obec vynaložila
na novou výsadbu 603 000 Kč.

sáhlou zelení v okolí. Velkou
pozornost věnujeme i našim
nejmenším – na podzim jsme
doplnili dětské hřiště v Čer
veném Újezdě o nové prvky,
vyměnili nevyhovující sestavu
na hřišti ve Višňovce za nové
a stabilnější prvky (původní
sestava bohužel čelila častému
vandalismu a užívání dětmi
vyšší hmotnosti, byla často
poničená a stala se nestabil
ní). Prostor v okolí památníku
u mateřské školky byl doplněn
přírodními prvky, čímž zde

Rekonstrukce rybníka

Pro zpříjemnění veřejného
prostoru byl spuštěn projekt
rekonstrukce návesního ryb
níka. V příštím roce by měl
být dokončen a měla by tak
vzniknout čistá vodní plocha
uprostřed naší obce s roz

Do aleje vedoucí k bývalému koupališti bylo zasazeno 13 nových stromů
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vzniklo nové místo k aktivní
mu i pasivnímu odpočinku ne
jen pro děti. Věřím, že i v příš
tím roce budeme pokračovat
v tvorbě dalších takových
míst. Rádi bychom dokončili
psí loučku a vybudovali v rám
ci sportovního areálu aktivní
místo i pro teenagery (wor
kout, parkur…). Nechci však
nic slibovat, u těchto projek
tů uvidíme, co nám finance
v roce 2022 dovolí.
Většina projektů vzniká za
přispění státních fondů, mi
nisterstev, Plzeňského kraje
i soukromých společností.
Všem moc děkujeme.

Pomáháme společně

I my se snažíme jako obec
pomáhat a činit dobré skutky.
Letos jsme finančně přispěli
tornádem poničeným mo
ravským obcím. Ráda bych
osobně poděkovala i všem
spolkům, které v naší obci
zorganizovali zejména ma
teriální sbírky a osobně či
zprostředkovaně pomoc za
saženým tornádem doruči
li. Velké díky patří zejména
SDH Zbůch, jehož členové
uspořádali materiální sbírku
a také osobně pomáhali v za
sažených obcích, dále spolku
imPerfect, který zorganizoval
materiální sbírku, a SDH Čer
vený Újezd, který uspořádal
sbírku finanční.
Dobrých skutků není nikdy
dost, a zvláště v téhle době
může přispět každý z nás tře
ba na sbírky Dobrý anděl či
Zdravotní klaun; je opravdu
z čeho vybírat.
Obec podpořila finančně
jako každý rok stodskou ne
mocnici, pečovatelskou službu
působící v naší obci (CPOS
Město Touškov), v příš
tím roce přibude i podpora
www.zbuch.cz
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Přijďte si pro
betlémské
světlo

Posvátné betlémské
světlo si můžete odnést
do svých domovů i letos.
Bude pro vás připraveno
na Štědrý den v době od
15:30 do 16:30 hodin
v kapličce na náměstí ve
Zbůchu a od 16:00 do
17:00 hodin v kapličce
v Červeném Újezdě.

Nezapomeňte
na psy

hospicové terénní péče a Hos
picu sv. Lazara v Plzni. Všech
na tato zařízení využívají i ob
čané Zbůchu a jejich blízcí.
Podporujeme i všechny
místní spolky – nejen ty
sportovní a kulturní, ale i ak
tivní seniory a spolky, které
pořádají dětské tábory nebo
se věnují práci s postiženými
sportovci. Zapojili jsme se do
pilotního projektu Plzeňské
ho kraje a Divadla J. K. Tyla
„Kultura občanům regionu“,
kde naše obec napůl s kra
jem přispívá svým občanům,
prioritně seniorům (i s jejich
doprovodem) na autobusovou
dopravu do divadla. Věříme,
že cesta za kulturou s přáteli
jim prodlouží jejich aktivní ži
voty. Občané si na obci zajistí
vstupenky a nemusí se starat
o dopravu.

Vypouštění návesního rybníka začalo 10. srpna,
8. listopadu byly zahájeny stavební úpravy.
Celkové dokončení je plánováno na červen 2022.

Vánoční strom jsme
museli rozsvítit bez vás

mu nouzovému stavu museli
na poslední chvíli zrušit slav
nostní rozsvícení vánočních
stromů ve Zbůchu i v Červe

Opět je tu konec roku, doba
vánočních svátků, pokory
a klidu. Velmi nás mrzí, že
jsme kvůli vládou vyhlášené

www.zbuch.cz

Foto: Petra Vlasáková

Upozorňujeme obča
ny, kteří tak dosud neu
činili, že jsou do konce
února povinni zaplatit
obecnímu úřadu místní
poplatek za své psy za
rok 2022.
Také připomínáme, že
v případě potřeby zábo
ru veřejného prostranství
(např. za účelem sklád
ky materiálů, výstavby
lešení, umístění prodej
ních stánků apod.) je
povinností tento zábor
obecnímu úřadu ohlásit
a specifikovat a zaplatit
za něj místní poplatek
v příslušné výši, a to
průběžně během celého
roku.
Nové občany pak žádá
me, aby se na obecním
úřadě neopomínali při
hlásit k trvalému poby
tu příslušný formulář je
k dispozici na webových
stránkách obce v sekci
Dokumenty ke stažení.
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ném Újezdě. V této souvislos
ti jménem obce velice děkuji
akciové společnosti ČEZ za
finanční příspěvek ve výši
15.000 Kč, který nám na tuto
akci tak jako v minulých letech
darovala.
Tento rok nebyl rozhodně
klidný. Člověka to přiměje
přemýšlet, jaký by asi byl
bez dění kolem covidu. Sama
mám dny, kdy se nedívám na
zprávy, nečtu novinky na in
ternetu ani příspěvky na soci
álních sítích… Denně máme
tolik informací, že dnes už
nikdo ani netuší, co je prav
da a co ne. Zastávám názor
– a kdo mě zná osobně, tak
to ví –, že se snažím řídit co
to jen jde selským rozumem.
To je zejména v souvislos
ti s covidem důležité. Zod
povědnost nás samotných
k sobě a našim blízkým by
pro nás měla být vždy tím
nejdůležitějším.
Přeji vám, milí spoluobčané, klidné a pokorné prožití
vánočních svátků plných lásky a štěstí, bezpečnou a veselou oslavu Silvestra a do
nového roku hlavně pevné
zdraví a radost ze života.
Jana Zajptová
místostarostka

Z RADNICE

Přivítali jsme 51
nových občánků

22. 6.

Foto: Petra Vlasáková

21. 9.

Foto: ing. Jiří Hájek

Foto: Petra Vlasáková

21. 9.

Foto: ing. Jiří Hájek

Počet obyvatel Zbůchu se rozrostl o další nové občánky.
Představitelé obce je v prostoru u hasičské zbrojnice na ná
městí slavnostně přivítali ve dvou termínech. Dne 22. června
celkem 32 dětí (17 chlapců a 15 děvčat), narozených v ob
dobí od 2. 1. do 31. 12. 2020, v úterý 21. září pak dalších
19 dětí, které se narodily mezi 4. lednem a 27. červencem
2021. Noví občánci dostali na památku drobné dárkové
předměty, maminky pak tradiční kytičku.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad ve Zbůchu oznamuje, že bude v době od 23. 12. 2021 do 31. 1. 2022
z důvodu čerpání dovolené UZAVŘEN
7
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Jsem akční člověk

Pokračujeme ve stručném představování zaměstnanců
Obecního úřadu Zbůch a jejich práce. V tomto čísle
přišla řada na účetní a ekonomku Evu Boříkovou.
Myslím, že mě téměř všich
ni dobře znáte. Jsem rodač
ka z naší obce a na obecním
úřadě jsem služebně nej
starší – už 21 let tu pracuji
jako účetní, ekonomka a roz
počtářka.
Pro mnohé je to jen nudná
práce s čísly, ale mě to baví.
Ne, nebojte se, nebudu vám
tu teď popisovat účetní opera
ce, fakturace ani další úkony,
spojené s financováním obce.
Určitě však stojí za zmínku
mnou obzvlášť oblíbené se
stavování rozpočtu a pláno
vání, za co utratíme finanční
prostředky, kde je třeba něco
ubrat a komu nebo čemu si
můžeme dovolit naopak i něco
přidat. Věřte mi, kolikrát to
není vůbec jednoduché. Pro
každého je důležité jen to, co
dělá on, ale my musíme po
dělit všechny. V této souvis
losti si přece jen neodpustím
jedno důležité číslo: v příš
tím roce budeme hospodařit

Změna území
volebních okrsků
Od roku 2022 se mění území volebních okrsků v obci
Zbůch. Občané s bydlištěm v ulicích Dvořákova, B. Mar
tinů, Janáčkova, Smetanova, V Cihelně, Na Stadionu
budou nově volit ve volebním okrsku č. 2, to zname
ná v Základní škole v Hornické ulici. Časem došlo ke
vzniku značně nerovnoměrného počtu voličů v okrscích
č. 1 a 2, důvodem změny je tedy snaha o jejich alespoň
přibližné početní vyrovnání. Volebního okrsku č. 3 se
změna netýká.

V novém parku si
protáhnete tělo
Koncem října byl veřejnosti zpřístupněn nový relaxační
fitness park na místě bývalého kina. Kromě okrasné vý
sadby a laviček pro posezení uprostřed zeleně jsou v par
ku umístěny kombinované prvky pro pohybová, posilo
vací, strečinková, aerobní a koordinační cvičení (Tai Chi
kombi, Twist + surf, Žebřiny s hrazdou + Bradla, Bench
zařízení + Váha, Šlapadlo). Provozní doba fitness parku
je v období od 1. dubna do 30. září od 8 do 22 hod., od
1. října do 31. března od 8 do 20 hodin.
www.zbuch.cz
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s rozpočtem ve výši téměř 90
milionů korun.
Jsem člověk akční, takže
se ráda zapojuji do veške
rého dění v obci, například
jako aktivní členka ženského
spolku JO AKCIČKY. Z titulu
zástupkyně obecní matrikářky
na mě občas vyjde i nějaká
svatba, z toho mám pak vel
kou radost.
Koníčků mám celou řadu;
mezi ty největší patří cesto
vání, turistika, cyklistika, jóga
a kultura.
Na závěr mi dovolte zavzpo
mínat na bývalého místosta
rostu Zbůchu pana Zdeňka
Přibáně, který byl vzděláním
ekonom a jemuž vděčím za
to, že mé začátky na obci byly
mnohem snadnější. Už mu to
ale neřeknu do očí, protože
tento člověk, který mi toho
tolik dal, už bohužel není
mezi námi. Ale myslím, že on
o mém vděku dobře věděl…
Eva Boříková

Z RADNICE

Buďte
V OBRAZE
Mobilní aplikace V OBRA
ZE je určena pro jednoduché,
rychlé a efektivní informová
ní občanů obce. Umožňuje
dostávat novinky z obce pří
mo do vašeho mobilního telefonu.
Upozorní vás na nově vložené zprá
vy, dozvíte se vše o připravovaných
akcích a můžete si v ní prohlédnout
fotografie nebo dokumenty, zve
řejněné na obecní úřední desce.
Aplikace je ke stažení ZDARMA.
Více na www.aplikacevobraze.cz

Přispějte do knihy
o Zbůchu

Obec Zbůch vydá v roce 2023 u příležitosti 770. výročí
první písemné zmínky o obci novou knihu s pracovním
názvem „Obec Zbůch v historických fotografiích“.
Právě nyní proto shromaž
ďujeme zajímavé historické
i současné fotografie, mapy,
rytiny, obrázky, plánky, po
hlednice, korespondenci, zá
pisy z kronik apod.
Fotografie by měly zachy
covat zajímavé nebo něčím
významné obecní objekty, pa
mátky, osobnosti i běžné ob
čany (v konkrétních a něčím
zajímavých situacích a oka

mžicích), události, slavnosti,
oslavy apod. Dále fotografie
na téma hornické minulosti
obce a okolí, činnosti místních
spolků a sdružení a podobně.
Pokud máte nějaké výše uve
dené materiály ve svých rodin
ných a soukromých archivech
či albech, zašlete je, prosím, e
-mailem nebo přes Úschovnu.
cz na adresu holub@zbuch.cz
Předem děkujeme!

