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Informační občasník obce Zbůch
Ocenění pro PANÍ UČITELKU
Ke konci června se po dlouhých 50 letech činnosti na naší základní
škole rozhodla ukončit práci ve školství vážená paní učitelka Mgr. Eva
Rádlová. Kolegové z učitelského sboru jí připravili překvapení v podobě
rekreačního pobytu v Kašperských Horách a malé zahradní hostiny.
Starosta Zbůchu Dušan Duchek předal paní učitelce jako ocenění její
dlouholeté záslužné práce plaketu Jana Ámose Komenského. 
(jz)
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

konec prosince patří již tradičně ohlédnutí za uplynulým rokem. Rokem, který významným způsobem
ovlivnila virové pandemie. Hovoří se o éře před- a poCOVIDOVÉ. Názor nechť si každý udělá sám. Jedna
věc je však jistá: pandemie celosvětově změnila roky
zažité postupy a způsob života a vyvolané změny se
dotknou nás všech.
Naše obec prošla tímto
náročným obdobím, troufnu
si říci, bez ztráty hvězdičky. I v době vrcholící pandemie jsme zajistili řádný
chod obce. Rád bych zde
poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří
i v omezeném počtu zvládli
svoje povinnosti na jedničku. Nesmím zapomenout
ani na zaměstnance mateřské školky, základní školy
a jídelny. Dík patří i zásahové jednotce hasičů, která si
udržela svoji akceschopnost
a několikrát na žádost obce
zasahovala. Při nařízené
dezinfekci mateřské školky

se nově zapojila i skupina
dobrovolníků ochrany obyvatelstva SDH Zbůch.
Co se týká obecního rozpočtu, snažili jsme se omezovat výdaje a na stránce
příjmů se nám dokonce povedlo rozpočet vylepšit o 10
milionů korun, které obec
získala ve formě dotace z ministerstva financí na stavbu
nového bytového domu v ulici Sokolská. Také se podařilo, byť s časovou prodlevou,
udržet v chodu naplánované
rekonstrukce ulic. Kromě
těchto velkých akcí jsme
zrealizovali i spoustu „drobných“, které byly a jsou ku

prospěchu našich občanů.
Namátkově – prodloužení
vodovodního řadu k hasičské zbrojnici, přistavování
kontejnerů na bioodpad, rozšíření sběrných míst a frekvence vývozů, výsadba zeleně
v katastru obce, nové lavičky
u fotbalového hřiště, květinová výzdoba náměstí atd.
Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
v době, kdy čtete tyto řádky, jsou už doslova přede
dveřmi vánoční svátky. Těší
se na ně především děti, ale
i dospělí, kteří si rádi užívají

dárky, pohádky a pohodovou
atmosféru.
Letos bude vše jiné, než
jsme byli zvyklí v minulosti. Neměli jsme možnost se
sejít společně na náměstí,
abychom si spolu připili svařeným vínem pod rozsvíceným stromkem, vyměnili si
cukroví a zazpívali si koledy.
Současná situace nám
ale dává možnost vrátit se
zpět ke skromnějšímu pojetí těchto svátků a strávit je
v nejužším rodinném kruhu.
Věřím, že neopakovatelná
atmosféra Vánoc nám dovolí zapomenout na běžné
problémy, vykouzlí úsměv
na tváři a největším dárkem
pro všechny bude společně
strávený čas.
Přeji vám, ať si všichni toto
období užijete bez stresu,
v pohodě a radosti. Společně
pak vykročíme do šťastnějšího a veselejšího období.
Ing. Dušan Duchek
starosta

Slovo místostarostky

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych ze srdce popřála vám všem hodně zdraví,
pevné nervy a hlavně trpělivost se všemi vládními nařízeními. Dnešní doba je náročná, omezuje naši osobní
svobodu, rozvoj a učení našich dětí, sociální i rodinné
kontakty, sportovní a kulturní aktivity a mnohým na čas
znemožnila práci a podnikání. Děkuji, že se snažíte vše
dodržovat s pokorou a vírou v to, že to má smysl a že
se budeme brzy moci vrátit do běžných životů bez
omezení a děti do škol ke svým kamarádům.
Ani mně a mé rodině se
onemocnění virem COVID-19
nevyhnulo, ale zvládli jsme
vše naštěstí jen s mírnými příznaky a i karanténu jsme díky
rodičům a přátelům přestáli
bez komplikací. Všem děkuji
za nabídnutou pomoc.
Věřím, že většina z nás má
ve svém okolí někoho, kdo
mu v případě nemoci či nařízené karantény nakoupí
nebo vyzvedne léky. Pokud
ne, je zde stále k dispozici
pomoc nabízená obecním
www.zbuch.cz

nový brzy najdeme a tento
slavnostní okamžik dětem
a jejich rodinám uspořádáme.
Rodičům dáme včas vědět.
Rovněž jsme prozatím zrušili návštěvy našich jubilantů
v obci s ohledem na jejich
zdraví a ochranu před nákazou. Komise všem zaslala blahopřání a dodatečně i dárkové
balíčky od obce.
Chci požádat nové občany,
kteří se do Zbůchu přistěhovali, aby se na našem obecním
úřadě co nejdříve přihlásili
k trvalému pobytu a k placení

úřadem a dobrovolníky na tel:
720 036 315 (každý den 8:00
– 20:00 hod.). K dispozici je
i seniorům a nemocným osamoceným občanům.
Moc mě i ostatní zaměstnance obce a členy komise
pro občanské záležitosti mrzí,
že jsme dodnes nemohli přivítat naše nejmladší občánky.
Poslední vítání jsme tak tak
stihli v březnu. Další plánovaný podzimní termín (13.
10. 2020) musel být bohužel
zrušen, ale pevně věřím, že
2

poplatku za psy, a u EKO-SEPARu ke svozu komunálního
odpadu.
Životy se nám nyní hodně
změnily, ale čekají nás Vánoce, a to je čas být doma
s blízkými.
Všem přeji, abyste hlavně
nebyli nemocní a prožili vánoční svátky se svými nejmilejšími v klidu a pohodě. Do nového roku 2021 přeji všem
hlavně pevné zdraví, jistotu
zaměstnání, štěstí a lásku.
Jana Zajptová
místostarostka

Z radnice

Úspěšně pokračujeme
v opravách i nové výstavbě
V následujícím textu vás seznámíme se současným stavem realizovaných akcí a představíme naše plány pro
rok 2021, které jsme museli přizpůsobit nastalé situaci.
Již v průběhu roku byly
občanům zpřístupněny rekonstruované ulice Topolová
a U Trati. Při úpravách původního stavebního řešení
z roku 2010 jsme v maximální možné míře zohlednili
požadavky místních občanů.
V rámci rekonstrukce jsme
vyčistili a opravili dešťovou
kanalizaci v celé ulici a správci sítí zrevidovali a případně
opravili svá vedení. V současné době chybí pouze osazení
veřejného osvětlení a instalace
bezpečnostních prvků u nové
křižovatky. Jsem rád, že se
finanční a časová investice,
kterou jsme věnovali změnám,
vyplatila.
Skončila i oprava povrchu
křižovatky ulic Na Výhledech
a Polní, bezproblémově proběhlo též připojení lokality
Višňovka přes ulici U Trati,
na které obec neměla vydané stavební povolení, a které
na vlastní náklady realizoval
investor lokality, společnost
OXES.
Při rekonstrukci ulic Luční,
Na Stadionu, V Zátiší a V Cihelně jsme byli po domluvě se
všemi zúčastněnými stranami
schopni zprostředkovat občanům realizaci pěti vodovodních přípojek. Také bylo nutno
vyčistit, opravit a zaměřit dešťovou kanalizaci, a bohužel
rovněž pokácet dva vzrostlé
stromy kvůli změnám v projektové dokumentaci a v návaznosti na připomínky policie. V této souvislosti prosíme
občany, aby si na své okapové
svody, napojené do dešťové
kanalizace v ulici, umístili tzv.
záchytné „gajgry“ a zamezili
tak budoucímu zanášení vyčištěné části.

• požadavky občanů týkající
se přístupů k nemovitostem,
• zajištění bezpečného bezbariérového přístupu pro
chodce,
• zajištění co největšího počtu
parkovacích míst,

Pro parkování vozidel v Nádražní ulici a poblíž centra
obce je k dispozici odstavná
plocha u nádraží – prosíme
občany o její využívání a uvolnění silnic od zaparkovaných
aut. Předejdeme tak problémům s průjezdem složek
Integrovaného záchranného
systému, popelářů nebo autobusů při výlukách na železnici. Snažíme se ještě dojednat
dodatečné osvětlení odstavné
plochy.
Opravy ulic Luční, V Zátiší,
V Cihelně a Na Stadionu jsou
spolu s výše uvedenými ulicemi Topolová a U Trati zahrnuty do protiplnění za budoucí
prodej lokality Olšinky.
V lednu letošního roku proběhlo v kulturním sále společné sezení zástupců obce,
projekční kanceláře, Vodáren
a zhotovitele akce s občany,
žijícími v uvedených ulicích,
s cílem zahrnout v rámci
možností jejich požadavky
do připravované úpravy původního stavebního řešení
z roku 2010.
Najít kompromis pro novou
úpravu ulic bylo velice těžké,
neboť zde bylo mnoho omezujících faktorů a požadavků:
• za deset let od vydání stavebního povolení došlo
k různým legislativním
úpravám, které neumožňovaly realizaci podle původního záměru,
• uliční prostor je plně zastaven, jsou tam velké výškové
rozdíly,
• obavy vlastníků z poškození nemovitostí v důsledku
zemních prací v jejich těsné blízkosti (sesuv půdy,
poškození základů budov
atd.),

svých požadavků a nechali
vše až na dobu, kdy jim stál
bagr před domem. I tak jsme
v rámci možností nikoho neodmítli, a to přesto, že takto
vyvolané změny zdržují stavbu a čas, jak všichni víme,
jsou peníze.

