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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2015 byl pro nás dost výjímečný. Výjímečný v tom, že jsme si letos o prázdninách připomenuli významná výročí – 600 let od upálení Mistra Jana Husa a 70 let od ukončení 2.
světové války, kdy během šesti let tvrdých bojů na obou stranách zemřelo neuvěřitelných 60
milionů lidí!
Dnes zde máme další nebezpečí, které přišlo z východu, což už v 16. století předpověděl Michael Nostradamus, který se narodil v roce 1503 v rodině notáře, žida Jaguese Nostradama.
Později dělal nejenom lékaře, ale i věštce krále Jindřicha II.
Když k tomu všemu přičteme různé osobní, pracovní – existenční starosti ( letos zbankrotovalo osm tisíc podnikatelů ), nebyl tento rok pro část z nás šťastným. Snad jediným naším,
vedle sportovních úspěchů, pozitivem, které stojí za kladné hodnocení, je nárůst naší ekonomiky, která mile překvapila nejednoho europoslance v Bruselu.
Na regionální úrovni jsme si v denním tisku mohli přečíst, že Plzeňský kraj je na popředním místě v hodnocení pro zdravý život.
Pokud bychom chtěli hodnotit kulturu, sport, spolkovou činnost i samotný život ve Zbůchu, asi tu nejvyšší známku kvality by v současnosti získala spolková činnost.
Vážení občané Zbůchu, přeji vám v tom roce příštím, kdy naše vlast si připomene významné výročí – 700 let od narození českého krále a císaře římského, Karla IV. , abyste prožívali jen samé příjemné chvíle, měli jste štěstí v rodinném i pracovním životě a co nejvíce pevného zdraví.

Za celou redakci ZZ R. Hrdlička

Usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
11. prosince 2015 v hasičské zbrojnici v Červeném Újezdu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 18. září 2015 do dnešního
zasedání
2. schvaluje návrh rozpočtu obce Zbůch na
rok 2016 v závazných ukazatelích, který
je vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou ve výši 27 000 000.- Kč. Splátka úvěru ve výši
828 000.- Kč na dva bytové domy v ulici
U Vlečky bude hrazena z přebytku minulých let
3. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti
cesty ve prospěch Obce Zbůch pro části
pozemků jiného vlastníka, a to pro část
pozemku parc. č. 756 a pro část pozemku parc. č. 758, vše v obci a k.ú. Zbůch,
v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu č. 811-248/2014 za úplatu o celkové výši 10.000.- Kč, která byla stanovena
znaleckým posudkem. Zároveň schvaluje
návrh smlouvy o zřízení služebností a pověřuje starostu obce jejím podpisem

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č.
2008/004106, uzavřené dne 18.2.2009
ve znění Dodatku č. 1 se Statutárním
městem Plzeň, kterým se:
• Původní text v čl. V. Další ujednání, odstavce třetího ve znění:
…. „ 31.12.2015 “
• nahrazuje novým zněním:
… „ 31.12.2017“
Text v čl. V. Další ujednání, odstavec čtvrtý:
„Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, resp. Po oznámení o zahájení užívání stavby akce
III/0267 – Červený Újezd, nejpozději však do
31.12.2016.“
nahrazuje textem:
"Obě smluvní strany se zavazují uzavřít nejpozději do 10 měsíců od obdržení písemné
výzvy druhé smluvní strany kupní smlouvu,
a to v souladu s ujednáními v této smlouvě
o budoucí smlouvě kupní. Oprávněná strana
je povinna vyzvat zavázanou stranu k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, resp.
pokračování na str. 2
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Naši

jubilanti

Leden 2016
Hulínský Josef
Živčáková Vlasta
Černý Jan
Šindelář Jan
Černý Jiří
Jindřichová Helga
Štichová Anna
Únor 2016
Lodrová Anna
Zemanová Věra
Laně Jan
Cihlář Zdeněk
Koutská Anna
Vágner Miroslav
Žalman Václav
Hájek Josef
Štichová Jaroslava
Megová Jaroslava

Březen 2016
Hájková Zdeňka
Hettlerová Bohumila
Bláha Václav
Reidlová Miluše
Lupač Emil

pokračování ze str. 1

od oznámení o zahájení užívání stavby akce III/0267 – Červený Újezd. Nevyzve-li
oprávněná strana závaznou stranu k uzavření kupní smlouvy včas, povinnost uzavřít
kupní smlouvu zaniká. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se výslovně sjednává,
že obě smluvní strany jsou ve smyslu § 1786
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stranou oprávněnou i stranou závaznou, tzn., že
každá smluvní strana je oprávněna vyzvat
druhou smluvní stranu k uzavření kupní
smlouvy a každá smluvní strana je povinna na výzvu druhé smluvní strany kupní
smlouvu uzavřít. Budoucí prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu pouze za předpokladu, že budou splněny všechny povinnosti budoucího kupujícího“
Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí
smlouvě kupní zůstávají v platnosti
5. schvaluje výši příspěvků z rozpočtu Obce Zbůch na podporu spolkové činnosti
v obci pro rok 2016 a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro následující spolky:
• Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 479
47 029, příspěvek ve výši 45.000.- Kč.
• Český rybářský svaz, IČ: 477 32 016,
příspěvek ve výši 20.000.- Kč.
• Občanské sdružení Neptun, IČ: 229
06 169, příspěvek ve výši 20.000.- Kč
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ: 750 35 936, příspěvek
ve výši 15.000.- Kč
• Klub českých turistů, IČ: 720 73 713,
příspěvek ve výši 5.000.- Kč
• Svaz důchodců ČR, organizace
Zbůch, IČ: 750 45 133, příspěvek ve
výši 10.000.- Kč