Na obci
zaplatíte
kartou

Zásilkovna non stop

Na obecním úřadě je obča
nům nově k dispozici plateb
ní terminál. Lidé zde tak mo
hou veškeré „obecní“ platby
uhradit zdarma a pohodlně
jakoukoliv svojí běžnou pla
tební kartou.

K severní boční zdi řeznictví U Bejka ve Zbůchu byl
28. 10. umístěn tzv. Z-BOX, sloužící jako podací i výdejní
místo Zásilkovny.
Své zboží si tu můžete za
použití aplikace vyzvednout
nonstop, rychle a bez front.

Nová služba občanům je eko
logická, box je totiž napájen
dvěma solárními panely.
9
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA
ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE
ENERGY, Energie České spořitelny, Europe
Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy,
nebo X Energie a neřešili jste změnu
plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

www.zbuch.cz
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Seniorky
úspěšně
sportovaly
Začátek roku 2021 nebyl
zase nic moc – kvůli zákazu
shromažďování z důvodu epi
demie Covid-19.

naly V. Sportovní hry seniorů
2021. Naše družstvo žen na
nich obsadilo 4. místo a z ka
tegorie jednotlivců-žen do 70

Dopravní nehoda na Plzeňské

Dne 14. října v brzkých ranních hodinách došlo ve Zbů
chu u autobusové zastávky „Na Šachtě“ v Plzeňské ulici
k dopravní nehodě autobusu a kamionu. Při nehodě byl
z velké části poškozen přístřešek zastávky, který bude mu
set být kompletně vyměněn. Naštěstí v okamžiku nehody
na zastávce nikdo nestál, jinak se mohla vcelku běžná
nehoda vmžiku změnit v tragédii.

Elektrokolo si dobijete V Cihelně

Na jaře se situace mírně
zlepšila, a tak jsme vyráželi na
procházky po okolí Zbůchu.
Koncem června jsme již mohli
uskutečnit zájezd do Manětí
na a Bečova nad Teplou. Na
zámku v Bečově jsme měli tu
čest prohlédnout si nádherný
Relikviář sv. Maura. V čer
venci jsme uspořádali spor
tovní odpoledne v šipkách,
pétanque, hodu na cíl, testu
bystrosti a šikovnosti. V září
jsme byli ke Dni seniorů ob
darováni Krajskou organizací
Seniorů ČR koncertem, který
se uskutečnil v Měšťanské be
sedě v Plzni.
Začátkem října se na Atle
tickém stadionu města Plzně
ve Skvrňanech konečně ko

Mikroregion Radbuza v roce 2020 zrealizoval projekt
„Stanoviště na opravu a dobití kol na území Mikroregio
nu Radbuza“, na kterém se podílela obec Zbůch částkou
15 000 Kč. V rámci výše zmiňovaného projektu byl pro
obec Zbůch pořízen stojan na kola s nabíjením pro elek
trokola a informační tabule s cyklistickou mapou a sadou
nářadí na opravu kol za celkem 49 105 Kč. Je umístěn
v lokalitě V Cihelně, u restaurace Na hřišti.

let jsme přivezly skvělou stří
brnou medaili.
První týden v listopadu
jsme navštívili plzeňské Diva
dlo J. K. Tyla – Novou scénu,
kde jsme zhlédli muzikál My
Fair Lady. Ještě máme naplá
nované divadelní představení
Uličnice, které se hraje v Lo
siné. Závěrem roku zhodnotí
me práci na výroční členské
schůzi. Děkujeme OÚ Zbůch
za finanční podporu a za
možnost setkávat se v jeho
prostorách.
Moc bychom si přáli, aby
už všechna opatření skon
čila a začalo se zase volně
dýchat.
Zdeňka Saláková
Senioři ČR Zbůch

Nový vůz pro pracovní četu

Obec Zbůch zakoupila pro svoji pracovní četu nový užit
kový pick-up značky Renault. Nahradil Multicar, který již
dosloužil; byl ve špatném technickém stavu a jeho další
opravy by byly příliš nákladné.
11
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Tradiční akce
redakčním
objektivem
Posezení v DPS.

Letos dvakrát (28. 6. a 7. 9.) se setkalo vedení obce s obyvateli Domu s pečovatelskou službou ve Zbůchu. Nechybělo
tradiční opékání buřtů ani hezké písničky.

Den se záchranáři.

Neděle 12. září patřila Dni s Integrovaným záchranným
systémem. Ukázky své náročné práce předvedli veřejnosti
dobrovolní hasiči a zdravotničtí záchranáři.

Květinový ples.

Šestnáctý říjnový den se v sále TJ Baník konal Květinový ples.
Jak jinak, v květinovém stylu i duchu.

Přijela pouť.

Ve dnech 30. července až 1. srpna se na travnatém prostoru
u hasičské zbrojnice na náměstí konala Zbůšská pouť, která
nahradila zrušené oslavy Dne dětí.

Slavnost světýlek.

Sousedský den.

V neděli 31. 10. rozzářila potemnělé zbůšské náměstí světla a světýlka různého druhu i intenzity, aby si připomněla
svátek Všech svatých nebo strašidelný Halloween (to podle
přání a vkusu každého návštěvníka). Nejsilnější světlo i teplo
vydávala atraktivní ohňová show.
www.zbuch.cz

V sobotu 4. září se uskutečnil již 3. ročník Sousedského dne.
Na programu byla i tradiční soutěž o nejlepší a nejchutnější
výrobek domácího původu, tentokrát v podobě utopenců. Ten
nejlepší se povedl paní Kerecmanové.
12

Talentovaná oštěpařka
Petra Sičaková

SPORT

u nás v Nýřanech, na atletiku
mě přihlásili rodiče. V mlad
ších žákyních jsem dělala snad
všechno, ale nejvíce mě bavi
lo házet kriketovým míčkem.
Když mi bylo dvanáct, přišel
do klubu nový trenér Lukáš
Sokol, který mi dal skvělý
základ a mě začala atletika
opravdu bavit. Pak mi trenéři
dali do ruky oštěp a hned na
prvních závodech, to mi bylo

v kategorii U23) a stříbrnou
medailistkou v kategorii U23
za rok 2020. Na letošním ju
niorském mistrovství světa
v keňském Nairobi skončila
na skvělém 10. místě, zúčast
nila se i juniorského mistrov
ství Evropy v estonském Talli
nu, kde obsadila 13. příčku.
Patří jí také 7. místo z Evrop
ského olympijského festivalu
mládeže v roce 2019.
V ženském světovém žebříč
ku jí zatím patří 178. místo,
v letošních světových tabul
kách věkové kategorie pod 20
let 17. příčka a v evropských
tabulkách stejné kategorie pak
místo 10.
Petro prozradíte nám, jaké
byly vaše sportovní začátky?
Začínala jsem v sedmi letech

čtrnáct, jsem hodila přes 35
metrů, čímž jsem se kvalifiko
vala na mistrovství republiky

žákyň do Břeclavi. Tam jsem
skončila až jedenáctá, což pro
mě bylo zklamání, ale zároveň
i motivace do další práce. Uvě
domila jsem si, že právě oštěp
bude pro mě to pravé.
Vaše největší dosavadní
úspěchy jsme už vyjmenovali, ale jaký máte zatím osobní
rekord?
Osobního rekordu s šes
tisetgramovým (ženským)
oštěpem jsem dosáhla letos
v Plzni a má hodnotu 54,61 m.
Jsem ráda, že jsem ho hodila
právě v tomhle závodě, kde
se mnou mimo jiné závodila
i světová rekordmanka Bar
bora Špotáková.
Jste studentkou Sportovního gymnázia v Plzni a na

jaře 2022 budete maturovat.
Co bude dál?
Ráda bych studovala fyzio
terapii na Západočeské uni
verzitě v Plzni. A určitě se chci
dál naplno věnovat atletice.
Máte při studiu a náročném sportu ještě vůbec čas
na nějaké záliby?
Moc mi ho opravdu nezbý
vá. Ráda jsem i ve svém vol
nu aktivní, ale když už přece
jen nějakou chvíli najdu, baví
mě speedcubing, neboli sklá
dání Rubikovy kostky na čas.
Jen pro představu: nejrychleji
jsem klasickou kostku (3x3x3)
složila za 11,89 s, přičemž
současný světový rekord má
hodnotu 3,47 sekundy.
Petr Holub

foto: archiv Petry Sičakové

foto: archiv Petry Sičakové

Petra Sičaková, působící
v Akademii individuálních
sportů, udělala vloni důleži
tý krok ve své kariéře – stala
se členkou atletického oddílu
Škoda Plzeň, jednoho z nej
lepších sportovních klubů
v naší zemi.
Petra je už pětinásobnou
mistryní ČR (2018 jako žáky
ně, 2019 a 2020 jako doros
tenka, 2021 juniorka, 2021

foto: archiv Petry Sičakové

Osmnáctiletá oštěpařka Petra Sičaková je odborníky
považována za jeden z největších českých atletických
talentů dneška. Do loňského roku žila v Nýřanech,
dnes bydlí v Tlučné se svým otcem Petrem, rodákem
ze Zbůchu. I proto vám chceme Petru a její úspěšné
působení představit.
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TJ BANÍK

TJ Baník sdružuje hráče
všech věkových kategorií
V trénování pokračujme i nyní
2x v týdnu a už se těšíme na
začátek jarní části sezony.
Oceňujeme spolupráci s ro
diči a vedením oddílu, která
je opravdu perfektní.
Petr Lukášek,
trenér přípravek