V Cihelně
• zabezpečení maximálního
zklidnění dopravy v dané
lokalitě,
• výměna mostu přes Zálužský potok, který byl v havarijním stavu,
• nefunkční dešťová kanalizace,
• požadavek ČEZ na součinnost při plánovaném uložení elektrického vedení
do země.
Všechny výše popsané body
se podařilo do změn promítnout, a to včetně změn, které
občané dodatečně vznesli při
osobních jednáních na obecním úřadě. V důsledku pandemie a zapracování a schválení
požadovaných změn došlo
k posunu začátku stavebních
prací. Proto nás mrzí, že někteří spoluobčané nevyužili
tři čtvrtiny roku k podání
3

Zde bych rád „smeknul“
před paní místostarostkou
Zajptovou, která odvedla neskutečnou práci při pomoci
občanům s realizací jejich požadavků, hlavně vodovodních
přípojek, a tím se minimalizovalo zdržení celé stavby. Velké
poděkování patří i zaměstnancům Vodárny, stavební
firmě ATEAM, zástupcům
ČEZ, a hlavně zhotoviteli
celé akce, firmě Developer
garden houses, za vstřícnost
a pomoc.
Po dohodě se zhotovitelem
bude do konce letošního roku
provedena většina stavebních
prací v ulicích Luční, V Cihelně a Na Stadionu. Ulice
V Zátiší a finální pokládka
asfaltu ve všech rekonstruovaných ulicích proběhne
na jaře 2021.
www.zbuch.cz

na pandemii a s tím související propad příjmů pro obce
korigovat.
Prioritou budou akce s již
přislíbenou dotační podporou:
rekonstrukce základní školy
a regenerace území objektu
bývalého kina.

Základní škola

Na rekonstrukci základní
školy obec dostala dotační příslib od ministerstva životního
prostředí ve výši 9 500 000 Kč.
Vlastní náklady obce budou
činit 21 000 000 Kč, rozložených do roků 2021 a 2022.
Součástí rekonstrukce bude:
• odvlhčení konstrukcí všech
podsklepených prostorů,
• zateplení obvodového pláště
celé budovy,
• systém nuceného větrání
s rekuperací tepla ve třídách,
• výměna osvětlení,
• výměna plynové kotelny,
• rozšíření šaten a doplnění
sociálního zařízení.
Ještě do konce letošního
roku vyhlásí obec výběrové
řízení na zhotovitele. Předpokládaný začátek prací je stanoven na duben 2021 a ukončení celé akce na léto 2022.
Nejdůležitější bude sladit harmonogram prací s vlastním
provozem školy.

Bytový dům Sokolská

Výstavba v Sokolské ulici
rychle pokračuje

V srpnu začala výstavba nového bytového domu ve vlastnictví obce v Sokolské ulici.
Stavba jde kupředu mílovými
kroky, její dokončení předpokládáme v průběhu roku
2021. V bytovém domě bude
19 bytů v kombinaci 1+kk,
2+kk a 3+kk. Celkové náklady obce po odečtení dotace od ministerstva financí
ve výši 10 milionů korun jsou
stanoveny na 22 000 000 Kč
a zahrnují parkoviště, dětské
hřiště, sadové úpravy, samotnou stavbu včetně sanitárního
vybavení a kuchyní v jednotlivých bytech.
Do kolaudace stavby nového
bytového domu musíme společně se zastupiteli vyřešit systém přidělování jednotlivých
bytů. Rozhodnutí zásadně
ovlivní i stav ostatních bytových domů v majetku obce.
Jen pro rekapitulaci se jedná o domy:
• č.p. 137 v ul. 5. května,
• č.p. 136 v ul. Plzeňská,
• č.p. 77 v ul. Plzeňská,
• č.p. 212, 213 v ul. Sokolská,
• č.p. 192 v ul. Nádražní,
• č.p. 402 ve Starém dole,
• č.p. 5 v Červeném Újezdě,
• č.p. 116, 117 v ul. Luční,
• č.p. 83 v ul. 5 května (3 bytové jednotky).

Řešíme budoucnost
obecních bytů

Obec si nechala na jaře letošního roku zpracovat „Anawww.zbuch.cz

lýzu stavu bytového fondu“
včetně odhadů a nákladů
na rekonstrukci. Bohužel, léta
nedostatečně udržované domy
jsou v žalostném stavu. Celkové náklady na rekonstrukci,
která by zajistila podmínky
kvalitního bydlení ve 21. století, se pohybují kolem částky
110 000 000 Kč. V této sumě
nejsou zahrnuty bytové domy
v ul. Luční (č.p. 116, 117),
které jsou neopravitelné a je
na ně již vydáno demoliční
rozhodnutí. Tyto náklady se
rovnají prakticky třem ročním
rozpočtům obce. V současné
době společně se zastupiteli
projednáváme, které bytové
domy obec prodá a které si
ponechá ve svém vlastnictví
a postupně je z výtěžku prodejů opraví.

Nový most přes
Zálužský potok

Jednou z důležitých dílčích
akcí byla výměna mostu přes
Zálužský potok. Oprava byla
udělána doslova za pět minut
dvanáct. Katastrofální stav
mostku se naplno ukázal při
jeho samotné demolici - betonová konstrukce byla jako
papír a most pohromadě držely jen ocelové výztuhy. Nový
most je pro všechny případy dimenzován i na těžkou
techniku.

Co nás čeká?

Naše ambiciózní plány do
budoucna měnit nechceme,
jen bude potřeba je s ohledem

Topolová shora - 2020
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Regenerace území
bývalého kina

Obec obdržela v měsíci
listopadu dotační příslib
od ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 2 780 000 Kč.
Náklady obce jsou odhadovány na 1 300 000 Kč. Přesná
částka vyjde z výběrového
řízení na zhotovitele, které obec ve spolupráci s dotační agenturou připravuje
a vyhlásí začátkem ledna
2021. Samotné bourací práce předpokládáme v druhé
polovině února a následně
přistoupíme k realizaci sadových úprav.

Další investice zahrnuté
do rozpočtu pro rok
2021:

• dokončení rekonstrukce ulic
Topolová, U Trati (čekáme
na kolaudaci a osazení nových LED svítidel),
• dokončení průtahu Červeným Újezdem (silnice
III/0267), který byl v důsledku přeložky plynového
vedení dočasně zastaven,
• obnova sítí v Polní ulici
(plyn, elektřina, veřejné
osvětlení, čištění dešťové kanalizace); prosíme občany,
aby si vyřídili a zrealizovali
během tohoto roku veškeré
přípojky, pokud to technicky
jde, vyřešili svody z okapů

•
•
•

•
•

•

•

(nejlépe na své pozemky
a zahrady) a zachytávali
dešťovou vodu,
doplatek na stavbu bytového
domu v Sokolské ulici,
příspěvek na rozšíření čistírny odpadních vod Líně,
veřejné hřiště v parku u mateřské školky (obec po prvním neúspěšném pokusu
podala znovu žádost o dotaci na ministerstvo pro
místní rozvoj. Realizace
akce je podmíněna jejím
přidělením).
zhotovení projektové dokumentace na tribunu se zázemím u fotbalového hřiště,
příspěvek pro TJ Baník
Zbůch na rekonstrukci jejich budovy v rámci dotačního programu „moje
kabina“, kterou vyhlašuje
Národní sportovní agentura
pro obce do 3000 obyvatel,
projektová dokumentace
na rekonstrukci rybníku
u „Prachárny“ včetně přilehlého území (obec bude
následně žádat o dotaci
na ministerstvo zemědělství). Na tuto rekonstrukci
bude navazovat realizace
plánované naučné stezky
ve spolupráci s Hornicko
historickým spolkem ZUD
ve Zbůchu a správou lesního hospodářství.
rekonstrukce a odbahnění
rybníka na návsi ve Zbůchu
(obec podala v říjnu letošního roku žádost o dotaci
na ministerstvo zemědělství,
realizace akce je podmíněna
jejím přidělením).

Návrh rozpočtu 2021:

příjmy: 39.238.000,- Kč
výdaje (včetně investic):

75.196.000,- Kč
Rozdíl ve výši – 35.958.000
Kč bude kryt rezervou na
účtech obce.