• TJ Baník Zbůch, IČ: 147 03 246, příspěvek ve výši 200.000.- Kč
• JO AKCIČKY Zbůch, IČ: 039 89 682,
příspěvek ve výši 15.000.- Kč
6. schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků:
• v k.ú. Zbůch
- parc.č. dle KN( katastr nemovitostí) 845,847,1644, 1693
- parc.č. dle GP( grafický příděl) - 55,
57, 58, 59, 60, 91/2 díl 3, 490/2
- parc.č. dle PK(pozemkový katastr) – 1285, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290,1291, 1292, 1294, 1295, 1296,
1864
• v k.ú. Červený Újezd
- parc.č. KN(katastr nemovitostí) –
1071/6, 1188/1, 1325, 1372, 1379
do vlastnictví Obce Zbůch a pověřuje starostu obce podáním žádosti na Státní
pozemkový úřad, pracoviště Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj a podpisem
smlouvy o převodu
7. schvaluje směnu pozemku parc.č. 339/4
o výměře 21 m2 v majetku Obce Zbůch
za pozemek parc.č. 340/3 o výměře 6 m2
a pozemek parc.č. 340/4 o výměře 15 m 2,
které jsou ve vlastnictví paní Ilony Mazalové, nar. 2.9.1976, bytem Klabava č.p.
221, 33841 Klabava, vše v obci a k.ú.
Zbůch. Výše uvedené pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 85563/2015
Ing. Jiří Hájek
starosta obce

Josef Skála
místostarosta obce

GLOSA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PET
Taky v poslední době jste nabyli větší dojem jako já, že kolem
nás se zhoršilo životní prostředí?
Stačí se rozjet na jakoukoli světovou stranu a vidíme téměř vždy
po deseti metrech v každém příkopu spousty papírů, kelímků
od kávy či nespočet plastových
lahví. Vzpomínám na akci našeho Přírodovědného kroužku při
Základní škole ve Zbůchu z roku 2010, kdy jsme se tehdy rozjeli s ochránci přírody z Rokycan
do Oseku, kdy jedna parta sázela stromky v krajině a druhá sbírala v úseku Litohlavy – Osek
nepořádek po obou stranách
místní komunikace. Kupodivu naše mladé členy více zaujala práce kolem této silnice. Tehdy
během jednoho jarního, víkendového dopoledne jsme nasbírali celý valník odpadků v počtu několika desítek pytlů. Ptáte
se o jak dlouhý úsek se jednalo?

Byl dlouhý 2,6 km! A tak si často pro sebe kladu otázku: Kolik
bychom asi nasbírali tohoto odpadu např. v délce 100 km? Jednalo by se určitě o tuny odpadu!
Přitom doba rozpadu jedné PET
lahve je přibližně několik stovek
roků. Stejně ohromující je tato
informace: Na výrobu jedné lahve balené vody je potřeba 5 x více
vody, než kolik sama obsahuje!
Doslova je naší, českou „specialitou”, že zakládáme černé
skládky kolem hlavních silničních tahů a ještě více kolem železničních koridorů! Nevěříte?
Udělejte si např. procházku či
jeďte na kole ze Zbůchu do sousedního Chotěšova a podél tzv.
Červenky uvidíte těchto skládek
několik. Podobná situace je na
polní cestě z Líní do Úherec kolem zemědělské firmy Milknatur.
Přitom by možná stačilo, aby
jednotlivé obchodní řetězce vy-

NABÍDKA AKCÍ
BĚHEM
1. čtvrtletí 2016
16.1. Myslivecký ples – KD v Kladrubech
od 20.00 hod.
16.1. Myslivecký ples - KD ve Stodě
od 20.00 hod.
16.1. Výroční členská schůze SDH ve
Zbůchu + bál v restauraci Baník
17.1.

Výroční členská schůze SDH
v Červeném Újezdě v Klubu

23.1. Zlatá lyže Šumavy – krajský přeboř
v běhu na lyžích, volně, 10 km
SC Plzeň / Belvedér
27.1.

Jiří Kolbaba, Piráti z Karibiku
– Severní Antily – přednáška
diashow v kině Čakan
v Domažlicích

30.1. XX. Reprezentační ples města Stoda
v KD od 20.00 hod.
6.2.

Masopustní průvod městem + vepřové hody od 14.00 hod. ve Stodě

13.2. Masopust ve Zbůchu od 10.00 hod.
13.2. KITFEST 2016 – soutěž, modelářská výstava v KD ve Stodě
od 8.00-16.00
26.2. Klubový večer s Antonínem
Procházkou v KD v Kladrubech
od 18.00 hod.
5.3.

Hasičský bál SDH Červený Újezd
v restauraci Baník ve Zbůchu

lahve

kupovaly tyto PET lahve, tak jak
se rozjel pokus u nás na konci
90. let, kdy jsme vraceli obal od
Pepsi – Coly. Nakonec vše skončilo na hygieně a finanční náročnosti celého projektu.
O to více jsem byl letos překvapen na zájezdu v Německu, kde
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místní bezdomovci se skláněli k odpadkovým košům, zabudovaných pod úroveň chodníku
a vybírali neponičené PET lahve,
které následně odevzdávali v potravinách či bufetech a získali za
tuto jejich „snahu” odměnu v několika centech. Není i to způsob

jak u nás zlepšit životní prostředí? Na druhou stranu, že tento způsob, na který najeli naši západní sousedé, že by se uplatnil
i u nás, moc nevěřím.
Je smutný pohled, když vidím na výletě
v horách kolem sebe různé odpadky, s kterými se návštěvníci hor ochotně vláčí nahoru na vrchol. Přitom musí cítit jejich váhu
na zádech v baťohu. A co je k nepochopení,
že tito samí „milovníci hor” nejsou schopni
tyto prázdné obaly, které pak neváží prakticky nic, odnést do údolí, do cíle jejich výletu.
Proto si dovoluji apelovat především na
naše náhodné výletníky (úmyslně se nezmi-