V našich mládežnických týmech sdružujeme kolem 60
aktivních hráčů a hráček. Jedná se o týmy starší a mladší
přípravky, které vede Petr Lukášek s Jardou Kubíčkem,
dále tým mladších žáků, kterým se věnuje Martin Beran
s Petrem Hejzkem za pomoci manželů Reitmayerových.
Ve vyšších věkových kategoriích spolupracujeme s TJ
Chotěšov, s níž jsme vytvořili sdružený oddíl starších žáků,
který vedou trenéři TJ Baník Zbůch Marek Prokop a Jiří
Střeštík. Mládežnické kategorie uzavírá sdružený tým do
rostu, kterým se věnuje trenér TJ Chotěšov Vladislav Zahoř.
Všem zmíněným trenérům děkuji za jejich úžasnou
a obětavou práci, bez které by další fungování oddílu ne
dávalo takřka smysl.
Uvědomujeme si, že děti jsou naše budoucnost, proto
se snažíme těmto oddílům poskytovat co nejlepší možné
podmínky a zázemí pro jejich činnost. Ať už jde o trénin
kové a hrací plochy, tak o materiálové vybavení.
Jsme nesmírně rádi, že náš fotbalový oddíl má zastoupe
ní ve všech věkových kategoriích a je tak umožněno všem
našim fotbalistům postupovat z kategorie do kategorie. Je
tak zajištěn fotbalový růst, v ideálním případě z přípravky
až do dospělých. Proto v našem oddíle s nadšením přivítá
me každého nového člena, od těch nejmenších začínajících
chlapců a děvčat až po rodiče a popřípadě trenéry, kteří by
se chtěli zapojit do naší fotbalové rodiny a podpořit nás
tak v naší činnosti. 
Jaroslav Daňhel,
předseda TJ Baník Zbůch

Mladší žáci

Tým mladších žáků v sou
časnosti čítá 12 hráčů. Pod
vedením trenérů Martina
Berana a Petra Hejzka nepo
levuje ve fotbalové přípravě
ani v nelehké covidové době.
Za výrazné podpory rodin
hráčů a s přispěním klubu se
mohli zúčastnit fotbalových
soustředění v červnu a v srp
nu letošního roku. Na nich
vyladili formu na nadcházející
fotbalové soutěže, ale hlavně
utužili již tak skvělý kolektiv
a zažili spoustu zábavy.
Pečlivá fotbalová příprava
se promítla do zápasů okresní
soutěže mladších žáků okresu
Plzeň–sever, v nichž si náš

práce byla navázána s týmy
ml. žáků Baník Líně, TJ Tluč
ná a Tatran Třemošná. V sérii
čtyř turnajů náš tým získal
jedno 4. místo, jedno 3. mís
to a dvě 2. místa a zápas od
zápasu bylo na všech týmech
znát velké herní zlepšení.
Turnaje měly u všech zúčast
něných velký úspěch, a tak
není vyloučeno, že by mohly
v budoucnu pokračovat.
Dana Reitmayer Kličková,
vedoucí mužstva

Starší žáci

V novém ročníku 2021/2022
krajské soutěže starších žáků
jsme konečně nastoupili do
podzimní části. Starší žáci
ve sdruženém oddíle TJ Ba
ník Zbůch a TJ Chotěšov
pod vedením trenérů Marka
Prokopa a Jiřího Střeštíka se
po podzimu umístili na pěk
ném 3. místě. Mužstvo, kde
je sedm hráčů z TJ Baník
Zbůch a šest z TJ Chotěšov,
odehrálo celkem 14 zápasů
a z toho 9x zvítězilo, 2x pro
hrálo a 3x remízovalo. Dosáhli
jsme 31 bodů a skóre 63:21.
V jarní části chceme navázat
na dobré výsledky a připravit
kluky na novou sezonu v do
rostu. Naším hlavním cílem je
co nejvíce hráčů dovést až do
,,A" mužstva, ale to nás čeká
ještě hodně práce.
Jiří Střeštík,
trenér starších žáků

Dorost

Starší a mladší přípravka

Do podzimní části sezony
se ve starší a mladší přípravce
zapojilo 34 dětí ročníku 2011
a mladších, což je, myslíme,
velmi slušný počet. Tréno
www.zbuch.cz

vali jsme 2x týdně a sehráli
sedm (starší) a šest (mladší)
mistrovských zápasů. Dařilo
se nám střídavě, ale děti do
toho daly všechnu svoji ener
gii a zápasy si patřičně užily.

tým herně vedl dobře. Po
skončení základních kol pod
zimní části soutěže se v hla
vě trenéra zrodila myšlenka
uspořádat sérii turnajů mezi
týmy z okolních obcí. Spolu
14

Jako účastník krajské sou
těže dorostu naše sdružené
mužstvo odehrálo v podzimní
části sezony 11 utkání, z toho
dokázalo 8x zvítězit a 3x pro
hrálo. V polovině sezony jsme
tak v tabulce obsadili krásné
4. místo. V tomto týmu je
Baník Zbůch zastoupen šesti
chlapci.  Vladislav Zahoř,
trenér dorostu

Plochodrážník Matěj Frýza se stal
vicemistrem světa!
V jarním čísle zpravodaje
jsme vám představili Matěje
Frýzu ze Zbůchu, úspěšného
čtrnáctiletého plochodrážní
ka z Plochodrážního klubu
Plzeň. Od té doby dosáhl
Matěj dalších skvělých vý
sledků, z nichž určitě tím
nejvýznamnějším je titul
vicemistra světa v MS juni
orů třídy do 125 ccm, který
získal v srpnu v německém
Diedenbergenu.
Kromě toho si v září do
jel pro titul Mistra České
republiky na krátké dráze
v téže třídě a na dlouhém
oválu získal bronzovou me
daili, ovládl seriál PRO-TEC
Cup a na Mistrovství Evropy
v ukrajinském Rovně skončil
na 9. místě, když mu chyběl
jeden jediný bod k postupu
do semifinále.

SPORT

Více se dočtete na:
gion/ma
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_re
mi-mezi-prs
tej-fryza-na-zavod-koukal-tata-skvira
l
ty-mamka-byla-hruzou-silena-20.htm

Matějovi upřímně gratulu
jeme za skvělou reprezentaci
naší země i obce a přejeme
mu hodně dalších sportov
ních úspěchů. A hlavně žád
né úrazy!
Petr Holub

Matěj s otcem Jaroslavem na stupních vítězů v Diedenbergu
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PLAVECKÁ AKADEMIE

Plavecká akademie sbírá úspěchy
Věděli jste, že i když nemáme ve Zbůchu žádný vnitřní
ani venkovní bazén, přesto existuje Plavecká akademie
Zbůch? Působí v bazénu v Západní ulici v Plzni-Bolevci
a její členové, mezi nimiž je i sedm zbůšských dětí,
dosahují mimořádných sportovních úspěchů.
Plavecká akademie Zbůch
se zaměřuje na výuku plavá
ní pro začátečníky i pokroči
lé. Byla založena v roce 2020
s plavci, z nichž někteří trénují
i deset let. Výkonnostní plavci
jsou zařazeni do reprezentace
i Sportovního centra mládeže
v Plzni. Pravidelně se zúčast
ňují zahraničních i domácích
závodů.
Například Václav Čermák
získal několik titulů na Mist
rovství ČR (MČR) jak v dál
kovém, tak bazénovém plavá
ní. Zúčastnil se také mnoha
dětských olympiád, na nichž
dosáhl medailových umístění.
Městem Plzeň byl vyhlášen
Sportovcem roku 2012.
Současnou největší osob
ností v akademii je Jan Foltýn
(*2008), který usiluje o české
rekordy v kategorii 13letého

TJ ZP HALMA

žactva. Na všech mistrovských
soutěžích pravidelně končí na
stupních vítězů a bude usilo
vat i o účast na Mistrovství
Evropy juniorů, Mistrovství
světa juniorů a na Evrop
ském olympijském festivalu
mládeže v roce 2023, které
ho se účastní mladí evropští
sportovci ve věku 14 až 18 let.
Petr Hajšman (*2007), kte
rý se věnuje dálkovému pla
vání, zvítězil na tratích 5 km
i 3 km na MČR v letech 2017,
2018 a 2019 a v roce 2018 se
stal vítězem Českého poháru
mladších žáků. Dalším úspěš
ným plavcem je Daniel Beran
(*2007), který bude bojovat
na MČR v prosinci letošního
roku. Členové Plavecké aka
demie Zbůch vozí z domácích
závodů pravidelně kolem tři
ceti medailí.

Foto plavců ze soustředění z Písku (některé děti ze Zbůchu
se ho nezúčastnily): vpředu sedí (zleva): Václav Čermák, Petr
Hajšman, Jan Foltýn, Daniel Beran, Johanka Duchková, vzadu
stojí (zleva): Ivan Raděj, David Káňa, Magdaléna Šmídovcová, Matyáš Hajšman, Alexandr Beran, Karolína Šmídovcová. Dvě děti stojící až zcela vzadu mezi členy PAZ nepatří.
Dětí ze Zbůchu v našich řa
dách přibývá, nyní je jich už
sedm (Daniel Beran, Johan
ka Duchková, David Kasten,
Matyáš Reitmayer, Alexander
Beran, Dominika Beranová,
Myia Beranová). Jsou to pře
vážně mladší děti, které te
prve s plaváním začínají, ale

jsou talentované a budou brzy
jistě následovat naše úspěšné
plavce. Nynější situace kolem
covidu má za následek výpad
ky v trénincích i závodech, ale
i přes tyto překážky budeme
nadále usilovně bojovat o co
nejlepší výsledky.
Václav Čermák, předseda PAZ

Více na: www.tjhalma.cz

Druhé pololetí plné sportovních akcí

Sportovci Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených
Halma Plzeň se dočkali návratu k oblíbeným aktivitám.
Lukostřelba

V létě vrcholila sezóna v ter
čové lukostřelbě, kde naši dva
reprezentanti Karel Davídek
a Jarda Zelenka stále bojova
li o poslední volná místa na
paralympijské hry v Tokiu.
Světový pohár v Novém Městě
nad Metují nabídl skvělé boje
o tato místa, avšak z České
republiky se podařilo kvalifi
kovat jen Václavu Košťálovi.
Naši sportovci bohužel zůstali
před pomyslnými paralympij
skými branami. Lépe si vedl
Karel Davídek, který nakonec
získal nepopulární bramboro
vou medaili za 4. místo.
www.zbuch.cz

Atletika

Naši atleti absolvovali bě
hem léta kondiční soustředění
na Berounce a následně troje
závody v Pardubicích (2x)
a Bílině. Jako tradičně na tyto
akce odjelo nejvíce sportovců,
kteří sbírali cenné kovy na
všech třech závodech. Sou
středění na Berounce bylo po
znamenáno situací, kdy byla
řeka v prvních dnech velmi
divoká, takže nás pustila do
svých peřejí až po třech dnech
strávených na souši.