Z radnice

Vzhledem k nejasnému vývoji ohledně budoucích příjmů
plánujeme v průběhu příštího
roku korigovat schválený rozpočet formou rozpočtového
opatření. To by mělo zohlednit dodatečný příjem z prodeje
lokality Olšinka ve výši 11 až
13 milionů korun a na výdajové stránce dodatečné zařazení
následujících dvou investic:
1) II. etapy úprav chodníků při silnici I/26 od šachty po ulici Hornická, včetně
úpravy křižovatky a realizace
přechodových ostrůvků pro
pěší:
• obec ve spolupráci s dotační agenturou připravuje
žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury. Termín podání žádosti je
do konce ledna 2021,
• akce bude realizována ve
spolupráci Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
• před úpravami chodníků
by měla proběhnout rekonstrukce plynového a elektrického vedení v dané lokalitě. Zde musím poděkovat správcům těchto sítí
za bezprecedentní vstřícnost
vůči obci. Z jejich původně
plánovaných termínů (roky
2022, 2023) zvládli vše připravit tak, aby rekonstrukce
proběhly již v roce 2021!
2) rekonstrukce částí místních komunikací v Červeném Újezdu (parc. č. 1097,
1163/1, 1154/1, 1141/1).
Tyto úpravy byly součástí původního plánu rekonstrukce
návsi a místních komunikací
v Červeném Újezdu, ale nebyly
bohužel realizovány.
Zařazení dalších investic
bude záviset na hospodaření
obce a hlavně na naplnění
příjmové stránky rozpočtu.
Ing. Dušan Duchek
starosta

OZNÁMENÍ
Obecní úřad ve Zbůchu
oznamuje,
že bude v době
od 23. 12. 2020
do 3. 1. 2021
z důvodu
čerpání dovolené
uzavřen

Generátory zajistí dezinfekci
Obec Zbůch nakoupila dva generátory ozónu pro dezinfekci vnitřních prostor. Jsou k dispozici obecnímu úřadu, mateřské i základní škole a naší jednotce dobrovolných hasičů. Lze jimi provádět i ohniskovou dezinfekci,
nařízenou Krajskou hygienickou stanicí po prokázaném
výskytu nákazy, i preventivní dezinfekci vlastními silami.

Na úřad bez čekání
Na webových stránkách obce Zbůch (www.zbuch.cz) můžete využívat nový rezervační systém pro objednávání
termínů návštěv na obecním úřadě. Cílem je minimalizace přítomnosti většího počtu občanů na úřadě v jeden
okamžik, zajištění plynulosti
chodu úřadu a zejména pak
ochrana zdraví.

Zvonek pro invalidní občany
Vpravo vedle hlavního vchodu
do obecního úřadu je zvonek
pro invalidní občany. Funguje
s mikrofonem do obou kanceláří
– naši zaměstnanci s vámi rádi
naváží kontakt, vyřídí potřebné
a osobně přijdou za vámi dolů.

Hledáme pejskaře

ZBŮŠSKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Zbůch v počtu
1100 ks - Kontaktní adresa: Obecní úřad Zbůch, Náměstí
205, 330 22 Zbůch, tel.: 377 931 470 - Odpovědný redaktor: Petr Holub - Tisk a grafická úprava: Reklama Fryček
- Kralovice, robertfrycek@seznam.cz. Registrační číslo:
MK ČR E 14120. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře se
nevyplácejí. Textové korektury vyhrazeny. Příspěvky do
dalšího čísla lze zasílat do 15. 5. 2021.

Obec Zbůch hledá organizačně zdatného zkušeného
„pejskaře“, který by měl zájem sdružovat a organizovat
výcvik psů. Obec chce v budoucím sportovně-rekreačním
areálu vybudovat a následně udržovat „psí louku“, která
by mohla být k výcviku psů využívána.
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Z radnice

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 28. listopadu v 17 hodin se za znění vánočních koled
rozsvítil na zbůšském náměstí vánoční strom.

Přijďte si pro
světlo z Betléma
Oblíbené a tradiční Betlémské
světlo si můžete odnést do svých
domovů na Štědrý den v době
od 15:30 do 16:30 hodin z kapličky
na náměstí ve Zbůchu a od 16:00
do 17:00 hodin z kapličky v Červeném Újezdu.
„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

www.aplikacevobraze.cz

Buďte
V OBRAZE

Jsme v situaci, kdy každý z nás
chce a potřebuje mít k dispozici nejaktuálnější zprávy z naší obce. Už
nějaký čas máte možnost používat
mobilní aplikaci V OBRAZE, která vám umožňuje dostávat novinky
z obce přímo do vašeho mobilního
telefonu. Aplikace vás upozorní
na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas vše o připravovaných akcích
a můžete si v ní prohlédnout fotografie nebo dokumenty, zveřejněné
na obecní úřední desce. Stačí si
aplikaci stáhnout (ZDARMA) podle postupu, který najdete na našich obecních stránkách. Pomozte,
prosím, stáhnout aplikaci do telefonů i vašim příbuzným, případně
sousedům, kteří nejsou technicky
zdatní.
Více na www.aplikacevobraze.cz
www.zbuch.cz

Letos netradičně bez živých vystoupení, bez vůně svařeného vína
a skořicového cukroví. Projev pana
starosty k adventnímu času zněl celým Zbůchem z rozhlasu. Koledy se
z rozhlasu ozvaly v sobotu i v následující neděli vždy v 17 a v 18 hodin.
Při večerní procházce si tak občané
mohli připomenout začátek adventu.
Vánoční osvětlení bylo rozšířeno nejen
na náměstí, ale i v Červeném Újezdu.
Na tyto aktivity nám tak jako v loňském
roce přispěla Skupina ČEZ částkou
15 000 Kč. Děkujeme!

Zbůchem ročně projedou
tři miliony aut

Od ledna do října letošního roku projelo naší obcí v obou směrech 294 351
nákladních automobilů, což je skoro stejně jako v loňském roce.
Zpoplatnění silnice I/26 se tedy na tomto úseku nijak zásadně neprojevilo. Nárůst vidíme bohužel spíše na průjezdu
obcí ve směru na Nýřany a do průmyslové zóny. Z této situace nás má v budoucnu vysvobodit obchvat obce, který
je Ředitelstvím silnic a dálnic předběžně

plánován na rok 2028. Osobních vozidel
kvůli vládním nařízením a omezení pohybu projelo obcí v obou směrech od ledna
do října 2 430 833, což je méně než vloni. Čísla jsou to ale i tak velmi vysoká,
vždyť za rok projedou Zbůchem téměř
tři miliony vozidel.

Třiačtyřicet nových stromů
Na jarní výsadbu nových stromů získala
obec Zbůch finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
téměř 100 % vynaložených nákladů. Díky
tomu jsme mohli vysadit 31 listnatých
stromů (včetně závlahového systému)
na náměstí, u parkoviště u obecního
úřadu a v parku u školky.
Na podzim jsme mohli vysadit dalších
12 stromů (šest dubů letních a stejný počet javorů mléč) podél chodníku
do Červeného Újezdu, a to díky příspěvku 47 000 Kč z dotačního programu Plzeňského kraje „Retence vody v krajině
2020.“ Oběma institucím děkujeme!
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Zachránili
Natálce oči

Plavba netradičních plavidel
V neděli 13. září se uskutečnil 2. ročník Plavby
netradičních plavidel Mikroregionu Radbuza. Organizace se ujala obec Kvíčovice.
Nejdříve se v dovednostní soutěži představila netradiční plavidla. Některé
posádky měly potíže, ale

nakonec všechny dorazily
ve zdraví do cíle. Zbůch
úspěšně reprezentovala
čtyřčlenná posádka Permoníků, tvořená manželi
Zajptovými a Boříkovými,
jejíž vor doplul po zdolání všech úkolů do cíle
s vítězným časem! Všem,
kteří se na výrobě voru
i kostýmů podíleli, i všem
„zbůšákům“, kteří přišli
naši posádku podpořit,
moc děkujeme!
Následovaly doprovodné soutěže - Vodní více-

boj (kánoe, paddleboard),
Hod žabkou a kulturní
program se skupinou Septic People. Občerstvení zajistila Hospůdka na návsi
Kvíčovice. Děkujeme obci
Kvíčovice a Mikroregionu
Radbuza za perfektní organizaci a krásné odpoledne. Těšíme se na příští
ročník, který bude 12. září
2021 hostit obec Hradec
(u Stoda).
Více na:
www.facebook.com/MikroregionRadbuza

Smutek v TJ HALMA
Pro sportovce nebyl letošní rok přívětivý, veškeré sportování se smrsklo mezi první a druhou vlnu pandemie viru COVID-19. To se týkalo
i členů naší Tělovýchovné jednoty zdravotně
postižených Halma Zbůch.
Přesto se nám v létě
podařilo uskutečnit již
20. ročník týdenního
soustředění atletů na Berounce a během srpna
a září se naši sportovci
zúčastnili v Havířově
a v Praze dvou mezinárodních turnajů v boccie, které byly přeloženy
z jarního období. Atleti
ve stejném období stihli jedny závody v Bílině
a dvoje v Pardubicích.