ňuji o organizovaných turistech, protože ti
mají vžitá pravidla o chování v přírodě) i řidiče, aby nepohazovali do volné přírody odpadky. Pokud tato pravidla o životním prostředí budeme dodržovat, zbavíme naší
přírodu různých černých skládek a vzhled
naší přírody bude hezčí, krásnější a přeci
o to nám snad všem jde ! A nakonec budeme i lépe hodnoceni ze strany zahraničních
turistů, kteří k nám jezdí obdivovat kulturní i historické památky, neboť jsme vždy byli
součástí vyspělé západní kultury !
R. Hrdlička

POČET OBYVATEL NA NAŠÍ
PLANETĚ vers. STALETÍ LIDÉ
Každým stoletím na naší planetě nás přibývá přibližně přes miliardu obyvatel.
Rok 1750 – 791 mil. lidí na naší planetě
1850 – 1, 262 mld. Rok – 2000 – 6, 070 mld.
1900 – 1, 650 mld. 2010 – 6, 779 mld.
1950 - 2, 519 mld. 2015 – přes 7 mld.
Díky dnešnímu životnímu stylu a lepší zdravotní péči se
nepoměrně více jedinců dožívá pětaosmdesáti let, přitom
před půl stoletím byl kmetem šedesátiletý člověk ! Dokonce přibývá i stoletých lidí.
Tímto vysokým věkem se v posledních letech mohlo pochlubit i několik našich spoluobčanů ve Zbůchu: Byla to
Kateřina Lischková, Vojtěch Niesta či dnešní naše stoletá
občanka, paní Marie Černá.

POČET OBYVATEL NAD 100 LET
1. Japonsko – 54 397 2. USA – 53 364 3. Čína – 48 921
4. Francie – 24 214 5. Brazílie – 23 760 …28. Česko – 625
Nejstarší Čech všech dob : Marie Míková – 112 let ( 23. 5. 1882 – 17. 11. 1994)
JAK SE ČECHŮM MĚNILA TZV. STŘEDNÍ DÉLKA ŽIVOTA
Rok 1960 - 70,3 Rok 1970 - 69,4 Rok 1980 - 70,3
Rok 1990 - 71,4 Rok 2000 - 75 Rok 2011 - 78,1
Rok 2013 - 78,2
Zpracoval: R. Hrdlička

Hasičský

záchranný sbor

plzeňského kraje
tísňové linky
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nebo

NADACE
PARTNERSTVÍ –
ANKETA STROM
ROKU
Anketou Strom roku chceme podpořit
aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí. Zároveň chceme veřejnosti představit zajímavé
stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si pozornost.
Celostátní anketu Strom roku pořádáme
od roku 2002. Od té doby jsme obdrželi už
celkem 1214 návrhů stromů a do finále postoupilo 168 stromů.
Do zpoplatněného hlasování se zapojilo více než 568 tisíc lidí a výtěžek putující na
výsadbu a ochranu stromů byl více než 2,27
milionu korun.
Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti
Dne stromů, který se v naší zemi slaví 20. října.

Seznam finálových stromů
(řazeno podle krajů) v roce 2015:
Jihočeský - Hrušeň v Dolní Radouni (obec
Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec)
Jihomoravský – Dub u Kocandy
(obec Kravsko, okres Znojmo)
Liberecký – Dub ochránce ve Višňové
(obec Višňová, okres Liberec)
Moravskoslezský – Buk v Černém lese
(obec Karviná, okres Karviná)
Pardubický – Vejdova lípa (obec Pastviny,
okres Ústí nad Orlicí)
Plzeňský – Poběžovická lípa
(obec Poběžovice, okres Domažlice)
Praha – Dub v Točné (obec Praha, okres
Praha)
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Několik rad a informací o kontrole
a čištění spalinových cest v domácnostech
Každý si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty (tzn. komínu a kouřovodu) a spotřebiče paliv nedocházelo ke
vzniku požáru! Nezapomeňte na pravidelné
kontroly* a čištění spalinové cesty.
Kontrolu a čištění provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který o provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá písemnou zprávu. Písemná
zpráva o kontrole/čištění spalinové cesty je
dokladem, který osvědčuje bezpečnost spalinové cesty a v případě požáru slouží i jako
doklad pro pojišťovnu (bez tohoto dokladu
nemusí pojišťovny plnit anebo plnění sníží) !

Kontrola spalinové cesty se mj. provádí
posouzením:
bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce a materiálu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv komína, zejména
z hlediska jeho požární bezpečnosti, provozuschopnosti a jeho stavebně technického stavu volného a bezpečného přístupu ke
komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům, požární bezpečnosti stavby,
zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcepokračování na str. 4
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Středočeský – Buk v Berouně (obec Beroun,
okres Beroun)
Středočeský – Mníšecký buk (obec Mníšek
pod Brdy, okres Praha – západ)
Ústecký – Lípa v Krupce (obec Krupka,
okres Teplice)
Vysočina – Jemnický buk (obec Jemnice,
okres Třebíč)
Zlínský – Lípa z Vlčích pramenů (obec Vyškovec, okres Uherské Hradiště)

Zpracoval: R.Hrdlička

pokračování ze str. 3

mi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možno
provádět i svépomocí. I v tomto případě je ovšem nutné provést kontrolu spalinové cesty
odborně způsobilou osobou !!!
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest
stanovuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Ceny za jednotlivé úkony jsou smluvní
a mnohdy se výrazně liší. Výběr kominíka
je pouze na Vás. Pokud kominík komín pouze vyčistí, ale neprovedl ostatní úkony, narazili jste na nepoctivce a peníze za kontrolu jste zbytečně vyhodili. Doklad o kontrole
a čištění by měl vždy odpovídat skutečnosti,
jde o Vaši bezpečnost.
* Kontrolu si nepleťte s revizí - revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě
komína, při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při
vzniku trhlin ve spalinové cestě. Revize pro-

vádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň revizním technikem komínů, revizním technikem komínových
systémů nebo spalinových cest