Atletické závody v Pardubicích
závodů, a to díky odsunutým
akcím z první poloviny roku
2021. Velmi jsme uvítali nový
formát turnajů pro sportov
ce, kteří nemají reprezentační
ambice, díky čemuž získala
naše tréninková skupina ze
Zbůchu několik medailových
úspěchů na turnajích Start
Boccia Cup v Praze. Celkem

Boccia

Boccia přinesla největší porci
16

od června do prosince boccia
nabídla sedm turnajů v Praze,
Liptovském Jánu (Slovensko),
Havířově, Nymburce a v Plzni.
Náš reprezentant Ondra Kaas
se kvalifikoval na Mistrovství
Evropy ve španělské Seville
(22. 11. – 1. 12. 2021).
Mgr. Roman Suda
TJ Halma

imPERFECT

Více na: www.im-perfect.cz

imPerfect - SPOLU VE ZBŮCHU
Milí sousedé,
všechny vás zdravíme
a vám, co nás ještě neznáte,
bychom se rádi představili.
Jsme zbůšský spolek imPer
fect, ale především jsme tým
nadšených dobrovolníků. Naši
činnost jsme zahájili teprve
v květnu 2021, ale za tuto
krátkou dobu jste se s námi
mohli setkat při mnoha příle
žitostech. Pomáhali jste nám
sbírat potřebné věci pro obce
postižené tornádem. Skrze
Charitativní blešák ve Zbůchu
a akci Šijte s námi pro Nedo
klubko jsme společně podpo
řili rodiny v nelehké situaci.
Rozhýbali jste se s námi v pro
jektu Zbůšská běhna nebo na
našich kurzech jógy. S vašimi
dětmi jsme si užili mnoho zá
bavy na letním i podzimním
příměstském táboře, na ta
nečním a kreativním kroužku
nebo na webináři Meet and
Code (základy programování
pro děti).
Vzdělávali jsme se např. na
Dni s IZS, na semináři Techni
ky a cesta ke správnému kojení
nebo na webinářích Nauč se

2:
číst etikety a Bezpeč
odpočinout si a po
Nejbližší plánované akce v roce 202
r
tábo
bavit se. Na akci se
ký
nost na internetu. Na
ěsts
7. - 13. 2. Jarní přím
postaráme i o vaše
y
žen
našich kurzech jste se
Den pro
6. 3.
i
Zem
děti. Dne 18. 4. 2022
etu
plan
mohli začít věnovat
18. - 24. 4. Týden pro
zahájíme Týden pro
šití nebo se zdokona
pro děti
planetu
zemi,
v němž se bu
lit v anglickém jazyce. Jelikož (MŠ/ZŠ) i dospělé, pohybové
deme
zabývat
různými
ekolo
máte rádi knihy stejně jako kurzy a další. Opět se bude
gickými tématy a činnostmi.
my, navštěvovali jste naše akce te moci těšit na různorodé
Připravujeme i mnoho dal
v rámci Týdne knihoven a cel akce. Chystáme pro vás např.
ších aktivit, o kterých vás
kem rychle jste objevili kouzlo v době jarních prázdnin Jarní
budeme informovat na face
našich/vašich Knihobudek ve příměstský tábor, kde si bu book.com/imPerfectZbuch
Zbůchu a ve Starém dole.
deme hrát, vyrábět, sportovat nebo na vývěsce na náměstí
V nadcházejícím roce budou a jistě se vydáme na nějaký u autobusové zastávky (pří
naše kurzy nadále pokračovat výlet. Šestý březen 2022 bude padně i na webových strán
a na vaše přání plánujeme za věnován Dni pro ženy, kde se kách obce).
řadit kurzy anglického jazyka budete moci nechat zkrášlit,
Rádi bychom poděkovali
vám všem, kteří nás podporu
jete a navštěvujete naše akce.
Děkujeme obci Zbůch za pod
poru a za zapůjčené prostory.
Za nejednu skvělou spolu
práci děkujeme SDH Zbůch,
Obecní knihovně Zbůch, Hor
nickému muzeu Zbůch, Jídel
ně Stanislavy Egermayerové,
divadelnímu spolku Histrio
a dalším.
Přejeme vám krásné Vánoce
a mnoho štěstí, zdraví, lásky
a dobré nálady v roce 2022.
váš imPerfect

Histrio chce hrát více
Hlásí se vám spolek Histrio
ze Zbůchu. Tento rok byl pro
nás, stejně jako pro vás, veli
ce náročný. Většinu roku jsme
museli fungovat s omezeními
a nemohli vám tak přinášet
tolik radosti, kolik bychom
chtěli. Přesto se nám podařilo
uspořádat Pohádkovou cestu
Zbůchem, při které si mohli
děti i jejich rodiče splnit roz
ličné úkoly, potkat pohádko
vé bytosti a třeba se i naučit
něco nového.
V září jsme se společně vidě
li u pohádky Čertí škola, kte
rou jsme vám zahráli v rámci
Sousedského dne, na který

jsme byli pozváni. V prosinci
jsme samozřejmě na děti ne
zapomněli a potkali se s nimi
při Andělské cestě Zbůchem
(spolu se spolkem imPerfect,
z.s.) nebo Mikulášské nadílce.
V roce 2022 máme v plánu
uspořádat několik různých
akcí pro malé i velké. Rádi
bychom vám přinesli více
divadelních představení, ve
spolupráci s SDH Zbůch chys
táme Masopustní průvod, děti
se mohou těšit na Maškarní
bál a v teplejších měsících na
Pohádkovou cestu.
Děkujeme obci Zbůch
a všem jejím obyvatelům za

podporu v našich činnostech.
Všem vám přejeme krásně
prožité Vánoce, pevné zdraví
17
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a mnoho úspěchů v následu
jícím roce.
Martina Macáková
www.zbuch.cz

NAŠI HASIČI

Více na: www.sdh-zbuch.cz a na facebook.com/SDHZbuch/

Hasiči zasahovali
u mimořádných událostí

Od května do poloviny listopadu tohoto roku zasahovala
jednotka sboru dobrovolných hasičů Zbůch celkem
u třinácti mimořádných událostí.
První z nich byla 22. květ
na technická pomoc při zří
cení části zděného oplocení
na přilehlý chodník v ulici
5. května. Naštěstí se v ob
lasti nenacházel žádný chodec
a celá událost se tak obešla
bez zranění.
Dne 5. června prováděla
jednotka požární dozor na au
tomobilových závodech Rallye
Plzeň na letišti v Líních. Přes
ně v duchu zákonů schválnosti
byl v průběhu rallye vyhlášen
jednotce poplach z důvodu po
žáru dřevěné kůlny u rodinné
ho domu v ulici Průkopnická
ve Zbůchu. Druhé družstvo
jednotky tak na místo udá
losti vyjíždělo s dopravním
automobilem GAZ, doprav
ním automobilem VW-LT
a požárním přívěsem. Naše
jediná cisterna musela z bez
pečnostních důvodů setrvat
na letišti v Líních.
Dopoledne 16. června vy
jela jednotka k ohlášenému
požáru seníku na zahradě
u rodinného domu. Po prove
dení průzkumu bylo zjištěno,
že jde o kontrolované pálení
rostlinných zbytků, a tedy
o planý poplach. Téhož dne
večer byla jednotka povolána
k požáru biomasy do obce
Úherce, naštěstí se jednalo
pouze o prověřovací cviče
ní jednotek požární ochrany
Okrsku Nýřansko.

Humanitární pomoc
Moravě

Začátkem července jednotka
odvezla humanitární pomoc
na tornádem zasaženou Mo
ravu. Velké množství potřeb
ných věcí bylo shromážděno
na základě dobročinné sbírky
pořádané sbory Okrsku Ný
www.zbuch.cz

řansko. Ukázalo se, že velká
část nejen zbůšských obyvatel
není lhostejná k tragédii úplně
cizích lidí a jsou ochotni jim
pomoci. Všem, kteří přispěli,
velice děkujeme.
Dvacet minut po půlnoci
5. července vyjela jednotka
k požáru lokomotivy na 127
kilometru železniční trati
č. 180. Tento zásah byl zvláště
komplikovaný, neboť k požáru
došlo v místech bez příjezdo
vé cesty. Požár se nám přesto
ve spolupráci s dalšími hasič
skými jednotkami podařilo
zvládnout.
V sobotu 10. července byla
jednotka vyslána k požáru
osobního automobilu u zbůš
ského náměstí. Přestože jsme
na místo události vyjeli již do
dvou minut od vyhlášení po
plachu, byl automobil v době
našeho příjezdu už celý v pla
menech. Požár způsobil vad
ný akumulátor. O jedenáct
dní později vyjela jednotka
k požáru skleníku na zahradě
rodinného domu. Po našem
příjezdu byl však požár pře
kvalifikován na planý poplach,
neboť k žádnému hoření na
místě nedocházelo.

Vyhořelý kontejner ve Smetanově ul.
síce. Tou se 31. července stal
požár osobního automobilu
v ulici Plzeňská. Po průzkumu
na místě byl vyloučen požár,
z motoru vycházel z důvodu
závady jen dým.
Dne 11. září likvidovala
jednotka požár kontejneru
na plasty v ulici Smetanova
ve Zbůchu. Kontejner byl
požárem zcela zničen. K za
hoření došlo pravděpodobně
v důsledku odložení čerstvě
vystřelené zábavní pyrotech
niky v blízkosti kontejneru.
V podvečer 17. září vy
jížděla jednotka do chato
vé oblasti za koupalištěm
k transportu pacienta, který
spadl z koně.

Kontejner shořel vinou
pyrotechniky

Dne 24. července jsme vyjeli
k požáru dílen pro opravy ze
mědělské techniky v Chotěšo
vě. Kvůli rozsahu požáru byl
vyhlášen 2. stupeň požárního
poplachu a na místě zasa
hovalo 12 jednotek požární
ochrany.
I když byl červenec z hledis
ka mimořádných událostí pro
jednotku silně nadprůměrný,
nebyl velký požár v Chotěšově
poslední událostí tohoto mě

Plyn pronikl i do
celostátních médií

Prozatím poslední mimo
řádnou událostí byl v ne
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děli 19. září silný únik ply
nu z nadzemního zásobníku
v areálu ZUD na frekvento
vané Plzeňské ulici. Tato udá
lost pronikla do regionálních
i celostátních medailí a Zbůch
byl tak opět po čase „slavný“.
K úniku plynu došlo pravdě
podobně vinou vadného těs
nění nádrže, což si vynutilo
evakuaci okolí. Naše jednot
ka zajišťovala evakuaci osob,
odklánění dopravy a měření
koncentrace výbušných plynů
v ovzduší. Byla také aktivová
na skupina ochrany obyvatel
stva SDH Zbůch, která zajisti
la pro evakuované osoby azyl
v hasičské zbrojnici. Protože
zásah trval přes šest hodin,
zajišťovala skupina ochrany
obyvatelstva pro evakuova
né osoby a zasahující složky
integrovaného záchranného
systému i stravu.

Únik plynu na Plzeňské

Snad bude i bál

Po vynucené pauze, způso
bené covidovou epidemií, se
nám povedlo v září uspořádat
22. ročník soutěže v požárním
sportu Zbůšská osma. Velkou
radost nám udělala vysoká
účast, když se zúčastnilo 21
družstev mužů, žen a dětí.
Pomyslnou třešničkou na
dortu pak byla výhra domá
cího družstva mužů, které se
dokázalo prosadit i přes tuto
značnou konkurenci.
Doufáme, že se situace s vý
vojem epidemie obrátí k lep
šímu a my budeme moci 15.
ledna 2022 od 17 hodin v sále
restaurace Baník ve Zbůchu
opět uspořádat řádnou valnou
hromadu sboru. Tímto zvu
všechny dobrovolné hasiče ve
Zbůchu k účasti. Po členské
schůzi bude od 20 hodin ná

sledovat tradiční hasičský bál.
Srdečně zveme všechny, kdo
mají chuť se dobře pobavit.

Za odměnu jsme děti vza
li na výlet na motokárovou
dráhu a do herny v Líních.
Na dalších schůzkách jsme
se učili hasičské dovednos
ti, vázání uzlů, topografické
značky, technické prostředky
a spoustu dalšího.