Bohužel, omezení
sportovní činnnosti ne-

Děkujeme všem dělníkům, zaměstnancům obce, panu Zajícovi
a občanům z přilehlého bytového
domu na křižovatce ulic Topolová
a Brigádnická za první pomoc, již
poskytli 24. června Natálce Bystřické, která si podvrtla nohu a spadla
do hašeného vápna. Díky rychlému
zásahu všech jmenovaných je dnes
v pořádku a bez trvalého poškození
očí.
(jz)

bylo pro naši tělovýchovnou jednotu tou největší
bolestí roku. Začátkem
listopadu nás opustila
po krátké těžké nemoci
naše hospodářka Eva
Lorencová. Eva byla dobrou duší TJ Halma, často
s námi jezdila i na pořádané akce. Chtěli bychom
Evě věnovat tichou vzpomínku a ujistit ji, že na ni
NIKDY nezapomeneme!
Přejeme všem, aby rok
2021 přinesl co nejvíce
krásných zážitků a co
nejméně bolesti.
Roman Suda
předseda TJ HALMA
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Opravený
pomník

Nejen nás trápil stav jakéhosi pomníku u silnice I/26 při příjezdu
do naší obce od Chotěšova. Po dopravní nehodě byl několik let poškozen a ležel zanedbaný a zarostlý v trávě. Proto jsme se rozhodli kontaktovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
a domluvit se, co s pomníkem dál,
aby nebyl obci ostudou. ŘSD souhlasilo s jeho opravou i umístěním
nového textu. Nechali jsme jej tedy
převést k šikovným rukám kameníků v Chotěšově, vyčistit a umístit
na něj nový nápis VÍTÁ VÁS OBEC
ZBŮCH a znak obce (místo původního textu VÍTÁ VÁS OKRES PLZEŇ-SEVER). Místo i tvar pomníku
bylo zachováno.
www.zbuch.cz

odpady

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

Opět jsme vylepšili
odpadové hospodářství

Na sběrném místě na náměstí se brzy objeví první stříbrný kontejner na kovový odpad. Patří do něho zejména
konzervy a plechovky od nápojů. Prosíme občany, aby
tyto speciální nádoby využívali místo obecních košů
v okolí a před obchodem. Je to jen pár kroků navíc.
Už více než půl roku mohou
občané Zbůchu dávat kovový
odpad do žlutých kontejnerů,
které dříve sloužily pouze pro
třídění plastů a nápojových
kartonů. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM
totiž nově umožňuje sběr tří
druhů odpadu v rámci jednoho kontejneru. Obec doznačila
žluté nádoby novými polepy
s uvedením druhů kovového
odpadu, které do kontejneru
patří. Směs plastů, kovů a nápojových kartonů ze žlutých
kontejnerů následně vytřídí
pracovníci na třídící lince.
Jak tedy při třídění kovového odpadu postupovat?
Na stanovištích, kde budou
umístěny speciální kontejnery
na kovy, odkládejte kovový odpad právě do těchto stříbrných
nádob. Na ostatních stanovištích jej dávejte do žlutých
kontejnerů. K dispozici je občanům 3x týdně i sběrný dvůr,
kam lze nejen kovový odpad
odvést. Děkujeme, že třídíte.

Nové sběrné místo

V ulici U Trati jsme po dohodě s investorem nechali vybudovat nové sběrné místo pro
tříděný odpad. Koncem listopadu se nám podařilo dodat
nádoby na plast/kov/nápojový
karton a papír. Nádoba na sklo
je ještě v jednání. Věřím, že
toto rozšíření ocení zvláště
občané v nové zástavbě.
www.zbuch.cz

potěšilo následující poděkování:
Chci ocenit a poděkovat
vedení obce za rozhodnutí
umísťovat v obci kontejnery
na zahradní odpad. Především
v podzimních, ale i v jarních
měsících je tato pomoc pro občany velice vítaná a umožňuje
zbavit se zahradního odpadu
bez nutnosti cesty do sběrného dvora.
Termíny a místa jsou s předstihem oznamována místním
rozhlasem. Bohužel rozhlas
v místě mého bydliště není
slyšet, ale díky tomu, že jsou
rozhlasová hlášení zveřejňována i na internetových stránkách obce, může si každý jejich
obsah přečíst. Kromě toho je
zároveň možné si na stránkách obce vyhledat „Oznámení
umístění kontejnerů na bioodpad – podzim 2020“, kde
jsou přehledně uvedena místa
a data přistavení kontejnerů.
Kontejnery jsou přistaveny
většinou na celý víkend a jejich umístění se mění tak, že
v každé části obce mají občané možnost využít této služby
a zbavit se odpadu ze zahrady.
Pro mnoho z nás je to velká pomoc a zároveň máme vyřešen
problém „kam s ním“. Za to
patří vedení obce velký dík.
J. Pomajbíková

Kamení ani matrace
nejsou biodpad!

Celý podzim o víkendech
jsme pravidelně umisťovali
po obci kontejnery na bioodpad. Jsme moc rádi, že jsme
tímto způsobem občanům
pomohli a odlehčili tak přírodě a sběrnému dvoru, i když
primárně bychom všichni měli
svůj odpad (štěpkované větve,
bioodpad z kuchyní...) zpracovávat na svých zahrádkách
kompostováním.
Do bioodpadových kontejnerů patří rostlinný odpad ze
zahrady (listí, tráva, plevel,
větve), případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu
(zbytky ovoce, zeleniny, slupky apod.) Na jaře plánujeme
tuto akci zopakovat, proto
už nyní v předstihu prosíme
občany: nevhazujte sem zeminu a kamení – s ohledem
na přílišnou váhu kontejneru nám ho pak naše vozidlo Iveco nemůže odvážet.
Také sem rozhodně nepatří
například matrace, olejové
filtry apod.!
Chci také důrazně požádat
občany, kteří i přes veškerou
snahu obce vyjít lidem vstříc
vyvážejí svůj bioodpad (nejen!) do remízků nebo na zoraná a již osetá pole, aby s tím
neprodleně přestali.
V souvislosti s kontejnery
na bioodpad nás upřímně

Kompostéry budou!

Mikroregion Radbuza v roce
2016 úspěšně zrealizoval projekt na pořízení 540 tisícilitrových kompostérů a dvou štěpkovačů pro občany ze svého
území, finančně podpořený
Operačním programem Životní prostředí. Tehdy byl projekt
zaměřen na podporu převážně
menších členských obcí a zájem o kompostéry byl překvapivě vysoký. Proto se zástupci
členských obcí mikroregionu
rozhodli, že se pokusí zís8

kat poslední možné finanční
prostředky ze stejného operačního programu a zrealizují
pokračování projektu, do kterého se zapojí malé i velké
členské obce. V polovině tohoto roku jsme podali žádost
o dotaci na realizaci projektu
s názvem „Kompostéry pro
vybrané obce Mikroregionu
Radbuza“, do kterého se přihlásily členské obce Dobřany,
Zbůch, Holýšov, Hradec, Merklín, Chlumčany a Zemětice.
Dotaci ve výši 2.259.614 Kč
jsme na realizaci projektu
získali, takže se občané zapojených obcí mohou v polovině
příštího roku těšit na rozdělení kompostérů o objemu 600
litrů a 1100 litrů v celkovém
počtu 646 kusů. Více informací k realizaci projektu se
budete postupně dozvídat
na našich webových a facebookových stránkách.
„Obec Zbůch pro své občany žádá o 25 menších a 45
velkých kompostérů. Pokud
vše půjde dobře, na jaře příštího roku je budeme moci
předat našim občanům, kteří
se v námi vyhlášené anketě, realizované na přelomu
let 2019/2020, o kompostér
do výpůjčky na pět let přihlásili. Po uplynutí této doby pak
kompostéry přejdou do vlastnictví občanů,“ říká místostarostka Zbůchu Jana Zajptová.
Ing. Andrea Kubernátová
manažerka Mikroregionu
Radbuza

Provozní doba sběrného dvora v období vánočních svátků:
čtvrtek 24. 12. 2020 - zavřeno
sobota 26. 12. 2020 - zavřeno
úterý
29. 12. svozů
2020 směsného
- otevřeno komunálního odpadu
TERMÍNY
čtvrtek 31.
12.ZBŮCH
2020 a- spádových
zavřeno obcí - rok 2021
v obci
sobota 2. 1. 2021den
- otevřeno
výsypu STŘEDA

Termíny svozů
směsného
komunálního
odpadu

ve Zbůchu a spádových
obcích v roce 2021
(den výsypu STŘEDA)
Upozornění: Nádoba musí
být v den výsypu přistavena
v 6:00 hodin. V přelomovém LICHÉM 53. TÝDNU
(28. 12. 2020 – 1. 1. 2021)
bude svážen komunální odpad nadstandardně VŠEM
OBČANŮM v den výsypu
bez rozdílu četnosti svozu.
Rovněž jsme navýšili vývoz
modrých iglů s papírem dne
25. 12. v celé obci.