(výňatek z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x

Činnost
Čištění spalinové cesty

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Doplňující pravidla k tabulce:
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
Při čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců. Při čištění třikrát ročně mezi jednotlivými
čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí
podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

VESNICE ROKU – 2015
Vesnicí roku 2015 v našem, Plzeňském
kraji se staly Kornatice na okrese Rokycany.
Kornatice se svými 183 občany patří mezi
malé obce v České republice.
Nachází se v jihozápadní části okresu Rokycany, asi 10 km jižně od Rokycan a 18 km
východně od Plzně.
Krajina okolo Kornatic byla velmi oblíbená a k oddychu a odpočinku využívaná obyvateli velkých měst již ve třicátých letech minulého století. Tato skutečnost se odrazila na
charakteru celé obce. Bohužel i v tom horším
smyslu, neboť v sedmdesátých letech v ní byla direktivně zakázána bytová výstavba, což
mělo za následek úbytek obyvatel a postupný úpadek. V roce 1992 obec získala samostatnost a od té doby se začíná rozvíjet.
Na okraji vsi směrem k Milínovu, na parcelách U Křížku vyrůstá nová zástavba Kornatic. Je zde na 50 nových parcel, zastavěných již ze dvou třetin. Další nová výstavba
na 20 parcelách pro rodinné domky se nachází po pravé straně cesty při vjezdu do
Kornatic směrem od Mirošova. Obec se od
těch dob změnila i pohledově.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

v

Plzeňském

kraji

V okolí naší vesničky je stále krásná příroda s tajemným kouzlem zaniklých osad a tvrzí z keltského období.
Je velmi oblíbena pěšími i cyklisty, kteří využívají síť cest v lesním masívu, který se
táhne od Tymákova okolo známého zámku
Kozel až k Mirošovu. K poznání napomáhá
i naučná stezka F. X. France, síť značených
turistických tras se stále rozšiřuje.
Finalisté Vesnice roku 2015
Babice, Zlínský kraj
Bžany, Ústecký kraj
Černotín, Olomoucký kraj

Jarošov nad Nežárkou, Jihočeský kraj
Krásná, Karlovarský kraj
Kornatice, Plzeňský kraj
Kunín, Moravskoslezský kraj
Martínkov, Kraj Vysočina
Mříčná, Liberecký kraj
Rudka, Jihomoravský kraj
Stračov, Karlovarský kraj
Vraný, Středočeský kraj
Vysočina, Pardubický kraj
Zpracoval: R. Hrdlička

pohled na kapličku v obci Kornatice

VÝROČÍ TOHOTO ROKU
Na obecní úrovni
Sportovní úspěchy hornického učiliště ve
Zbůchu
Je tomu přesně půl století, kdy se dala dohromady parta hornických učňů ve Zbůchu,
aby úspěšně reprezentovala místní hornické učiliště v košíkové, ledním hokeji a především v házené.

Na regionální úrovni
Přeprava cykloturistů v Plzeňském kraji
Po roce 1990 i na území Plzeňského kraje
vzrostla popularita rekreační cyklistiky a význam turistického ruchu jako takového. Za
těch 25 let od společenské změny došlo k viditelnému zlepšení turistické infrastruktury.
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Na celostátní úrovni
Evropský architekt
10. prosince 1870 se narodil Adolf Loos,
jedna z nejvýznamnějších postav české i evropské moderní architektury. V Praze proslul vilou pro stavitele Műllera, Plzeň letos
otevřela interiéry bytů, které Loos navrhoval
ve 20. a 30. letech.

JO - AKCIČKY
Je tomu již více než rok, co
jsme tak s kamarádkou Olgou
Klečkovou přemýšlely, že společenský život ve Zbůchu není skoro žádný a že bychom to chtěly
změnit. První, co nás napadlo,
bylo, že samy dvě nic moc nezvládneme, a tak jsme krátce po
volbách kontaktovaly pana starostu Ing. Jiřího Hájka. Nabídly jsme mu pomoc s organizací a navrhly několik akcí, které
bychom rády ve spolupráci s OÚ
uspořádaly. První akce se tehdy
sama nabízela - bylo před Vánoci, čas adventu se rychle blížil.
Po několika akcích absolvovaných s vlastními dětmi na přeplněném plzeňském náměstí, kde
se s kočárky nedalo ani hnout,
jsme měly obě jasno. Uspořádáme ve Zbůchu svoje vlastní rozsvícení stromečku, kde budou
jen místní a jejich rodiny, přátelé a známí, vše bude vonět svařeným vínem, jehličím a skořicí a znít bude pohodová hudba
a hlásky našich dětí. Inspirovala jsem se v nedaleké obci Kvíčovice, kde něco podobného pořádá
každoročně ředitelka místní Mateřské školy a Obecní úřad. Vždy
to bylo velice milé a příjemné.
Obecní úřad a zastupitelé nás
tehdy rádi podpořili a díky veliké pomoci dobrovolných hasičů jsme uspořádaly 1. rozsvícení stromečku ve Zbůchu.