Mladí na stupních
vítězů

Kroužek mladých hasičů
byl po celý školní rok omezen
covidovou situací, a tak jsme
se před prázdninami sešli jen
jednou, kdy jsme podnikli vý
let za naší dobrou zbůšskou
zmrzlinou.
Po prázdninách jsme již naši
činnost naplno obnovili. Hned
počátkem září jsme na našich
schůzkách, které máme pra
videlně ve středu a ve čtvrtek,
trénovali požární útoky na naši
Zbůšskou osmu. Trénink se
nám vyplatil, protože jsme se
i přes hojnou účast soutěžících
umístili ve všech kategoriích
opět na medailových pozicích.

V říjnu jsme vyráběli dušič
kovou dekoraci, kterou jsme
následně nabízeli k prodeji.
Zájem o naše výrobky byl
velký a jménem našich dětí
tímto děkujeme za podporu.
Několik zbylých dušičkových
věnců jsme pak odvezli na
úherecký hřbitov, kde jsme
je položili k nejstarším hro
bům, které již nikdo nena
vštěvuje.
V následujícím období plá
nujeme oblíbenou návštěvu
Laser game v Plzni, kde si
to děti vždy velmi užijí. Za
podpory obce jsme uspořá
dali Mikulášskou nadílku,
navštívili nýřanské kluziště
a rok tradičně ukončíme na
Vánoční party.
Jménem sboru dobrovol
ných hasičů ve Zbůchu vám
přejeme příjemné strávení
vánočních svátků a šťastný
nový rok.
Josef Šlauf, Alena Nezhybová
SDH Zbůch

Zbůšská osma

Červený Újezd pomohl
moravské rodině

Občané a dobrovolní hasiči z Červeného Újezdu uspořádali
finanční sbírku na pomoc Moravě, postižené letním torná
dem. Vybrali v ní celkem 10.000 Kč, které předali mladé
rodině z obce Moravská Nová Ves.
28. 11. hasiči rozsvítili vánoční stromeček před klubem
a na 4. prosince připravili Mikulášskou nadílku pro děti.
Termíny příštích akcí:
16. 1. 2022 od 16 hod. – Valná hromada SDH Červený Újezd
12. 2. 2022 – bál SDH Červený Újezd, hudba Superband
(místo bude upřesněno).
Klára Veselá

Dar předával Petr Matějů, jednatel SDH ČÚ
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HORNICTVÍ

Vážení spoluobčané,
pro nás, členy Hornicko
historického spolku Zápa
dočeských uhelných dolů, je
opravdu potěšující, že se čin
nost spolku stává opravdu
nedílnou součástí společen
ského a kulturního života obce
Zbůch. To ukázal i letošní rok,
i když jsme nemohli být ak
tivní v takovém rozsahu, jak
jsme si představovali, kvůli
pandemii covidu i ztíženým
organizačně technickým pod
mínkám. Museli jsme napří
klad ustoupit od uspořádání

Více o spolku na: www.hhszud.cz

O Hornické muzeum ve
Zbůchu mají lidé zájem
hornickou štolu a maketu
těžní věže navazují. Venkovní
expozice byla doplněna kios
kem, který nám po úpravě
posloužil pro instalaci pale
ontologické výstavy zaměřené
na ukázky karbonské flóry.
Naštěstí nám protipandemic
ká opatření nezmařila pro
voz hornického muzea, a tak
jsme mohli uspokojit stovky
zájemců o historii hornictví
v našem regionu. Velký ohlas
měly expedice za paleontologií
a pochvalu jsme obdrželi i za
účast v letošním Festivalu In

právě tam, ale Radnicko bylo
a stále je součástí Západočes
kého uhelného revíru, a náš
spolek je Hornicko historic
kým spolkem stejného revíru.
Naše plány bychom ale ne
mohli plnit bez spolupráce
s obcemi a sponzory. Děku
jeme obci Zbůch jako naše
mu hlavnímu partnerovi, ob
čanům Zbůchu za podporu,
obci Úherce, kde se podařilo
připomenout zaniklou šachtu

umístěním hornického vozíku
s uhlím a informační tabulí na
návsi, Přehýšovu, Vejprnicím,
Chotěšovu, Břasům a dalším,
a také našemu největšímu
partnerovi a spolupracovní
kovi ZUD a.s. Zbůch, společ
nosti Elron cz s.r.o a dalším.
Výkonný výbor HHS Zbůch

Krásný nález

Návštěva muzea v rámci Festivalu Industry 2021
tradičního Dne horníků, hor
nického bálu a dalších spole
čenských akcí i od vítaných se
tkání s kamarády. Pořád nám
ale zůstala spousta aktivit, na
kterých jsme mohli v průběhu
roku pracovat.
Velmi nás zasáhl odchod
našeho velmi aktivního člena
Toníka Lokvence do hornic
kého nebe. Za jeho nezištnou
pracovitost ve spolku a pomoc
při budování hornického mu
zea mu ještě jednou i touto
cestou moc děkujeme.
I přes ztížené podmínky
jsme pokračovali v práci.
Dolaďovali jsme venkovní
expozici hornického muzea
a věnovali se přípravě dalších
aktivit, které na ukázkovou
www.zbuch.cz

dustry 2021, kdy jsme u nás
přivítali účastníky zážitkových
jízd historickým autobusem
po stezce hornictví.
V rámci možností jsme se
zúčastňovali společenských
akcí spřátelených hornických
spolků. Pokračovali jsme ve
spolupráci s Iron Monument
Clubem Plzeň (historické že
leznice). Průběžně pracuje
me na archivaci historických
materiálů a depozitáři sbírek,
zajišťujeme publikační a pro
pagační činnost. Máme před
sebou pokračování přeruše
ných prací na expozici hornic
tví a paleontologie v prostoru
bývalého odklizu Kristián –
dolu Terezie ve Vranovicích
u Břas. Mnozí se ptají, proč

Expedice „Cesta do pravěku“ – workshop na haldě
20

Setkání hornických měst a obcí
Setkání hornických měst a obcí České republiky, již 25.
v pořadí, se konalo 10. – 12. září 2021 v severočeském Mostě. I přes určitá omezení se pod vrch Hněvín sjeli zástupci spolků, měst a obcí nejen z celého
Česka, ale i ze Slovenska, Polska a Německa. Nechyběli ani horničtí zástupci obce Zbůch, kteří společně
s kamarády z Hornického spolku Tlučná připomínali
historii dobývání černého uhlí v okolí Plzně.
Setkání s podt itulem
„DYCKY HORNÍK“ bylo
slavnostně zahájeno v pá
teční podvečer v městském
divadle. V sobotu dopoledne
zástupce všech spolků při
vítal na neformálním pose
zení primátor města Most,

zení průvod tak početný jako
v předcházejících letech. Od
magistrátu vyrazil hornický
zástup před kulturní dům Re
pre, kde bylo připraveno slav
nostní odhalení památníku
hornictví a důlních neštěstí.
Následovalo položení květin

hornická hymna a předání
putovního světla svaté Bar
bory městu Kutná Hora, kde
se uskuteční setkání v roce
2022. Tím byly oficiality
ukončeny a mohl pokračovat
kulturní program nejen pro
zástupce hornického stavu,
ale i pro všechny přítomné.
Celý víkend byla možnost
zúčastnit se mnoha exkur
zí s hornickou tématikou.
Jednou z nich byla návštěva
Hlavní báňské záchranné
stanice v Mostě. Další ote
vřenou pamětihodností byl
děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie, který se v roce
1975 přesunul ze starého
města Most, jež ustoupilo
těžbě hnědého uhlí. Jed
na z exkurzí vzala zájemce
na projížďku lodí po jezeře
Most, které vzniklo rekulti

Zbůšský vlajkonoš Jakub Bacík
zástupci Sdružení hornic
kých a hutnických spolků
ČR a významní představitelé
hornického stavu ze zahrani
čí. Poté začalo u magistrátu
řazení hornických spolků do
průvodu.
Letos nebyl z důvodu ome

a pak se průvod vrátil zpět
na náměstí k budově magis
trátu. Zde proběhla, už před
širokou veřejností, zdravice
všech zástupců hornických
měst, obcí a spolků. Každému
praporečníkovi byla předána
pamětní stuha, následovala

vací na místě bývalého lomu
Ležáky, v němž se těžilo více
než 30 let. Přístupné bylo
i Podkrušnohorské technic
ké muzeum, nacházející se
v areálu bývalého dolu Ju
lius III v Kopistech u Mos
tu. Návštěvu muzea vřele
doporučuji; nachází se zde
velké množství volně stojící
techniky, je možnost projet
se důlním vláčkem, prohléd
nout si starý parní těžní stroj
z roku 1891, nebo se vyfotit
s těžní věží. V loňském roce
zde vznikla maketa uhelné
štoly, kde jsou představeny
všechny typy dobývání uhlí
a je možné si vyzkoušet do
pravu pomocí závěsné dráž
ky, která byla svého času na
dole Krimich II v Tlučné.
Zdař Bůh!
Jakub Bacík

Parní těžní stroj z roku 1891
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Běh přírodou, cesta na
svět i zloděj bačkor

Zbůšská základní škola obohacuje běžnou výuku dalšími
vzdělávacími a zábavnými programy.
V pátek 24. 9. žáci 1. stup
ně místo do lavic vyrazili do
přírody. Jejich učitelky a asi
stentky pro ně připravily ori
entační běh. Po více než roč
ní pauze měly děti možnost
vyzkoušet si na trase dlouhé
jeden kilometr svoji kondici,
koordinaci, obratnost, zruč
nost a spolupráci. Děti ve
skupinkách prošly nebo pro
běhly trať, každé podle svých

fyzických možností. Všechny
dorazily do cíle v dobré nála
dě. Opět mohly mít společné
zážitky. Nemile nás překvapil
postoj některých rodičů, kteří
zapomněli, že škola není jen
o učení v lavicích, a své děti
raději nechali ten den doma.
V říjnu měli žáci 1. stupně
možnost absolvovat inter
aktivní přednášku na téma
„Moje cesta na svět“, jejímž
prostřednictvím si doplnili
představy o vzniku nového
života, prenatálním vývoji
a narození.
Začátkem listopadu proběhl
zábavný vzdělávací ekopro
gram „Dravci, sovy a člověk“,
který dětem přinesl ty nejza
jímavější informace o vybra
ných druzích dravých ptáků,
z nichž se mnozí pohybují na
hranici vyhubení. Představil
se nám Pepsi, majestátní orel
bělohlavý, Popocatepetl aneb
káně Harrisova – jihoameric
ká obdoba českého jestřába,
sokol Gripen, nejrychlejší
zvíře světa, ale i poštolka
obecná, náš nejběžnější dra
vec. Úsměv na tvářích dětí
vyvolal čimango falklandský,
výborný běžec a zloděj bačkor.
V druhé polovině představení
jsme se seznámili s neméně

Další místo pro
dětské hry

Do parku „Hvězda“ u mateřské školy obec zakoupila několik dřevěných
herních a sportovních prvků, i tzv. hmyzí domeček. Děti tak získaly dal
ší místo, kde si mohou na čerstvém vzduchu bezpečně zařádit, a přitom
ještě utužit svoji fyzickou kondici nebo pozorovat, jak bydlí různí brouci
a další hmyzí drobotina. Bohužel, hmyzí hotel už stihli poničit vandalové.