STANDARD
1x za měsíc

1x týdně
(říjen - duben)

1x za 14 dní

1x týdně

Měsíc

sudý týden

poslední středa
v měsíci

1x za 14 dní
(květen - září)
leden

6

13

20

27

13

27

6

13

20

27

27

únor

3

10

17

24

10

24

3

10

17

24

24

10

17

24

31

10

24

10

17

24

31

31

duben

7

14

21

28

7

21

7

14

21

28

28

květen

5

12

19

26

5

19

5

19

26

9

16

23

30

16

30

16

30

30

červenec

7

14

21

28

14

28

14

28

28

srpen

4

11

18

25

11

25

11

25

25

8

15

22

29

8

22

8

22

29

říjen

6

13

20

27

6

20

6

13

20

27

27

listopad

3

10

17

24

3

17

3

10

17

24

24

8

15

22

29

15

29

8

15

22

29

29

březen

červen

září

prosinec

3

2

1

1

2

1

3

2

1

Připravila Jana Zajptová

Upozornění

Údržba obce dá zabrat

Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.

Do obecní pracovní čety jsem nastoupil letos v únoru.
Měl jsem určitou představu, co všechno je třeba v obci
vykonávat. Ale nečekal jsem, že je těch činností tolik...
Hlavním úkolem hospodářského dvora je udržovat
pořádek a starat se o technické zabezpečení obce. Staráme se o to, aby naše obec
vypadala co nejlépe. Sekáme
trávu, hrabeme listí, sázíme
keře, stromy, květiny, uklízíme nepořádek, odchytáváme
zvěř, děláme i různé zednické
a instalatérské práce.
Na jaře jsme vysázeli stromy okolo náměstí a mateřské
školy a v Topolové ulici vysadili keře a zatravnili ostrůvky.
Udržujeme chodníky, v nichž
likvidujeme plevel, který prorůstá zámkovou dlažbou.
Na náměstí jsme pro občany

odpadu. Pak nám zbývá méně
času na údržbu obce... Prosíme občany, aby se nad sebou
zamysleli a k ukládání odpadu
využívali určená místa.
V listopadu odešli na zasloužený odpočinek dva naši

postavili novou autobusovou
zastávku... To je však jen část
z toho, co všechno se v obci
letos udělalo.
Nejvíce mě překvapilo, kolik odpadu se v obci musí zlikvidovat za pouhý jeden týden.
Máme sběrný dvůr i po obci
rozmístěné nádoby na tříděný odpad, přesto jsou někteří
naši spoluobčané bezohlední
a odkládají odpad mimo určená místa. Velké kartóny,
plasty a jiné odpadky (směsný odpad), které se nevejdou
do nádob na tříděný odpad,
nechávají ležet vedle nich.
Dvakrát v týdnu vyvážíme
dva plné kontejnery takového

dlouholetí zaměstnanci, Jaroslav Hašek a Jaroslav Veselý.
Jménem celého kolektivu jim
děkuji za odvedenou práci
a přeji jim pevné zdraví, aby
si mohli důchodu užít co nejdéle. 
Václav Bořík

Černá skládka
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Dobrovolní Hasiči

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

Dobrovolní hasiči měli
opět spoustu práce

Vzhledem k letošní situaci, zaviněné virem COVID-19,
byl i náš Sbor dobrovolných hasičů Zbůch (SDH) nucen
omezit svoji činnost na minimum. Veřejnost to pocítila
hlavně zrušením kulturních a sportovních akcí, které
tradičně pořádáme.
Světlými výjimkami byly
první ročník zbůšské pouti
na přelomu července a srpna a zářijový 2. ročník Sousedského dne, který jsme
spolupořádali s obcí Zbůch
a spolkem JO Akcičky.
Na obou akcích jsme zajišťovali občerstvení a technické zázemí.

Hmyz, požár, zatopené
zahrady i nehoda

Ocenili jsme, že nám obec
zakoupila nový vysavač na likvidaci obtížného hmyzu.
Museli jsme ho totiž brzy
použít, a to hned několikrát
– počátkem června v ustájení koní u domova seniorů,
29. července v ulici K Letišti,
13. srpna v Červeném Újezdě,
6. 9. ve Dvořákově ulici a začátkem října ve střešní konstrukci rodinného domu v Jiráskově ulici.
Jako první jsme přijeli k velkému požáru pole, který vypukl 8. srpna krátce po 14. hodině mezi podnikem B&BC
Zbůch a průmyslovou zónou
Úherce. Jeho příčinou byla
poškozená žací lišta na kombajnu. Díky rychlému zásahu byl požár, který se díky
povětrnostním podmínkám
dynamicky šířil, rychle zlikvidován.
18. srpna jsme v zahrádkářské kolonii Jižní Svahy
ve Vejprnicích čerpali vodu ze
zahrad a chatek, které zaplavil
přívalový déšť. A protože zásah probíhal po celý den, bylo
aktivováno i naše družstvo
Civilní obrany, které na místě zajistilo stravu pro celou
jednotku.
www.zbuch.cz

Na žádost starosty Zbůchu
jsme 27. 8. likvidovali strom,
spadlý do Zálužského potoka.
Na výzvu velitele požární
stanice Nýřany jsme 23. září
asistovali u přistání letadla
typu ATR na letišti v Líních.
22. října byla jednotka povolána ke srážce osobního
automobilu se zvěří, u níž bylo
podezření na požár v motorovém prostoru. To se však
nepotvrdilo, bílý „kouř“ pocházel z vystřelených airbagů
automobilu. Po celou dobu
zásahu až do odtažení havarovaného vozidla prováděla
jednotka kyvadlové řízení provozu na pozemní komunikaci.
Na žádost Krajské hygienické stanice jsme 27. října
v ochranných oblecích vydezinfikovali všechny vnitřní
prostory mateřské školy Pohádka ve Zbůchu. Následně
byli zasahující hasiči dekontaminováni.
28. 10. jsme společně s HZS
Nýřany odstraňovali ropnou
skvrnu ze Zálužského potoka. Poté jsme v pravidelných
intervalech místo kontrolovali
a o den později sebrali zbývající sorbent a absorpční hady
z hladiny potoka.
I přes mimořádnou situaci
stále provádíme pravidelná
školení a výcvik. Například
v červnu se naše výjezdová
jednotka zúčastnila v rámci
prověřovacích cvičení okrsku
Nýřansko likvidace požáru
lesa v katastru obce Hněvnice.

Srpnový požár pole zavinila vadná žací lišta na kombajnu
se kroužek mladých hasičů
opět přihlásil k životu. Bohužel jen na měsíc září, poté
jsme byli nuceni opět činnost
pozastavit.
Kvůli velkému počtu členů
jsme museli kroužek rozdělit.
Ve středu trénuje pod vedením
A. Bittenglové a M. Šmolíkové
přípravka a mladší děti; jejich
základna se rozrostla o čtyři
nové členy. Ve čtvrtek připravují J. Gütler a A. Nezhybová
mladší a starší děti, k nimž
přibyly dvě nové.
První tři schůzky jsme pilně trénovali požární útok.
Připravovali jsme se na naší
soutěž Zbůšskou osmu, která ale byla bohužel (stejně
jako i ostatní soutěže) zrušena. Přesto jsme v tréninku
nepolevili, dokonce si všechny děti postupně vyzkoušely
jednotlivé pozice v požárním
útoku, a to od strojníka přes
košaře, béčkaře až po proudaře. Krátké vysvětlení pro
nezasvěcené: požární útok
je disciplína, která spočívá
v rozvinutí a zapojení požárního hadicového vedení.
Zjistili jsme, že naše děti jsou
nadané a velmi šikovné. Že
jsme si při tom užili spousty

Mladých je opět víc

Po nedobrovolné koronavirové pauze v jarních měsících
a po následných prázdninách
10

legrace, nemusíme ani dodávat. Chceme touto cestou poděkovat našemu rozhodčímu
Romanu Procházkovi, který
se pravidelně účastní všech
našich tréninků, kde důsledně a spravedlivě kontroluje
dodržování všech pravidel
požárního sportu.
Poslední schůzku jsme zasvětili střelbě ze vzduchovky
a luku. Střelce u nás máme
opravdu nadané. Po klasické
střelbě vleže jsme zkoušeli
střílet i vkleče a vestoje. Co
nám moc nešlo, ani vedoucím,
byla střelba z luku na terč.
Pokud se tedy mezi obyvateli
Zbůchu najde někdo, kdo by
měl chuť to dětem, a nejenom
jim, ukázat a naučit je to, budeme moc rádi.
V současné době naše dětská
členská základna čítá 38 mladých hasičů. Jsme za toto číslo
moc rádi, protože kroužek má
ve Zbůchu dlouholetou tradici. Pokud máte chuť a zájem,
přijďte se mezi nás podívat.
Přejeme vám všem v této nelehké době veselé svátky plné
klidu a pohody a šťastný nový
rok 2021.
Alena Nezhybová,
Josef Šlauf

ČERVENÝ ÚJEZD

Rok 2020 v Červeném Újezdě
Letošní rok nebyl kvůli virové epidemii nakloněn společenskému životu. Přesto se nám v Červeném Újezdě
podařilo úspěšně zorganizovat několik akcí, většinou
ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči.
Ti začali rok valnou hromadou SDH Červený Újezd, která se uskutečnila v neděli 19.
ledna. Ve stejném měsíci proběhly také inventury. Během
roku se konalo několik brigád,
věnovaných například úklidu
v hasičské zbrojnici i v jejím
okolí, přípravě dřeva na otop
nebo vyčištění hasičské nádrže. Rákos se musel vytrhat
ručně a dopravit na břeh,
což se neobešlo bez brodění
po pás ve vodě.