Ženy z místních sdružení napekly cukroví, školní jídelna nám
pomohla uvařit čaj, zaměstnanci OÚ a hasiči poskytli vybavení a hlavně pomoc s veškerým
technickým zajištěním. Tenkrát
se nám sice nepodařilo akci připravit úplně tak, jak bychom
si představovaly, ale napoprvé
a v tak málo lidech se nám to nakonec myslím povedlo. Pan starosta tehdy navrhl, abychom si
vymyslely nějaký název, který by
nás reprezentoval - tak vznikly
JO akcičky! V tomto názvu jsou
ukryta první písmena našich
křestních jmen - Jana a Olga.
Krátce před akcí jsme byly seznámeny s paní Ing. Ladislavou
Krsovou, která měla spoustu nápadů, času a hlavně pozitivní
energie. Po několika schůzkách
s ní jsme se rozhodly založit oficiální spolek. Bohužel naše legislativa k neziskovým spolkům
přistupuje jako k ziskovým organizacím - registrace ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni nás stála
většinu peněz vydělaných na 1.
akci. Dne 15. 4. 2015 byl za velké pomoci Ing. Ladislavy Krsové
oficiálně založen spolek JO AKCIČKY z. s., jehož zakládajícími
členkami jsme byly právě my tři.
Několik našich akcí a aktivit jsme daly dohromady již před
vznikem spolku, jako např. Zum-

bík pro děti (prosinec 2014), Cvičení pro ženy a dívky v ZŠ (každé
úterý od ledna po současnost),
Velikonoční jarmark (březen).
Během těchto akcí jsme oslovily
i další známé a kamarády, školní
družinu i ostatní spolky z okolí,
aby nám pomohly se zajištěním
a přípravou větších akcí.
Po oslovení všech občanů
Zbůchu a pozvání na 1. veřejnou schůzi formou inzertních
letáčků a vývěsky OÚ, kde jsme
přítomným představily činnost
spolku a jeho záměry, jsme měli
hned několik nových členů, kteří
se dodnes aktivně podílí na našich společných akcích. K dnešnímu dni máme 12 členů.
Chtěla bych jim i tímto poděkovat za neuvěřitelnou energii věnovanou zájmům spolku.
V dnešní uspěchané době, kdy
je každý ve stresu a nemá na nic
čas, je opravdu obdivuhodné, jak
většina z nás funguje. Všichni
máme rodiny, zaměstnání, někteří k tomu i studují, či se starají o své rodinné příslušníky, ať už
o malé děti nebo i o seniory. Věřte, že není jednoduché najít volný čas a věnovat ho právě těmto
aktivitám. I přesto nás právě pochvala, že se některá z akcí líbila
a přišlo na ni mnoho lidí, potěší
a utvrdí nás v tom, že tuto činnost děláme dobře nejen pro sebe a své blízké, ale i pro širokou
veřejnost. Poděkovat bych také
chtěla všem sponzorům, kteří
nás podpořili, a doufám, že i nadále podporovat budou.
Některé akce jsou ale bohužel omezené kapacitou, jako například Zájezd pro děti a jejich
doprovod do německého zábavného parku (květen), Disko 80.
- 90. léta (září), Čokoládový bál
(říjen), ale i teď v prosinci plánovaný Zájezd do Prahy do diva-

dla a na vánoční trhy. Jsme rádi,
že Obecní úřad vždy naše akce zveřejňuje ve vývěskách a na
svých webových stránkách hHYPERLINK "http://www.zbuch.cz/
uredni-deska"ttp://www.zbuch.
cz/uredni-deska a tak se o nich
má možnost každý dozvědět
včas. Velké díky patří hlavně panu místostarostovi Josefu Skálovi i všem zaměstnancům OÚ ve
Zbůchu, kteří vždy ochotně vše
zajišťují po stránce technické.
Jsme rádi, když se můžeme
v rámci našich možností a volného času podílet nebo alespoň pomoci s přípravami akcí pořádaných v naší obci i jinými spolky,
ať už nás osloví sami, nebo jim
pomoc nabídneme sami. Mohu
zmínit např. Dětský den v červnu pořádaný dobrovolnými hasiči nebo Westernové odpoledne
pro děti v říjnu pořádané maminkami ze Sulkova. Kontaktovat nás bude možno na emailové adrese joakcicky@seznam.cz
nebo na FB stránkách https://
www.facebook.com/joakcicky .
Nejsme spolek jen mladých
maminek, jak zde bylo prezentováno - naši členové jsou různých
věkových skupin i pohlaví, a proto jsme rádi, když se k nám vždy
někdo přidá a přinese nové nápady. Musím vyzdvihnout i několik
našich "externích spolupracovníků" a rodinných příslušníků,
kteří nás podporují například
tím, že pomohou vytvořit plakát,
fyzicky pomáhají při akcích, pečou sladkosti, anebo nám hlídají děti.
Doufám, že naše aktivity budou místní lidi stmelovat a podaří se nám vrátit nějaké vesnické tradice a zvyky. Pevně věřím,
že ti, co se sem přistěhují, zde
najdou nové přátele a budou se
s nimi opět rádi setkávat.
Jana Zajptová

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZBŮCHU - 1965
Velká část brigádnických hodin bude odpracována našimi občany při budování vodní nádrže z bývalého rybníka „Schitzen”. Akce byla zařazena do akce „Z” a je dotována
50.000.- Kčs. Do konce čtvrtletí bylo zatím
odpracováno jen 214 hodin, především na odtoku vody z rybníka a položení rour. V rámci
„důlních škod” zajistily Západočeské uhelné
doly, národní podnik ve Zbůchu vybagrování
rybníka s nákladem 48.000.- Kčs.