www.zbuch.cz
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zajímavými zástupci soví říše
– sovou pálenou, kalousem
ušatým, sýčkem, puštíkem
nebo výrem velkým. Nejpře
kvapivější byla pro žáky infor
mace, že sovy nejsou moudré,
protože většinu kapacity je
jich mozku zabírají smyslová
centra. Většinu ptáků mohly
děti pozorovat při volném
letu, některé měly příležitost
nechat si na ruku přiletět káně
nebo puštíka.
Úkolem tohoto programu
bylo probudit zájem o příro
du, respektive o její ochra
nu. Pokud se nyní ptáte, zda
program naše žáky zaujal,
posuďte sami, co vzkázali na
adresu sokolnického dvor
ce: „Přijeďte zas, byli jste
skvělí!“
Mgr. Lenka Miarková
Mgr. Marie Kašpírková

MYSLIVCI

Nutrie byly agresivní, stálo je to život
Hlavním tématem druhé poloviny letošního roku byl
pro náš spolek odlov nutrií říčních v centru obce Zbůch.
Nutrie říční je takzvaný
„zavlečený nepůvodní druh“
a platí na něj specifické záko
ny na ochranu původních dru
hů v životním prostředí. Tyto
zákony se vztahují například
na jejich výskyt, krmení nebo
odstřel. V minulých letech se
v katastru obce Zbůch, přes
něji na Zálužském potoce za
školkou, usídlila rodinka nu
trií říčních. Dokud čítala jen
pár členů, nebyly agresivní
a bez problémů se k nim dalo
přiblížit, nenastal žádný pro
blém. Jak šel ale čas, rodina

se víc a víc rozrůstala a tzv.
úživnost prostředí začala být
nedostatečná. Zvěř se stávala
agresivnější, napadla několik
lidí, a hlavně byla agresivní
vůči dětem z mateřské škol
ky. Proto obecní úřad Zbůch
požádal krajský odbor životní
ho prostředí o povolení jejího
odstřelu. Na odstřel jsme měli
půl roku, celkem 13 nutrií se
nám však povedlo slovit za
tři dny. Tímto chci občanům
vysvětlit, jak v našem státě
funguje odstřel nepůvodních
druhů zvěře. Byli jsme totiž

osočováni, že si střílíme, na
co chceme, kde chceme, a po
dobné nepravdy.
Dne 30. října se konala kaž
doroční naháňka a odstřel
černé zvěře. Děkuji spoluob

čanům, kteří vyslyšeli výzvu
obecního rozhlasu nebo upo
slechli vylepených varovných
cedulí a nešli v tento den do
lesa. Celkem jsme odstřelili
čtyři divoká prasata, všech
na na poli u línského lesa.
Po naháňce jsme se sešli
v Červeném Újezdě, kde pro
nás připravil náš člen Václav
Dolejš guláš a posezení. Dě
kujeme, Václave!
Přeji členům spolku i všem
lidem, kterým není naše čin
nost lhostejná, hodně zdaru
v novém roce 2022.
Za Myslivecký spolek
Úherce-Zbůch
Ing. Ivo Garay, předseda

O životě nebo smrti rozhodují i pejskaři
V roce 2021 pejskaři se
svými miláčky strhli v lín
ském revíru zatím pět kusů
srnčí zvěře. Jen v měsících
dubnu a květnu to byly čtyři
srny, které byly březí, čímž
pachatelé zabili i čtyři ne
narozená srnčata. Tragicky
končí i případy, kdy pes „jen“
štve zvěř. Ta totiž po úniku
zalehne do úkrytu a uhyne
na zápal plic. Proto připo
mínáme majitelům psů: život
v lese i na poli máte ve svých
rukou i vy!
Samotné stržení zvěře je
kvalifikováno jako pytláctví
a je podle zákona trestáno.
Nejenom při lovení, štvaní,
stopování a plížení se ke zvě
ři, je myslivecké stráži a mys
liveckému hospodáři povole
no takovéhoto psa beztrestně
zastřelit. Členové spolku Jest
řáb navzdory mnoha inciden
tům za posledních dvacet let
tohoto práva nevyužili.
Doložená škoda na uhynu
lé dospělé zvěři přitom pře
sahuje částku 250 000 Kč
a další tisíce se musí přičíst
za nenarozená srnčata. Tato

zvěř se také musela fyzicky
likvidovat a už nikdo neví,
kolik dalších stržených kusů
se ještě nenašlo.

nemá žádnou šanci na přežití.
Stejné problémy jsou s drob
ným ptactvem a bažanty.
Samička, která je několikrát
po sobě vyhnána z hnízda,
ve kterém sedí na vajíčkách,
hnízdo opustí a malé nevy
sedí. Někteří z nás si myslí,
že příroda je nezničitelná
a snese všechny lidské zásahy.
Příroda je mocná, ale její se
beobnova je možná jen do jis
té míry. Pohyb mimo veřejné
cesty na kolech, motorkách,
čtyřkolkách, v terénních au
tech i na koních mají velký
negativní vliv na její regene
raci. Největším nebezpečím
pro zvěř na polích a v lesích

I slídící pes je nebezpečný

I pes, který zvěř nehoní
a neroztrhá, ale jen volně
pobíhá, může být nebezpeč
ný. Dostane-li se do porostu
a houštin, kde vyslídí mladá
srnčata nebo malé zajíčky,
se kterými si jen “pohra
je”, oni díky tomu pozdě
ji stejně uhynou, protože
pes na mláďatech zanechá
svůj pach a máma je pak
ze strachu opouští. Opuště
né a bezbranné mládě pak
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jsou ale volně pobíhající psi.
Myslivecky spolek Líně pro
to znovu apeluje na majitele
psích miláčků, aby při pohy
bu v přírodě brali ohled i na
ostatní zde žijící živočichy. I ti
mají právo na život.

Odpadů v lesích přibývá

V okolí Líní, v lesích, na
loukách i u potoků jsou
lidé schopni vyhodit coko
li a kamkoli. Každoročně
se o tom přesvědčují naši
členové, kteří se začátkem
jara odklízejí černé skládky
a další odpad v lesích. Letos
se ukázalo, že nepořádku je
v lesích ještě více než loni,
pravděpodobně v důsledku
zvýšené návštěvnosti příro
dy během pandemie. Kromě
běžného komunálu jako jsou
plasty, sklo a různé odpadky,
jsme našli použité kondomy
a injekční stříkačky. Celkem
z lesů okolo Líní myslivci od
vezli dva vleky odpadu a do
konce roku jistě ještě další
bohužel přibudou.
Petr Cink
Myslivecký spolek Líně
www.zbuch.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Pohádky v Pohádce
Nový školní rok se rozběhl a běží jako o závod. Bohužel
v patách se nám stále plíží dětské virózy, které nám
komplikují setkávání a sdílení činností ve třídách. Na
společné akce s rodiči můžeme rovnou zapomenout…
Největší radost nám tak dě
lají pohádky a příběhy, které
spolu prožíváme.
Díky nabídce zřizovatele vy
užíváme obecní sál, proto nás
mohou navštěvovat divadélka
pro předškolní děti. Tento
velký prostor nám umožňu
je dodržet dostatečný odstup
od účinkujících. Dětem se
tak otevírá svět velkého diva
dla, rozšiřují si slovní zásobu
o nové pojmy jako hlediště
a divák, jeviště a herec.
V říjnu jsme si užili podzim
ní příběh „V korunách stro
mů“, s houbařením, pouště
ním draků a také s loučením
se s vlaštovkami. S tímto pří
během nás navštívil divadelní
spolek Letadlo.
V listopadu k nám zavítal
spolek Histrio s balíčkem
pohádek. V příběhu „O Čer
vené Karkulce“ byl vlk velmi
přesvědčivý, proto děti fan
dily Karkulce i babičce. Ve
druhé pohádce řešili Jeníček

s Mařenkou zapeklitou situa
ci. Ztratili se tatínkovi v lese.
U perníkové chaloupky se
děti posilnily, ale to se vůbec
nelíbilo Ježibabě. Děti ji však
obelstily a šťastně se vrátily
domů. V poslední pohádce
Smolíček nezbeda neposlechl
jelena a málem na to škaredě
doplatil.
Všechny pohádky děti oce
nily bouřlivým potleskem.
Děti jsou velmi vnímavé, tyto
klasické pohádky jsou pro ně
vodítkem, učí je řešit různé
situace, ale hlavně je nutí pře
mýšlet, aby se do podobných
situací vůbec nedostávaly.
Obsah našeho Školního
vzdělávacího programu čer
pá z pohádek a všech forem
dětské literatury; ta vychá
zí vstříc dětskému myšlení
i psychice, probouzí v dětech
cit pro pravdu, spravedlnost,
odkrývá jim vztahy mezi lidmi
a motivy jejich jednání.
Děti také rády berou do

ruky loutky a baví se hraním
pohádek. Spolupracují spolu,
komunikují, smějí se. Nejlépe
jim jdou řetězené pohádky
Řepa, Budka, Koblížek a jiné.
Pro společnou dramatizaci
jsou ideální, text se v pod
statě stále opakuje, a tak si
ho zapamatují i ty nejmenší.
Většina pohádek má dobrý ko
nec a jak se říká: konec dobrý,
všechno dobré.
V prosinci za námi přijelo
ještě naše oblíbené divadlo
Nána s „Andělskou pohád
kou“. To už klepe na dveře
Ježíšek.
Od půlky listopadu jsme se

všichni pilně připravovali na
vystoupení k zahájení Adventu
na zbůšském náměstí. Tančili
jsme, zpívali, třepetali třásně
mi, zvonili rolničkami a moc
se u toho radovali. I když jsme
nakonec na náměstí vystoupit
nemohli, byly děti spolkem
JO Akcičky za svoji snahu
odměněny.
Všem dětem, rodičům, pra
rodičům i našim ostatním pří
znivcům přejeme klidné pro
žití Vánoc a do nového roku
hlavně hodně zdraví. Těšíme
se na setkání u nás v Pohádce.
Bc. Naděžda Bacíková
ředitelka MŠ

MIKROREGION RADBUZA

Nezapomeňte se přihlásit na tábory!

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám
v letošním roce podařilo realizovat několik projektů.
Byl dokončen projekt pod
pořený z Operačního progra
mu EU Životní prostředí –
Kompostéry pro vybrané obce
Mikroregionu Radbuza. Díky
němu bylo občanům v zapoje
ných obcích rozděleno celkem
646 ks kompostérů.
Za pomoci podpory z do
tačního Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského
kraje byl pořízen vlek s vyba
vením na pořádání dětských
akcí. Vlek je možné zapůjčit
na obecní akce jako doprovod
www.zbuch.cz

ný program pro děti i dospělé.
Na začátku září proběhla
v Hradci u Stoda plavba ne
tradičních plavidel.
Obzvlášť rádi jsme, že se
povedlo i letos uskutečnit Pří
městské tábory Mikroregionu
Radbuza. Během celých let
ních prázdnin proběhlo osm
turnusů, každý s kapacitou
30 dětí. Během celého léta
jsme navštěvovali různé obce
našeho Mikroregionu včetně
Zbůchu a vyzkoušeli si mnoho
různých sportů.