Silvestr

Každoročně se snažíme společně rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. I vloni
tomu nebylo jinak. Ke skvělé
náladě přispěl, jako už vícekrát, DJ Míra z Nýřan. Všechno bylo, jak se sluší a patří: spousta zábavy, muziky,
tance, jídla i pití a o půlnoci
samozřejmě ohňostroj. Doufáme, že se stejně skvěle budeme moci rozloučit s letošním
náročným rokem a přivítat
snad lepší rok 2021.

Novoroční výšlap

Stalo se už tradicí, že se
vždy 1. ledna sejdeme kolem
13. hodiny, abychom vyrazili
na Novoroční výšlap. Letos
jsme takto šlapali už počtvrté.
Start i cíl je u hasičské zbrojnice, kde dočerpáme síly hovězí
polévkou.

značek a stáří, převažuje však
JAWA. Doufáme, že i letos
bude počasí rozumné a naše
další vyjížďka se opět vydaří.

Turnaj v šipkách

Turnaje v šipkách se 15.
února zúčastnilo patnáct soutěžících a spousta fanoušků. Všichni účastníci dostali
“za snahu” malou pozornost,
na nejlepší tři čekala hodnotnější cena v podobě dobrého
pití a domácích dortíků.

Motovyjížďka - Dobřany
Tunning sraz

Hasičský bál

Tradiční Hasičský bál jsme
uspořádali 22. února v Lidovém domě v Úhercích.
Večerem nás opět provázela
skupina Superband. Kromě
bohaté tomboly byl program
obohacen dámskou volenkou,
přičemž muži kupovali ženám
za vyzvání k tanci věnečky
a chlebíčky.

MDŽ

mi, ale pozvali jsme divadelní
spolek Histrio s hrou “Svatba
bude”. Na večerní zábavě nám
hrál k tanci a poslechu Jan
Klik s Drupim.

Na poslední chvíli před jarním protivirovým opatřením
jsme stihli 7. března oslavit
MDŽ. Pozvánky obdržely
nejen všechny hasičky, ale
i ostatní slečny a ženy z obce
a naši příznivci. Letos jsme
si nepřipravili program s dět-

Rockový koncert

Na zastřešeném pódiu
za hasičskou zbrojnicí hrála

Motocyklová vyjížďka

Každý rok vyjíždí parta nadšenců z Červeného Újezdu
na svých motocyklech na novoroční vyjížďku. Trasa vede
od naší kapličky v Újezdě přes
Borská pole, Lhotu u Dobřan,
Dobřany, Chotěšov a zpět.
V Dobřanech je krátká zastávka na malé občerstvení
v cukrárně U Broučků. Jezdí
se na motocyklech různých

Čištění hasičské nádrže
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7. srpna skupina Telefon rock.
Pivo teklo proudem a kýta
na rožni byla také super.

Tuningový sraz

Přehlídka 150 upravených
automobilů se konala 15. srpna za účasti asi 200 návštěvníků na našem hasičském hřišti.
V programu nechyběla tombola o hodnotné ceny a poháry
pro tři nejlepší vozy. Kromě
krásně upravených osobních
a sportovních aut byly k vidění
i dva kamiony.
Všichni doufáme, že se situace uklidní a bude vše v pořádku. Do nového roku 2021
přejeme všem hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody. Snad
bude lepší a veselejší než ten
letošní.
Pavla Spillerová, Dáša
Oulíková, Lucka Čejková,
Milan Hamza, Karel Spiller,
Petr Dvořák
www.zbuch.cz

Hornický spolek

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Z činnosti hornického spolku
V Hornickém muzeu ve
Zbůchu jsme přivítali celkem tři skupiny účastníků
festivalu Industry Open, jehož součástí jsou zážitkové
jízdy historickým autobusem
pod heslem Po stopách uhlí.
První návštěva se uskutečnila 25. července, druhá o den
později a poslední 8. srpna.
Přibližně stovku zájemců
různého věku, od prvňáků
po seniory, provedl muzeem
předseda našeho hornického spolku Antonín Lukášek.
Ten návštěvníky seznámil

TJ Baník

se základní historií dolování
černého uhlí na Plzeňsku, ale
vzpomenul i na dobu, kdy sám
fáral, a své kamarády. Hosté
nahlédli také do připravované
venkovní expozice, kde bude
zpřístupněna ukázková štola a kromě řady rozměrných
předmětů z hornické branže
tu bude k vidění i maketa
těžní věže.
V pátek 28. srpna se na hřbitově v Chotěšově uskutečnil
pietní akt u příležitosti 102.
výročí důlního neštěstí z roku
1918 na dole v Týnci. K pomníku 13 horníků, kteří při
tragické události zahynuli,
položili květiny členové hor-

Pietní akt v Chotěšově
nických spolků, radní Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová a zástupci obcí Zbůch,
Chotěšov a Úherce.
V sobotu 5. září jsme v areálu ZUD s našimi členy, kamarády, přáteli a všemi, kdo ne-

zapomínají na bohatou historii
hornictví na Plzeňsku, oslavili
Den horníků.
Petr Lukášek a Vlasta
Hanauerová
Hornicko historický spolek
ZUD Zbůch

Fotbalisté zkrášlují areál

Fotbalistům TJ Baník Zbůch neumožnil virus dohrát podzimní část sezóny,
a tak klub toto období využil ke zlepšení sportovního areálu.
Ve spolupráci s obcí Zbůch, která nám
zajistila materiál, jsme si svépomocí
opravili lavičky kolem hlavního hřiště a na jaře budeme pokračovat kolem
hřiště vedlejšího. Mezi hřišti jsme instalovali světelnou tabuli, která díky své
otočné konstrukci ukazuje čas i skóre jak
na hlavním, tak i na vedlejším hřišti. Děkujeme Josefu Zetochovi, který se výroby
stojanu zhostil na výbornou.

V současné době opravujeme šatnu
hostí, v níž měníme okna, upravujeme
elektroinstalaci a topení a připravujeme
instalaci nových skříněk.
Děkuji všem, kteří se účastnili společných brigád a přiložili ruku k dílu.
Sportu zdar!
Jaroslav Daňhel
předseda oddílu TJ Baník Zbůch

motokros

Mladí motokrosaři na stupních vítězů
V létě loňského roku vznikla na motokrosovém závodišti MX Park Dobřany pod vedením Emila Končela „MX Kids Academy“.
Jde o motokrosovou školu pro děti
od čtyř let. Již od samého začátku se
do jejích tréninků aktivně zapojují i čtyři zbůšstí závodníci
- Jiří a Tomáš Dvořákovi, Zdeněk Malák a Jan Smola. Díky
skvělému vedení trenéra a jejich píli již dosahují v závodech
MX Mini Tomannon Cupu medaiwww.zbuch.cz

lových pozic, většinou těch nejvyšších.
Tento sport je náročný nejen pro mladé
motokrosaře, ale i pro jejich
rodiče. Doufejme, že ve svém
úsilí vytrvají, sport pro ně i nadále zůstane zábavou a my je
i v dalších závodech uvidíme
na stupních vítězů.
Zdeněk Malák st.
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turistika

Aktivní líňští turisté
Líňský odbor Klubu českých turistů byl založen 29.
března 1988 jako součást TJ Baník Líně. Od 1. září 2013
vystupuje na veřejnosti jako samostatný právní subjekt.
V současné době sdružuje 80 členů se zájmem o pěší
turistiku, cykloturistiku a běh na lyžích.
Každoročně pořádáme čtyři
turistické pochody pro širokou veřejnost. Třetí únorovou
sobotu Kouzlo zimního lesa
s cílem v Tlučné, v první polovině května Líňský maraton-Memoriál Františka Brabce
s cílem v Líních a v prosinci
před Vánocemi Předvánoční
pochod s cílem ve Zbůchu
a Vánoční pochod s cílem
v Líních.
Od dubna do října vyjíždíme na jednodenní autobusové
výlety zaměřené na pěší turistiku s připravenými trasami o délkách od 8 do 35 km
do různých koutů Čech (úplný
přehled našich akcí najdete
na našem webu http://kctline.
euweb.cz).
V sobotu 22. února se nám
ještě podařilo uspořádat turistický pochod Kouzlo zimního
lesa, na který přišlo 206 turistů. Pak nastala delší pauza,
zapříčiněná vyhlášením nouzového stavu a zákazem shromažďování většího počtu osob
z důvodu šíření koronavirové

nákazy. Činnost se nám podařilo obnovit v sobotu 30.
května, kdy jsme uspořádali
výlet „Čtyři roční období –
jaro“. Pod vedením zbůšského občana a člena našeho
odboru Václava Straky jsme
navštívili Památník Lidice,
Muzeum spisovatele a novináře Oty Pavla v Buštěhradu
a prošli se údolím Tiché Šárky
na okraji Prahy.
Ve středu 24. června jsme
podnikli výlet „Čtyři roční
období - léto“. Navštívili jsme
park a botanickou zahradu v Průhonicích, prohlédli
si pražskou Malou Stranu
a vyjeli lanovkou na Petřín.
V sobotu 27. června jsme se
vydali do nádherné přírody
Píseckých hor a královského
města Písku.
V sobotu 5. září jsme zamířili „Sázavou k soutoku s Vltavou“. Větší část trasy vedla
Posázavskou stezkou, kterou
vybudoval Klub českých turistů v letech 1914 - 1924 při
toku řeky Sázavy.