Sběr odpadových surovin
papír
textil 	
kosti

kg		
kg
9.000
šrot
40.000
4.500
barevné kovy 800
600

Časté nehody
Na našich silnicích opravdu varují! Za poslední léta došlo v naší obci k několika váž-
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ným dopravním nehodám. Stoupající křivka
nehod a stálý příliv nových řidičů na naše
silnice, které již zdaleka nevyhovují rostoucím požadavkům. Vyžadují na druhé straně dobrou připravenost řidičů. Každým rokem se proto uskutečňuje ve větších místech
„doškolování” řidičů - amatérů. Na jeho organizaci spolupracuje spolu s obvodním oddělením v Nýřanech místní organizace Svazarmu.
Rok 1965 - Stanislav Schejbal st.
- kronikář obce Zbůch

Projekt na školní rok 2015/2016
Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

„PÍSMENKOV M acha

a

Šebestové“

Motto: „Správná řeč = předpoklad úspěšného školáka“
Záměr projektu:
Podpořit všechny složky komunikačních dovedností a předčtenářské gramotnosti dětí.
- zrakové vnímání, zraková paměť
- motorické schopnosti
hrubá motorika – pohybové dovednosti a řeč
se vzájemně ovlivňují
jemná motorika – úzce souvisí s funkcí ruky
a řeči
motorika mluvidel = obratnost mluvidel
mimika = pohyby mimického svalstva
dech, hlas = dodržování hlasové hygieny
- aktivní slovní zásoba = slova aktivně používaná
- pasivní slovní zásoba = porozumění řeči
- sluchové vnímání a fonematický sluch =
jemné sluchové rozlišování
- rytmické cítění = rytmizace slov (rytmus
řeči)
- analýza slov = hlásky ve slově
- gramatická rovina jazyka
- jazykový cit = chápání a tvoření rýmů
- souvislé vyjadřování = popis obrázku, dějová posloupnost v obrázcích, vyprávění
podle série obrázků, reprodukce pohádky
- vlastní projev = vyprávění vlastního zážitku, přednes básně, zpěv písně, zdvořilostní komunikace
čerpáno z knihy „Diagnostika předškoláka –
správný vývoj řeči dítěte“
autorky: Dr Jiřina Klenková, Ph.D., Mgr. Helena
Kolbábková

Očekávané výstupy:
Koordinovat lokomoci a pohyby těla, ovládat
dechové svalstvo.
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.
Porozumět slyšenému.
Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat.
Sledovat a vyprávět příběh.
Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity.
Přirozeně a bez zábran komunikovat.
Fáze projektu:
1. P = PODZIM
„Panáčci PODZIMNÍČCI“
- tvořivá dílna s rodiči – práce s přírodním
materiálem
2. V = VÁNOCE (vánoční posezení v MŠ)
„Voňavé Vánoce“
- vánoční tvoření s kořením
- koledování s nadílkou u stromečku
- ochutnávka cukroví
3. C = CIRKUS (dětský karneval na motivy
cirkusu)
„Cirkus v cirkuse“
- cirkusové představení
- cirkusové masky v manéži
4. S = SNÍH (akce pro děti během jarních
prázdnin)
„Sáně + sáňkování na sněhu“
- hry se sněhem a sporty na sněhu

5. Z = ZAJÍČEK (odpoledne v MŠ)
„Zajíčkova koleda“
- tvořivá dílna s rodiči - velikonoční tradice
6. J = JARO (společná péče o nejbližší životní prostředí - zahradu MŠ)
„Jaro je tu děti“
- společné jarní práce na zahradě MŠ
- výsadba zeleně - „Adoptuj si rostlinu na zahradě MŠ“
7. M = MAMINKA (oslava Dne matek v MŠ)
„Moje maminka, maminka maminky = babička“
- blahopřejeme písničkou, básničkou, kytičkou…
8. Z = ZVÍŘATA (výlet mladších dětí)
„Zvesela za zvířátky“
9. T = TECHNIKA (výlet starších dětí)
- návštěva TECHMÁNIE (planetária ?)
10. P = PÍSMENKOV (oslava MDD v MŠ)
„Poslouchejte, porovnejte, přineste písmeno
a přemýšlejte!“
- hry s písmeny a slovy (obrázky)
-pochoutka pro Macha, Šebestovou a přátele
11. Š = ŠKOLÁK (pasování na školáky)
„Škola už nás volá“
- rozloučení s předškoláky
Na závěr:
Písnička se zpívá, pohádka se povídá,
a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá.
František Hrubín
Bacíková Naděžda
ředitelka MŠ POHÁDKA

FOLKLÓR A KRÁSY ČESKÉ REPUBLIKY
Po letošním čtyřdenním výletě, kdy naši turisté z Klubu českých turistů, obor Líně a ostatní
zájemci putovali ve dnech 28. 5.
- 31. 5. po Slovácku a byli vesměs
spokojeni, připravujeme obdobnou akci pro příští rok.

a vystoupali na rozhlednu Travičná, v jejíž atriu si prohlíželi
stálou expozici o přírodě a kultuře Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V obci Kněždub
navštívili rodný dům bratří Joži a Franty Úprků, kteří společ-

Letos v prvním dnu navštívili v Petrově areál nejkrásnějších
vinných sklepů „plží“ na Moravě, Oskorušové muzeum v Tvarožné Lhotě, prošli se po naučné stezce tohoto stromu Slovácka

ně s malířem Antošem Frolkou
svými pracemi proslavili folklor
Slovácka. Všichni jsou pochováni na místním hřbitově „Slováckém Slavíně“, a proto jej nemohli vynechat.

Druhý den navštívili v údajném rodišti J. A. Komenského
v obci Nivnice jeho vychovatelskou knihovnu, Sedlckou chalupu a rozhlednu u kaple Nejsvětější Trojice. Pak putovali
z Mikulčina vrchu, přes rozhlednu Velký Lopeník do obce Lopeník, navštívili zámek Nový
Světlov nad Bojkovicemi, zašli
do Vlčnovských búd – památce
UNESCO, k rozhledně Hraběcí
a ve vesnici Vlčnov, perle Slovácka si prohlédli unikátní Muzeum
lidových pálenic. Poslední zastavení druhého dne bylo v Hlucké
tvrzi a následovalo večerní posezení s malérečkou kraslic Marií
Čihákovou z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Zde měli možnost si sami ozdobit kraslice
a nakoupit ty blatnické pro nostalgickou vzpomínku.
Třetí den po návštěvě hradu Buchlov se prošli okolo kaple Svaté Barbory do Buchlovic,
pak navštívili Muzeum Tupes-
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ké keramiky s dílnou majolikové keramiky a prodejnou, kde si
mohli její výrobky zakoupit. Dále si prohlédli poutní areál ve Velehradu a navštívili zdejší baziliku Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje. Následně
navštívili hlavní budovu Slováckého muzea v Uherském Hradišti a den zakončili v obci Popovice
návštěvou Potomákova muzea lidových krojů.
Poslední čtvrtý den je čekal
bonbonek celé akce: celodenní program JÍZDY KRÁLŮ ve
Vlčnově, zapsané do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO.
Na závěr obdrželi účastníci
zájezdu pamětní list, který jim
svým zpracováním bude připomínat navštívený region Slovácko, jedinečný pro svůj folklor,
který na něm připomínají pespokračování na str. 7

pokračování ze str. 6

trobarevné ornamenty a bohatý kroj z Dolňácka – Hluku u Vlčnova.