Nezapomeňte si v březnu
ohlídat termíny pro přihlá24

šení na tábory v létě 2022!!
Zuzana Štychová

Více na: www.facebook.com/joakcicky

JO AKCIČKY

Zájem o podzimní akce nás potěšil
Vážení spoluobčané,
Velkou radost nám udělala neval pro děti. Jsme
je tady závěr roku 2021 i vysoká účast vás, spoluobča připraveny aktuálně
a srdce a zraky nás, optimis nů, na již tradičním zářijovém reagovat na situaci
tů, s nadějí a vírou hledí vstříc Sousedském dni a nově také a vytvářet i napřes
nově přicházejícímu roku
rok příležitosti ke
2022. Věřím, že i vy tou
společnému setkávání,
žíte více hledět do bu
poznání i zábavě. Sleduj
doucnosti než se ohlížet
te informace v naší vývěs
 Maškarní pro děti
zpět za právě končícím
ce, na našem Facebooku
 Velikonoce
spělé
náročným rokem, ale pro
a stránkách obce. Budeme
 Stezka pro děti... i do
tože vše, co JO AKCIČKY
moc rády, když za námi
 Ukliďme Česko
konají, dělají s radostí
přijdete a budete u toho
 Akademie ZŠ
a láskou, je pro mne snad
s námi! Zároveň se těší
 Sousedský den
né se za letošní činností
me i na vaše připomínky
 Cyklovýlet
našeho spolku ohlédnout…
a náměty na další akce.
 Ples
Vzhledem k tomu, že
Většinu letošních akcí
 Slavnost světýlek
stromu
už nás covidová opatření
se nám podařilo usku
 Rozsvícení vánočního
v předcházejícím roce na
tečnit s podporou Obce
učila přizpůsobit jednotlivé
na říjnové Slavnosti světý Zbůch a firmy HB Textilie,
akce právě platným protiepi lek. Do budoucna bychom ji děkujeme!
demickým opatřením, mohly rády obohatily i o lampionový
jsme v letos už lehčeji připra průvod, v letošním roce jsme
vit Velikonoční stezku pro děti se trochu obávaly zpřísnění
a následně i Stezku za pohád covidových opatření.
kou a starými pověstmi český
V příštím roce chceme zku
mi. Ukázalo se, že vycházky šenosti, nabyté při pořádání
přírodou s plněním úkolů děti nových akcí, propojit. A zá
baví a dokázaly je zaujmout. roveň se, pokud to bude mož
Budeme se snažit podobné né, vrátit i k akcím, jako jsou
stezky vytvářet i nadále.
plesy, taneční zábavy či kar

Připravujeme:

Vzpomínky na letní Neptun
Škola je v plném proudu, děti s povzdechem
vzpomínají na prázdniny a my s nimi. Zbůšské děti
trávily část prázdnin na Dětském letním táboře
Neptun. První dva srpnové týdny se proto nesly
v atmosféře radosti, veselí a nových přátel.
Největším lákadlem byly
jako každý rok diskotéky,
kde jsme se všichni mohli
pořádně vyřádit. Byl to i čas,
kdy se tvořily první lásky. Při
sportovních aktivitách jsme
popustili uzdu naší soutěži
vosti a snažili se stanout na
vytouženém stupni vítězů.
Noční hra byla zkouškou
odvahy, i těm nejotrlejším
z nás bylo na startu strachem
trochu úzko. V cíli tento
pocit vystřídal pocit radosti
a hrdosti.
V rámci soutěže talentů

ka, bocmana a kormidelní
ka. V rámci celotáborové hry
jsme si všichni na námořníky
i zahráli. Prázdniny jsou za
tím v nedohlednu, a tak nám
zbývají aspoň chvilky s krás
nými vzpomínkami.
Všem táborníkům přejeme
úspěšný školní rok a příští

jsme mohli ukázat naše umě
lecké sklony a talenty. Milov
níky zvířat nadchla ukázka
kynologického klubu Stod
a zvířata ze Záchranné sta
nice Plzeň. Přijela i Městská
policie Plzeň s poučnou před
náškou, a dokonce i s nafu
kovacím skákacím hradem!
Velkou radost s mořem pěny
nám všem udělali dobrovolní
hasiči ze Zbůchu. Opravdu
každý si zde přišel na své.
Došlo i na klasické po
vyšování do námořnických
hodností – plavčíka, lodní
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Závěrem mi dovolte,
abych všem členkám
JO AKCIČEK podě
kovala za jejich akti
vitu a práci ve spolku.
Najít si čas vedle své prá
ce a péče o rodinu není vždy
snadné a v této nelehké době
je to zvlášť obdivuhodné,
protože obavy o zdraví své
a svých blízkých nás snadno
mohou vést k izolaci. My v JO
AKCIČKÁCH ale věříme, že
společně to zvládneme. Vám
všem přejeme hodně radosti
a pevné zdraví v novém roce
2022. Těšíme se na vás!
Anna Tormová
předsedkyně
JO AKCIČKY, z. s.

Slavnost světýlek

rok se na vás budeme těšit
v pravděpodobném termí
nu 24. 7. – 5. 8. 2022. Na
www.taborneptun.cz naleznete veškeré informace společně s přihláškami, které
je možné zasílat na email
taborneptun@seznam.cz.
Karolína Špendlová

www.zbuch.cz

ODPADY

Více na: www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi/

Nový zákon určil, že za komunální
odpad zaplatíme obci
Od nového roku budeme platit za převzetí a likvidaci
směsného komunálního odpadu z našich domácností
formou místního poplatku obci. Tento fakt se hlavně
díky nově stanoveným pravidlům, týkajícím se frekvence
svozu, povolené velikosti nádob a výši poplatků, stal
předmětem častých diskusí a dotazů občanů.

Každý občan Zbůchu dostal
na přelomu listopadu a pro
since do své schránky od obec
ního úřadu dopis s podrobný
mi vysvětlujícími informacemi.
Přesto si pojďme celou situaci
popsat ještě jednou.
Na základě nového zákona
o odpadech už bohužel není
možné, aby občané nadále
platili za svoz směsného ko
munálního odpadu (SKO)
přímo svozové společnos
ti tak, jak na to byli dosud
zvyklí. Od 1. 1. 2022 budeme
za svoz platit formou nového
místního poplatku Obecnímu
úřadu Zbůch.

Platíme za objem

Jedním z hlavních cílů nové
legislativy je minimalizace
množství odpadu, ukládané
ho na skládku, a ještě vyšší
míra třídění.
Nový zákon obcím umož
ňuje vybrat si, zjednodušeně
řečeno, jednu ze dvou základ
ních variant plateb. Tou prv
ní je systém tzv. „za hlavu“,
neboli paušální roční platby
ve stejné výši (ze zákona až
1200 Kč na osobu) pro každé
ho trvale přihlášeného občana
(tedy například až 4800 Kč
za čtyřčlennou domácnost).
www.zbuch.cz

nové obecně závazné vyhlášky
(OZV):
a) OZV č. 2/2021 o míst
ním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z ne
movité věci
b) OZV č. 3/2021 o stano
vení obecního systému odpa
dového hospodářství
Obě OZV upravují nový sys
tém nakládání s odpady v obci
Zbůch a budou právně účinné
od 1. 1. 2022.
OZV č. 2/2021 stanovila
výši místního poplatku za
ukládání SKO na 0,65 Kč
za 1 litr objednané kapacity sběrné nádoby (obec
Zbůch s ohledem na své
občany nevyužila zákonem
stanovené maximální sazby
až 1 Kč/l).
Obec Zbůch zvolila jednotnou frekvenci svozu SKO 1x
za 14 dní (nebude-li plátci
tato frekvence stačit, může
si přiobjednat další nádobu
nebo ji vyměnit za větší) a tři
přípustné velikosti nádob:
120 l, 240 l a kontejner o objemu 1100 l.
Zároveň tímto přestávají
platit veškeré případné výjimky z minulých let, týkající
se svozů či objemů nádob,
byť byly v minulosti povolené
obecním úřadem.
Z výše uvedených skuteč
ností vyplývá následující ce
ník:

Nebo platbu za skutečnou
kapacitu (objem) sběrných
nádob, kterou si pro svoji ne
movitost objedná její vlastník
(fyzická osoba).
Tento druhý systém zvolila
jako lepší i spravedlivější obec
Zbůch. Tím dostála úmyslu
zákonodárce motivovat lidi
k třídění odpadů, protože
když maximum svých odpa
dů roztřídíme a umístíme do
barevných nádob na separova
ný odpad, kterých je i v naší
obci rozmístěno dostatečné
množství a další postupně
přibývají, nebo si je odvezeme
ZDARMA do sběrného dvo
ra, případně zkompostujeme,
můžeme si pak domů objednat
nejmenší (v dané obci přípust
nou) velikost popelnice.
Pokud by obec zvolila vari
antní paušální systém, nemo
tivovala by občany k třídění
vůbec. Navíc by nám z pla
tební povinnosti zcela vypadli
všichni lidé, kteří ve Zbůchu
žijí a produkují odpad, ale
nejsou tu přihlášeni k trvalé
mu pobytu.

Tyto konkrétní objemy ná
dob a frekvenci jejich svozů
obec určila proto, aby zjed
nodušila a tím i zlevnila sys
tém odpadového hospodářství
a alespoň částečně tak sníži
la značnou částku, kterou za
odpady každoročně doplácí
(téměř 50 % celkových ná
kladů!).
Žádný systém není nikdy
ke všem zcela spravedlivý.
I když se vedení obce sna
žilo, aby nové ceny alespoň
přibližně odpovídaly nákla
dům občanů z minulých let,
někdo teď zaplatí více (obča
né s dosud měsíčními svozy),
někdo méně.
Je také třeba si uvědomit, že
obec se nestará pouze o ko
munální odpad z domovních
popelnic.
Obecní systém odpadového
hospodářství zahrnuje také
pořizování a svoz nádob na
tříděný odpad (tzn. barevná
iglú na papír, plasty, sklo,
kovy bioodpad apod.), celkový
provoz sběrného dvora (včet
ně přebírání a likvidace velko
objemového a nebezpečného
odpadu, pneumatik, stavební
suti apod.), který mají trva
le přihlášení občané Zbůchu
zdarma, sezónní rozmisťování
velkých kontejnerů na biood
pad, sběr použitého textilu,
úklid náhodného nepořádku
v obci apod.

Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022
(jednotná frekvence svozu 1x za 14 dní)

Četnost svozu a objem
popelnic

Zastupitelstvo obce Zbůch
schválilo dne 24. 11. 2021 dvě
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Objem
nádoby

Roční cena

Cena za
Cena za
1. pololetí
2. pololetí
(splatná od 1.7. (splatná od 1.1.
do 15.7.2022) do 15.1.2023)

120 l

2.028,00 Kč
(26 x 120 x 0,65)

1.014,00 Kč

1.014,00 Kč

240 l

4.056,00 Kč
(26 x 240 x 0,65)

2.028,00 Kč

2.028,00 Kč

1100 l

18.590,00 Kč
(26 x 1100 x 0,65)

9.295,00 Kč

9.295,00 Kč

Náklady stále rostou

Náklady „na odpady“ při
tom každým rokem rostou.
Zdražuje se skládkovné,
spalovna, provoz svozových
firem… V roce 2019 doplácela obec Zbůch na tento
systém celkem 1 597 316
Kč, o rok později 1 836 109
Kč a letos (jen do listopadu)
už 2 412 159 Kč. Pro před
stavu: jen provoz tzv. „hnízd“
s barevnými nádobami (iglú)
na separovaný odpad (papír,
plasty, sklo, kovy…) přišel
obec letos na téměř 660 000
Kč (před dvěma lety 223 000,
vloni 522 000 Kč). Protože
občané často poukazují na
jejich nedostatečný počet,
resp. častou přeplněnost,
obec letos přidala nová iglú
na plast do ul. U Trati a Pl
zeňská (Na Popelu), něko
lik nádob vyměnila za větší
a svozy iglú s papírem v celé
obci změnila ze 14denního
svozu na týdenní (každý pá
tek, od listopadu).
Na sběrný dvůr obec vy
naložila v roce 2019 část
ku 1 203 767 Kč, vloni
1 126 799 a letos (do listo
padu) 1 320 000 Kč. Bohužel,
někteří občané sběrný dvůr

stále nevyužívají vůbec nebo
jen příležitostně. Právě větší
využívání sběrného dvora je
přitom ideálním řešením,
jak šetřit místo v nádobách na separovaný odpad
a v domácích popelnicích.
To platí zejména u rozměr
ných odpadů, jako jsou např.
krabice od elektrospotřebičů,
polystyren, velké plastové
nádoby apod. Tyto předměty
bohužel často končí na zemi
vedle barevných iglú.

domech) jsou vytištěné k vy
zvednutí na OÚ nebo je mož
né je stáhnout na https://
www.zbuch.cz/urad/ doku
menty-ke-stazeni/.
Po stažení je třeba od
povídající verzi vytisknout,
vlastnoručně podepsat, poté
naskenovat nebo vyfotit
a odeslat e-mailem na adre
su odpady@zbuch.cz. Případ
ně ji odeslat datovou zprávou
opatřenou uznávaným elektro
nickým podpisem nebo pro
střednictvím datové schránky.
Vyplněnou a podepsanou
přihlášku můžete také vhodit do venkovní schránky
na zdi u vchodu do Obecního úřadu, nebo zaslat poštou
(dopisem).
Přihlášeným občanům
budou jejich nádoby během
února až března polepeny
novými nálepkami pro rok
2022, do té doby platí nálepky staré.

Přihlášení je povinné

Všechny fyzické osoby–
majitele nemovitostí (rodin
ných domů a rekreačních
objektů) a odpovědné osoby
v bytových domech (před
sedy SVJ, správce nebo jiné
pověřené osoby) v katastru
obce Zbůch a Červený Újezd
vedení obce vyzvalo, aby
se k novému místnímu po
platku přihlásili Obecnímu
úřadu Zbůch do 15. prosin
ce 2021. Ty, kteří tak ještě
neučinili, o to neprodleně
prosíme.
Dvě verze přihlášek (pro
fyzické osoby-majitele nemovitostí nebo pro odpovědné osoby v bytových

Kdy a jak platit

Poplatek se bude hradit
Obecnímu úřadu Zbůch
pololetně, vždy zpětně za
skončené pololetí příslušného roku, tzn. od 1. 7. do
15. 7. za I. pololetí roku

Další informace k odpadům
Informace o svozu komunální
ho odpadu naleznete na: https://
www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi /
svoz-komunalniho-odpadu/
V nejbližší době najdete na obecních
internetových stránkách také nový
kalendář svozu veškerých odpadů na
rok 2022. Občanům je k dispozici 3x
týdně sběrný dvůr, kam lze pohodlně
autem odpad odvézt a roztřídit pro re
cyklaci. Více o přijímaných odpadech
a sběrném dvoře se dozvíte na: https://
www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi/
sberny-dvur/
Znovu připomínáme, že:
 kovový odpad (např. plechovky)
patří tak jako i ostatní plastové či tetra
packové obaly v sešlápnutém stavu do
žlutých nádob, šedé nádoby na náměstí
nebo do sběrného dvora
 jedlé tuky a oleje nepatří do kaná
lů, odpadů ani popelnic, ale v uzavře

né plastové láhvi do sběrného dvora
 bioodpady patří do domácích kom
postérů, do pravidelně přistavovaných
kontejnerů nebo do sběrného dvora

V třídění musíme přidat

Obec Zbůch si za účelem posouzení
aktuální připravenosti na plnění povin
ností nového zákona nechala zpracovat
analýzu odpadového hospodářství od
nezávislé poradenské společnosti ARCH
consulting. Mezi hlavní zjištění analýzy
patří například nadprůměrná produkce
objemného odpadu v přepočtu na jed
noho obyvatele ve srovnání s ostatními
obcemi ČR, nedostatečná míra separace
komunálních odpadů (poměr vytříděné
ho a skládkovaného nebo energeticky
využitého odpadu) a rezervy v provozu
sběrného dvora.
Během rozboru složení směsného ko
munálního odpadu, který v obci probě
27

a od 1. 1. do 15. 1. následujícího roku za II. pololetí roku. Poplatek lze hradit
na číslo účtu Obce Zbůch:
1829371/0100 či jiným ob
vyklým způsobem.
Plátce poplatku uvede
jako variabilní symbol svůj
jedinečný identifikační kód,
přidělený obecním úřadem
(přihlášeným plátcům bude
sdělen v průběhu 1. pololetí
2022 e-mailem nebo telefo
nicky, proto nezapomínejte,
prosím, uvádět na přihláš
kách svůj e-mail nebo tele
fonní číslo).

Ohlašování změn

Nové přihlášky (noví obča
né) a požadované změny ka
pacity objednaných sběrných
nádob (např. z důvodu změny
počtu osob žijících v nemovi
tosti atd.) či jejich odhlášení
lze hlásit na Obecním úřadě
Zbůch průběžně. Požadova
né změny budou uskutečněny
vždy od následujícího kalen
dářního měsíce.
Petr Holub
odpadové hospodářstvíOÚ
Zbůch
tel. 377 936 636
e-mail: odpady@zbuch.cz

PROVOZNÍ DOBA
sběrného dvora (celoročně):
Úterý: 8-12, 14-18 hodin
Čtvrtek: 14-18 hodin
Sobota: 8-12 hodin
Svátky: ZAVŘENO
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
Čtvrtek 23. 12. 2021 otevřeno
Sobota 25. 12. 2021 zavřeno
Úterý 28. 12. 2021 zavřeno
Čtvrtek 30. 12. 2021 otevřeno
Sobota 1. 1. 2021 zavřeno

hl v září, bylo zjištěno, že až polovinu
obsahu nádob na směsný komunální
odpad tvoří složky odpadu, které sem
nepatří a je možné je dále vytřídit.
V návaznosti na tuto analýzu byla
vytvořena strategie odpadového hos
podářství obce, která bude postupnými
kroky měnit a optimalizovat současný
systém nakládání s odpady v obci tak,
aby byly splněny všechny zákonné po
vinnosti a minimalizovány dopady no
vého zákona na obecní rozpočet.
Petr Holub
www.zbuch.cz

CPTS ZBŮCH

Dagmar Terelmešová, ředitelka CPTS Zbůch:

Naše vztahy s obcí jsou výborné
Vážení občané obce Zbů
chu,
na podzim to byly tři roky,
co jsem byla jmenována do
funkce ředitelky Centra poby
tových a terénních sociálních
služeb ve Zbůchu (CPTS).
To, že naše zařízení funguje
a kvalitně poskytuje služby
tělesně i mentálně handica
povaným, je určitě i záslu
hou obce, na jejímž katastru
působíme. Jsme organizace
přímo řízená Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR
a spolupráce s obcí je také
určitou vizitkou a reklamou.
Za poslední léta jsme se
snažili naše zařízení ote
vřít pro veřejnost. Pořádá
me jarmarky, hudební akce,
nově i Den otevřených dveří.
V rámci letních příměstských
táborů pro děti občanů z již
ního Plzeňska poskytujeme
areál zařízení pro celodenní
aktivity dětí, kdy zajišťujeme
program i stravu. Po domlu
vě s vedením obce mohou
děti občanů Zbůchu využívat
v rámci mimoškolních aktivit
naše venkovní hřiště i tělo
cvičnu. Obec Zbůch se zase
„na oplátku“ stará o naše
opatrovance, za což opravdu
velice děkuji.
Nejdůležitější akcí naší

www.zbuch.cz

spolupráce bylo odkoupení
budovy zdravotního středis
ka, která historicky k areálu
CPTS patřila a je napojena
na naše sítě. Po domluvě
s panem starostou Duchkem
jsme se rozhodli budovu ne
jen koupit, ale samozřejmě
v ní k oboustrannému pro
spěchu zachovat ordinaci
praktického lékaře. Pokud
bychom to neudělali, přišli
bychom o praktického léka
ře úplně, protože budova by
byla prodána přes realitní
kancelář. Společně jsme oslo
vili plzeňskou pobočku Vše
obecné zdravotní pojišťovny
ČR (VZP), abychom prio
ritně nabídli prostory, které
jsou v této budově prázdné,
pro možné ordinace lékařů,
specialistů. Téměř rok jsme
čekali na nabídku lékařů.
Bohužel, VZP nemohla z dů
vodu naprostého nedostatku
lékařů žádného odborníka do
Zbůchu přidělit. Pediatrický
lékař vzhledem k počtu paci
entů (pouze sedmdesát dětí),
neměl zájem v naší ordinaci
pokračovat.
V letošním roce se povedlo
získat prostředky na opravu
celé budovy. Po domluvě s fir
mou MediClinic a. s., která je
nájemcem ordinace praktic

kého lékaře, jsme se dohodli
na zásadních opravách budo
vy, aby ordinace odpovídala
standardům 21. století.
Za rekonstrukce souvisejí
cí s budovou a sítěmi zaplatí
CPTS Zbůch cca 5 mil. Kč,
vybavení ordinace uhradí
nájemce prostor. V budově
vzniknou tři malometrážní
byty pro naše klienty, ordi
nace praktického lékaře a lé
kárna zůstanou zachovány.
V souvislosti s tím počítáme
do budoucna s opravou při
lehlého parkoviště, které je
v našem majetku. Zde musí
zůstat volná parkovací místa
pro sanitku a pacienty, proto
hledáme další možnosti, aby
chom vyřešili parkování na
šich zaměstnanců. Před měsí
cem jsme dokončili osm par
kovacích míst, která vznikla
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před hlavní budovou a stála
0,5 mil. Kč. V dalších letech
bychom chtěli řešit parková
ní na zelené ploše u areálu,
který je nyní v majetku obce
Zbůch. Rádi bychom dlou
hodobým pronájmem tohoto
pozemku a na vlastní náklady
definitivně vyřešili parkování
pro naše zaměstnance. Věřte,
že parkování využívají i obča
né Zbůchu, kteří do zaměst
nání dojíždějí svými vozy.
V tomto směru bychom
potřebovali pomocnou ruku
obce pro změnu my. Jsme
zaměstnavatelem, který na
bízí jistotu pracovních míst,
protože jsme státní instituce
a máme zájem poskytnout
zaměstnancům co nejlepší
pracovní podmínky. Věřím, že
opravená budova bude sloužit
nám všem.
Děkuji za výborné vztahy
s obcí i za možnost vzájemně
řešit každodenní problémy.
Doba covidové nákazy uká
zala, že je možné se na sebe
vzájemně spolehnout a já
pevně věřím, že budoucnost
našeho zařízení a obce Zbůch
k sobě neodmyslitelně patří.
Přeji všem občanům Zbů
chu krásný advent, klid a ro
dinnou pohodu o Vánocích,
a především mnoho zdraví
do dalšího, snad klidnějšího
roku 2022.
Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