Od 9. do 13. září během turistické akce „Folklor a krásy
ČR - 6 (Opavské Slezsko)“
putovali někteří naši členové
okolím města Opavy. V sobotu 19. září jsme si vyšli
„Z Třeboně do Stráže nad
Nežárkou“.
Třetího října jsme navštívili
Prahu v rámci akce „Čtyři roční období – podzim“.
Zavítali jsme do Muzea Podskalská celnice na Výtoni
a na bájný Vyšehrad, kde jsme
obdivovali baziliku sv. Petra
a Pavla, rotundu sv. Martina a hřbitov Slavín s hroby
význačných osobností české
kultury a umění. V nedalekých Hrusicích jsme si pak

prohlédli Památník Josefa
Lady.
Předvánoční pochod plánovaný na sobotu 19. 12. byl
ZRUŠEN. V úterý 22. prosince chystáme poslední výlet do vánoční Prahy nazvaný
„Čtyři roční období – zima“
a na pátek 25. prosince tradiční Vánoční pochod v Líních.
Jestliže vás naše činnost zaujala, neváhejte nás podpořit
svou účastí na našich akcích.
Vážní zájemci o turistiku se
mohou stát i našimi novými
členy. Kontaktní e-mail je
kctline@seznam.cz.
Karel Lukáš
předseda odboru KČT Líně

SENIOŘI ČR

Senioři stihli zájezd a kabaret
Rok 2020 byl i pro nás, seniory, nepříjemný. Měli jsme
naplánovaný zájezd, divadlo, soutěže na sportovních
hrách, a skoro vše se kvůli
virové epidemii rozplynulo.
V září jsme podnikli z května přeložený zájezd na Čapí
hnízdo a zámek Konopiště.
Několik členů se z něj kvůli
obavám z nákazy odhlásilo,
tak jsme naši sestavu posílili
o seniory-nečleny. Na poslední chvíli jsme zvlád-

li také říjnové kabaretní
představení ke Dni seniorů
v kulturním domě Šeříkovka v Plzni.
Moc nás mrzí, že jsme se
nemohli pravidelně setkávat
jako předešlé roky, ale jsme
přesvědčeni, že se vše v dobré obrátí. Zdravíme všechny
holky a kluky ze spolku. Opatrujte se!
Za výbor
ZO SENIORŮ ČR Zbůch
Zdeňka Saláková
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MŠ Pohádka

Mateřinka chce rozvíjet zlaté české ručičky
Na jaře, kdy byly mateřské školy uzavřeny, jsme spolu s dětmi a rodiči tvořili na dálku. Moc nás potěšily
fotografie výrobků a činností, které doma i v přírodě
dělaly děti se svými rodiči.
I vzdělávání probíhalo distančním způsobem, hlavně
u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání poslední rok
před nástupem do základní
školy.
Rodiče se dětem skvěle
věnovali a nemáme strach,
že děti nějak strádaly. Jen
se nám trochu více stýskalo
po společném bytí ve třídách
a setkávání se ve školce i s rodiči. Letos nás zaskočila karanténa, ale i tu jsme všichni
úspěšně zvládli.
Děkujeme všem rodičům
za podporu v tomto nelehkém období, našim hasičům
pak za provedenou dezinfekci
objektu mateřské školy.
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, rádi vás
opět přizveme k spoluúčasti
v našem projektu pro školní
rok 2020/2021 „Zlaté české ručičky“, jehož motto zní
„Práce šlechtí…“.
Záměrem projektu je polytechnické vzdělávání dětí
v MŠ a vytváření jejich základního povědomí o tom, že jsou
součástí dění na Zemi - na zahradě, v ulici, v obci - a mohou
je do jisté míry ovlivnit svým
jednáním. Ve spolupráci s rodiči chceme rozvíjet pracovní
dovednosti, technické myšlení, tvořivost a kreativitu dětí.
Jde o to mít nápad a dát mu
podobu.

7. Šikovní tatínci (Den otců
s náročnější řemeslnou prací
– konstrukční stavebnice)
8. Veselý den dětí (Den dětí
s pobytem v přírodě)
9. Svět techniky (TECHMANIA – pozorování, zkoumání, přemýšlení)
10. Všestranní školáci (zábavné rozloučení s předškoláky)

Očekávané výstupy projektu:
• vytvořit základy manuální
zručnosti při práci se stavebnicemi,
• získat přiměřené dovednosti
práce s některými materiály
(papír, textil, dřevo, přírodniny, modelovací hmoty),
• dokázat používat nářadí
(kladívko, šroubovák) a náčiní (hrábě, motyčku…),
• mít zájem o pracovní činnosti a chuť zapojit se
do nich, projevovat potřebu tvořit,
• získat zkušenost, že k tomu,
abychom něco vytvořili, je
nutné vynaložit určité úsilí,
• dokázat zkoušet a volit různé postupy, pracovat i s případným nezdarem a snažit
se překonávat překážky.
Náměty pro práci s dětmi
a společná setkávání:
1. Podzim na zahradě (podzimní práce, příprava na zimu)
2. Tradiční Vánoce (vánoční
tvoření – ozdoby, řetězy,
Betlém)
3. Řemeslný karneval (s poznáváním řemesel a profesí)
4. Barevné Velikonoce (tradiční velikonoční dekorace)
5. Uklizené jaro (aktivní práce
na zahradě MŠ, pěstitelské
pokusy)
6. Usměvavé maminky (Den
matek s vyrobeným překvapením)

Bobíci vyhráli!

Na začátku školního roku
jsme spustili nové webové
stránky www.mszbuch.cz.
Snažili jsme se, aby byly přehledné a obsahovaly všechny
důležité aktuální informace.
Podle statistiky návštěvnosti
jsme rádi, že jsou rodiči hojně
využívány.
Radost nám udělala také
výhra v soutěži rádia Frekvence 1 „Svačinka od Bobíka“. Paní učitelky ze třídy
A reagovaly na výzvu „Proč
právě do vaší třídy byste měli
dostat svačinku od Bobíka?“
Odpověď byla zcela prostá:
„Naši mateřskou školu v letošním školním roce prová-

zejí kamarádi ze Čtyřlístku,
a právě třída A má jako svého maskota prasátko Bobíka.
Proto by bylo opravdu stylové,
aby „Bobíci“ dostali svačinku
od Bobíka!“
Nedovedete si představit tu
radost, když z rádia volali, že
jsme vyhráli!!! V dohodnutý
den (a za dodržení všech hygienických pravidel) nás na-

vštívil moderátor z rádia, který
pro každé dítě přivezl dva smetanové jogurty a dva mléčné
nápoje. Děti zazpívaly písničku „Mňam, mňam Bobík…“
a jako správné „celebrity“
poskytly rozhovor na mikrofon. Poté si již naplnily bříška
některou z vyhraných dobrot
a ještě po zbytek dne se těšily
z radosti z nečekané výhry.
Přejeme všem pevné zdraví a spoustu malých radostí,
které nám všem pomohou
překonat tuto nelehkou dobu!
Bc. Naděžda Bacíková,
ředitelka
Mgr. Kateřina
Langmaierová, učitelka
MŠ Pohádka Zbůch

Příměstské tábory nabídly bohatý program
Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza zavítaly v létě
několikrát i k nám do Zbůchu.
Tak jako vloni jim kompletní zázemí poskytlo Centrum
pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Během
prázdnin tak děti s tábory
měly možnost navštívit růzwww.zbuch.cz

bu, rybaření, rafty, paddleboardy, zorbing, softball, prohlédly
si chotěšovský klášter, Dům
dějin Holýšovska, Bijadla či
Martinskou stěnu. Animovaly film, malovaly na trička
a mnoho dalšího. Moc děkujeme Mikroregionu Radbuza

né obce našeho mikroregionu
a vyzkoušet si spoustu aktivit
a sportů. Byly třeba v Dobřanech, Holýšově, Chotěšově,
Kvíčovicích, Neuměři, Přehýšově... Vyzkoušely si lukostřel14

za organizaci a zúčastněným
obcím za spolupráci při přípravě zázemí i programu.
Pro zájemce je přihlašování
vždy možné začátkem března
na www.mikroregion-radbuza.
cz/o-nas/primestske-tabory-2020/
(jz)