Pro rok 2016 připravujeme opět čtyřdenní
výlet ZA FOLKLOREM A KRÁSAMI ČESKÉ
REPUBLIKY, v termínu 11. 8. - 14. 8., tentokrát na Valašsko. Účastníci v prvním dnu
navštíví Svatý Hostýn, jeho muzeum v Jur-

kovičově sále a projdou se v okolí po křížové cestě a k rozhledně. Ve Valašském Meziříčí si prohlédnou gobelínovou manufakturu
a galerii a v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě. První den ukončí návštěvou Pusteven a procházkou k soše Radegasta, ty zdatnější i k Radhošti. Druhý
den postupně navštíví ve Vizovicích Distillery Land – exkurzní a návštěvnické centrum
společnosti Rudolf Jelínek a.s., rozhlednu
Doubrava, Muzeum řemesel jižního Valašska v Drnovicích, Národní kulturní památník Ploštinu, Městské muzeum ve Valašských Kloboukách, hrad Brumov, betlém
v Horní Lidči a den ukončí ve Velkých Karlovicích návštěvou muzea a kostela. Ve třetím
dnu zhlédnou celodenní program folklorního festivalu „Léto na Soláni“ – hlavní motiv
čtyřdenního výletu. Ve čtvrtém dnu cestou
domů navštíví v Lešné historické interiéry
zámku a ZOO Zlín.
Tak co, máte zájem s námi poznávat folklor
a krásy Valašska? Tak neváhejte a pište si
o program akce na adresu: Václav Straka
V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch (přiložte obálku s vaší adresou a s 13 Kč poštovní známkou) a nebo na e-mail: kHYPERLINK "mailto:kctline@seznam.cz"ctline@seznam.cz
Václav Straka, vedoucí zájezdu

ŽILI V NAŠÍ OBCI
KAREL FAIT
Pokud se bavíme o sportu, většinou o fotbale a hokeji, což jsou naše dva nejpopulárnější druhy sportů. V poslední době máme
velké úspěchy i v tenise, biatlonu a například i ve florbalu.
Před časem jsem se rozjel do Plzně, abych
zde shlédl Půlmaraton, ve kterém obec
Zbůch měla dva zástupce. Mladou Hanu
Murinovou a též Karla Faita, který vyrůstal

na Starém Dole a dnes reprezentuje chodské
běžce v oddíle AGP Domažlice.
On sám hodnotí minulou sezónu takto: „Uplynulá sezóna byla celkem úspěšná, až na ME veteránů v italském Grossalu,

kde jsem běžel půlmaratón v žhavém slunci
a zcela vyčerpaný jsem skončil na 27. místě ve své kategorii nad 60 let. To bylo letošní
mé nejhorší umístění. Mimo tento půlmaratón (běžel se 17. 5. 2015) jsem běžel i další velký mezinárodní půlmaratón Mattoni
v Českých Budějovicích (a opět za velkého
vedra) a zde jsem po vynikajícím posledním
kilometru doběhl druhý ve své kategorii nad
65 let. Ještě větší úspěch jsem zaznamenal
v srpnu na 7. ročníku Panevropského půlmaratónu z německého Stadlernu do Poběžovic. Nesmírně náročný běh přes tzv. železnou oponu přes masív Českého lesa mne
vyšel pocitově dle mých představ a ve své
kategorii jsem zvítězil s velkým náskokem
téměř 5 minut před Vlastou Kubalem ze Stoda. Celkem jsem letos běžel 26 závodů a jeden mne čeká ještě na Vánoce, kdy běžím
25. ročník Vánočního běhu pod Černou věží. Z těch 26 závodů ve své kategorii jsem 6x
vyhrál, 11x jsem skončil druhý a 6x třetí.
Kazí mě to jedno čtvrté místo ve Stodě a ten
běh v Itálii. Pokud by mne chtěl někdo vidět
na závodě, běžím na Nový rok v Draženově,
což by mne udělal velkou radost”.
Tak hodnotil svoji úspěšnou sezónu člen
družstva AGP Domažlice – Karel Fait.
Dovolte mi, abych jménem svým a i vás
čtenářů Zbůšského zpravodaji popřál našemu maratónci, Karlu Faitovi jen samé
úspěšné závody i v příští sezóně 2016.
R. Hrdlička
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PŘÍRODOVĚDNÝ
KROUŽEK PŘI
ZŠ VE ZBŮCHU
Během letošního podzimu vedení Přírodovědného kroužku ve Zbůchu připravilo
pro své členy a jejich kamarády dvě zajímavé akce.
Tou první byla v pátek, 23. října vycházka
do sousedního Chotěšova, kde jsme všichni obdivovali skupinu daňků i jelenů evropských–sika.