ZŠ Zbůch

Základní škola s novými žáky i pedagogy
Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili 1. září za přísných hygienických pravidel. Rodiče se nemohli podívat
za svými prvňáčky do třídy, a tak pětadvaceti novým
žáčkům předali představitelé obce dárky v podobě školních potřeb už v rámci slavnostního zahájení na školním hřišti.
Pedagogický sbor
vstupuje do nového
školního roku v lehce obměněné sestavě. Úvazek po paní
učitelce Mgr. Evě Rádlové, která po padesáti odučených letech na naší škole
odešla do důchodu, převzali
Mgr. Petr Vícha a Filip Kuthan, DiS. Novou asistentkou
pedagoga se stala Martina
Nocarová.
I oni se museli poprat s dis

tanční výukou, která
k naší nelibosti od
14. října znovu zavládla. Nicméně stejně jako na jaře, tak
i teď se nám práce daří
a do distanční výuky jsou aktivně zapojeny, až na minimální výjimky, všechny děti naší
školy. I proto zůstáváme optimističtí a těšíme se, že se vše
brzy navrátí do starých kolejí.
Mgr. Vlastislav König
ředitel ZŠ Zbůch

Zahájení školního roku - 1. třída

Předání dárků

Více na: www.facebook.com/joakcicky

JO Akcičky

Sousedský den zahájil novou tradici
V sobotu 12. 9. se konal
2. ročník Sousedského dne.
Užili si ho nejen děti, pro které
bylo připraveno divadlo, dílny
a prezentace kynologického
spolku ze Stoda, ale i dospělí,
kteří mohli ochutnat spousty
dobrého jídla a spláchnout to
dobrým točeným pivem. Od-

poledne přítomným k posezení i ke zpěvu zahráli mladí
akordeonisté. A jak je zvykem,
nechyběla ani večerní taneční zábava. Pod tóny skupiny
Amati Band se roztančil mnohý návštěvník.
Letošní Sousedský den
také zahájil novou tradici.

V obci Zbůch je mnoho šikovných občanů, proto jsme
se rozhodli zvolit pro každý rok jinou soutěžní disciplínu, která ukáže, jaké
poklady doma dokáží naši
občané vyprodukovat. Letos to byla soutěž o nejlepší
a nejchutnější nakládanou
okurku. Vítězkou se stala
paní Jindra Štichová, která
se s námi o svůj recept dokonce podělila (najdete ho na
www.zbuch.cz/aktualne/fotogalerie-a-videogalerie/foto-z-akci-a-udalosti/2020/2-sousedsky-den-615cs.html).

Plány JO AKCIČEK
překazil virus

Sousedský den zorganizoval spolu s obecním úřadem
zbůšský zájmový spolek JO
AKCIČKY. Tomu virová pandemie bohužel
zhatila téměř všechny
plánované akce pro
letošní rok.
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„V únoru jsme stihli uspořádat karneval pro děti a v září
Sousedský den. Vládní nařízení nám neumožnila uskutečnit tradiční Rozsvícení
vánočního stromečku v rozsahu, v jakém jsme byli
zvyklí je pro občany pořádat. Připravili jsme vánočně
vyzdobené zákoutí, kde si
lidé o adventních víkendech
mohli pořídit fotografie,
a procházkovou trasu lesem
s vánoční tématikou nejen
pro děti,“ vysvětluje Anna
Tormová ze spolku JO Akcičky a dodává: „Děkuji všem
členům JO Akciček za jejich
čas a energii, kterou věnují
přípravě akcí. Spolu s nimi
přeji všem zbůšským občanům klidný advent, šťastné
a veselé vánoční svátky prožité ve zdraví s jejich milými a do nového roku hodně
zdraví a splnění všech přání.“

(jz)
www.zbuch.cz

rozhovor

Opatrovnictví je úžasná a rozmanitá
práce, v níž se stále objevuje něco nového

V sociálních službách pracuje Zuzana Balounová (35)
přes deset let. Po vystudování oboru Sociální práce
na Vyšší odborné škole nastoupila na interní oddělení rokycanské nemocnice jako administrativně-sociální
pracovnice, po mateřské dovolené pracovala jako sociální pracovnice v domově pro seniory v Plzni a v únoru
2019 přišla na Obecní úřad Zbůch jako veřejná opatrovnice. Je odborně způsobilá pro správní činnost v sociálních službách i pro výkon veřejného opatrovnictví.
Zuzano, kdo je to vlastně
veřejný opatrovník a jak se
jím stane obec?
Veřejného opatrovníka jmenuje soud. Ten se nejdříve
snaží klientovi najít vhodného opatrovníka v jeho rodině
a u příbuzných. Pokud se to
nepodaří, je jmenován veřejný opatrovník. Bývá jím obec,
kde se fakticky opatrovanec
nachází, bez ohledu na jeho
trvalé bydliště. Opatrovnictví
vykonává obcí pověřený pracovník. Opatrovnictví je právní institut, kterým se člověk
omezí na svéprávnosti v konkrétních oblastech nebo právních úkonech. Opatrovník tak
v mezích zákona za opatrovance rozhoduje v případech,
ve kterých on není schopen
samostatně konat. Samozřejmě přitom musí respektovat
přání a potřeby klienta.
Jaké činnosti opatrovnictví
zajišťuje?
Zejména sociální, finanční,
majetkové či pracovně-právní

záležitosti, jednání na úřadech, hájení práv a dodržování léčebného režimu.
Jak si můžeme představit
vaši každodenní práci?
Patří k ní hlavně vyřizování
běžných potřeb opatrovanců
– nákupy, návštěvy různých
úřadů, bank, lékařů a podobně. Komunikuji s Českou správou sociálního zabezpečení,
Úřadem práce a zdravotními
pojišťovnami, chodím k soudním jednáním, řeším za opatrovance jejich dluhy, jednám
s orgány činnými v trestním
řízení, exekutory atd. Docházím na oddělení hospodářské
kriminality, kde hájím práva
našich opatrovanců, komunikuji také s jejich zaměstnavateli, kdy řešíme pracovní
smlouvy a další pracovně-právní dokumenty nebo případné problémy na pracovišti.
S mnoha opatrovanci nebo
jejich rodinou jsem v telefonickém kontaktu a jejich přání a potřeby řešíme okamžitě

Zuzana Balounová, veřejná
opatrovnice pro obec Zbůch
a napřímo. S opatrovanci
umístěnými v sociální službě
komunikuji většinou prostřednictvím sociálního oddělení.
O kolik opatrovanců se
obec Zbůch stará?
V současné době o 38, což
je na obec s 2325 obyvateli
poměrně vysoké číslo. Je to
dáno tím, že u nás máme Centrum terénních a pobytových
sociálních služeb a Domov
pro seniory Barbora, v nichž
je většina našich opatrovanců
umístěna. Jedna opatrovankyně žije ve svém domácím prostředí a některé opatrovance
máme také v psychiatrické
nemocnici v Dobřanech.
Jak naše obec tuto agendu
zvládá a jaké byly začátky?
Při mém nástupu tu bylo
opatrovnictví ještě tzv.
„v plenkách“. Nebyla tu kon-

V DPS se zpívalo a mlsalo
Obyvatelé a personál obecního Domu s pečovatelskou
službou (DPS) se 28. července setkali s ředitelkou Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města
Touškov, které služby v DPS zajišťuje, a představiteli
obce Zbůch.
Paní radní Kateřina Langmaierová přivezla harmoniku
a společně jsme si zazpívali
a navodili správnou atmosféru.
Připraveno bylo tradiční opékání buřtů (tentokrát na grilu),
ovoce i něco sladkého ke kávě.
www.zbuch.cz

Tuto akci jsme si s radostí
zopakovali ještě 15. září. Opět
nechybělo opékání klobás
a špekáčků, domácí napečené
dobroty ani paní radní Langmaierová, tentokrát s kytarou.

(jz)
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krétní osoba, která by měla
tuto agendu na starosti. Někteří opatrovanci měli exekuce, dluhy a nevyřešené
záležitosti, které se s nimi
táhly. Vše se nám ale povedlo
v krátké době vyřešit. Velkou
výhodou byla možnost obrátit se na právničku, která
s obcí Zbůch spolupracuje
a je schopna s čímkoli pomoci.
Díky ní se zastavila i vleklá,
několikrát neúspěšně napadnutá exekuce.
Jak vás mohou občané
zkontaktovat?
Buď na telefonu 377 936
634, e-mailem na adrese
balounova@zbuch.cz nebo
mě najdou osobně na obecním úřadě.
Co vás na této práci baví?
Opatrovnictví je podle mě
úžasná a rozmanitá práce,
v níž se stále objevují nové
a nové věci. Stále řešíte to,
s čím ještě nemáte zkušenosti a neustále vás to posouvá.
Moc bych chtěla popřát nejen
„svým“ opatrovancům, ale
všem občanům krásné a klidné vánoční svátky. Tato doba
není pro nikoho jednoduchá
a tak alespoň v o Vánocích bychom se měli trochu zastavit
a užít si jejich kouzlo. I když
ty letošní budou v mnohém
jiné, než jsme zvyklí…
(red)