I tady děti (vedle piškotů pro opuštěné
psy na Borech) myslely na zástupce spárkaté zvěře, když jim přinesly pamlsky v podobě tvrdého chleba a pečiva. Byl to pro nás
všechny nevšední zážitek, vidět tak zblízka
tyto krásné zástupce naší přírody.
Naopak tou druhou, poslední letošní akcí
byl víkendový autobusový výlet na konci listopadu do svíčkárny v Plzni – Liticích. Děti měly možnost si sami vyrobit jak samotné

svíčky všech barev, tak též i vánoční ozdoby z vosku a dokonce podle vlastního výběru
i nasypat do dárkového balení koupelové soli s přírodními oleji. Nezapomněly i na další
členy své rodiny, příbuzné a kamarády.
Díky příjemnému přijetí a ochotě paní vedoucí prodejny Rodas jsme odjížděli všichni domů velice spokojeni a v dobré náladě.
Mgr. Irena Svobodová – Přírodovědný
kroužek při ZŠ ve Zbůchu
Pavla Spillerová – vedoucí mladých členů SDH
v Červeném Újezdě

Zbůch hostil turisty
Opět se sešli, již po čtyřiatřicáté v sobotu
12.prosince 2015 v restauraci V Cihelně, v cíli Předvánočního pochodu .Předpověď počasí
se bohužel splnila. Bylo zataženo až oblačno
,občas déšť, teplota ráno okolo 0°C,denní 3 až
7°C. Přesto jich došlo ze tří tras celkem 162,
včetně deseti organizátorů. 10 jich přišlo z 29
km dlouhé trasy ze žel.st. Dobřany, 61 z šestnáctikilometrové trasy z konečné stan. MHD
Plzeň – Nová Hospoda a 54 z desetikilometrové odstartované z restaurace Na Schůdkách
v Tlučné. Dalších 27 nevyužilo žádnou ze tří
připravených tras a přišli do cíle po vlastní
trase, což nebudeme v budoucnu již tolerovat
! Důvodem je, že v tomto termínu pořádá honitby většina Mysliveckých spolků a my nejsme schopni, kromě námi připravených tras,
zabezpečit bezpečnost účastníků této turistické akce. Pokud bude příští rok lepší počasí a opět vyvěsíme 40ks propagačních plakátů v 15 okolních městech a obcích včetně
Plzně, budeme očekávat větší celkovou účast
než byla letošní a rovněž více zbůžských občanů, než v letošním roce. V cíli všichni obdrželi Pamětní list, tentokrát se zimním pohledem na Červený Újezd a ve vánočních sáčcích
po dvou oplatkách s PF 2016. „Péefky“ měly tentokrát netradiční text. V úvodní části oznamovaly novinu, že náš Klub českých
turistů,odbor Líně vydal po deseti letech samostatný Kalendář turistických akcí pro příští rok a následně všechny zve na brouzdání se v závějích, v trávě, nebo v loňském listí
při společných toulkách. Kalendář zde byl
k nahlédnutí a bude zveřejněn na stránkách
http://ketline.euweb.cz/. Navíc tradičně byli odměněni nejmladší, nejstarší a nejvzdá-

lenější účastníci. S rozzářenýma dětskýma
očima převzala odměnu nejmladší účastnice Kateřina Koláčková z Turistického oddílu
mládeže Borovice z   Chotěšova, z dříve narozených pan Vladimír Markvart z Dobřan
a z nejvzdálenějších pan Jiří Plaváček Zagora z Domdzdorfu u Stuttgartu v Německu.
Odměny jim darovali paní Stanislava Egermayerová ze Zbůchu a pan Ladislav Pakandl
z Líní. Kromě nich děkovný dopis za podporu pochodu ještě obdržela Obec Zbůch, restaurace Na Schůdkách v Tlučné a restaurace V Cihelně ve Zbůchu. Poděkování patří
i členům štábu ve složení: Vlasta Čáslavová,
Ivana Formanová, Miroslava Helclová, Jana a Oldřich Horských, Karel Lukáš, Václav Míka, Ivo Pěček, Václav Straka a Josef
Vostárek. Podle projeveného zájmu účastníky potěšila dvě nová razítka tohoto pochodu i osobní razítko vedoucího akce V. Straky
a Vlasty Čáslavové. Zájmu nezůstaly stranou
ani dvě zveřejněné upoutávky. Jedna se týkala pozvání na čtyřdenní turistickou akci
s podporou autobusové dopravy, kterou připravuje líňský odbor v termínu 11.-14. Srpna 2016 nazvanou „ Folklor a krásy ČR – 2/
Valašsko/“. Kromě navštívení mnoha zajímavých míst na Valašsku bude jeden den věnován účasti na folklorním festivalu „ Léto na
Soláni“. Tou druhou byla upoutávka na příští jubilejní 35. ročník Předvánočního pochodu s ukázkou Pamětního listu ,který každý
účatník obdrží. Je na něm použita kresba
Josefa Lady „Slouha vytrubuje“/ vzpomínky z dětství/ z roku 1953. Ten se uskuteční v sobotu 10.12. 2016, kdy bude vyjimečně
připraveno celkem pět tras směřujících z Ho-

Zpívání

lýšova, žst.(délka 20km), z Líní, Obecního domu (14km), ze Stoda, žst. (11 km), ze Zbůchu,
res. V Cihelně (10km),a z Kláštera v Chotěšově (5 km). Všechny trasy budou mít tradičně
cíl ve Zbůchu v restauraci V Cihelně. Bližší
informace jsou již k dispozici v Kalendáři turistických akcí 2016 – Plzeňský kraj i v Kalendáři celostátním a odboru Líně.
S přáním setkání se ve zdraví na příštím
jubilejním 35. ročníku, za štáb Předvánočního pochodu Václav Straka.
Ukázka Pamětního listu jubilejního
35. Ročníku Předvánočního pochodu

koled

Tak jako každým rokem v tuto dobu, tak
i letos jsme se sešli v pondělí 21.prosince
před radnicí, abychom se odreagovali od
vánočního shonu a v poklidu vánoční atmosféry si zazpívali koledy.

Zbùšský zpravodaj vydává obec Zbùch
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