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Zdarma

Také mateřská školka
Pohádka ve Zbůchu musela
být kvůli koronaviru
uzavřena. Děti tedy pracovaly
„na dálku“ a evidentně je
to bavilo – tak jako třeba
čtyřletého Jakuba Reicha
na našem snímku.
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Slovo starosty
Co ale obec může udělat
do budoucna sama, je rozšiřovat zeleň a parky na svém
území a opravovat vodní
plochy pro zadržování vody
v krajině. Tyto aktivity jsou
podporovány dotačními programy, do kterých jsme se již
zapojili – viz výsadba nové
zeleně v katastru obce nebo
oprava rybníku na Starém
dole. Další projekty jsou
již připraveny k projednání
v zastupitelstvu obce – například rekonstrukce rybníka
na návsi nebo sadové úpravy
na místě bývalého kina.

Koronavir komplikuje
naše investice

Omezení, způsobená výskytem koronaviru, ovlivní
ekonomiku nejen občanů,
ale i samotné obce. Současné
odhady uvádějí pokles příjmů obcí a měst ze sdílených
daní o 15-20 %. Jak se projeví propad příjmů například
v naší obci, se můžete podívat na internetové adrese:
https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html
Plánování a realizaci investičních akcí v jednotlivých obcích včetně té naší
v budoucnu výrazně ovlivní
i případné další vlny viru plus
lokální karantény.
Na druhou stranu vláda
deklaruje, že bude podporovat investiční činnost obcí,
například prostřednictvím
dotačních programů. Jen
škoda, že konkrétní body
podpory jsou zatím v nedohlednu, ale obec musí přijímat řešení teď hned…
Kromě financí je a bude
důležitá i otázka lidských
zdrojů. Omezení pohybu,
karanténa a další hygienická
opatření jsou důvodem posunutí začátku prací u projektů
týkajících se ulic Topolová,
U Trati, Luční, V Zátiší,
Na Stadionu, V Cihelně, parkoviště na náměstí i silnice
přes Červený Újezd.
Jaký je tedy současný stav
našich investičních akcí?

Vážení spoluobčané,

ještě před jarními prázdninami si málokdo z nás
dovedl představit, že následující měsíce takovým
zásadním způsobem postaví na hlavu většinu našich zažitých postupů a činností. V současnosti se
věci pomalu vrací do normálu, ale pro některé naše
spoluobčany, hlavně seniory a lidi se zdravotním rizikem, se ostražitost a různá omezení stanou denní
normou. Minimálně do doby, než bude k dispozici
vakcína proti koronaviru.
Chci poděkovat zaměstnancům obecního úřadu,
kteří se museli poprat se
všemi těžkostmi, jež přinesla neočekávaná virová
pandemie, a zajistit v rámci
možností vše pro fungování obce. Nesmím zapomenout ani na naše občany,
kteří dodržovali nastavená
pravidla a mnozí z nich se
zapojili do pomoci svým
bližním.
Říci teď, že jsme 100%
připraveni na další případné
vlny pandemie, nemůžeme.
Sami nevíme, co budoucnost
přinese.
Obec se bude při styku
s občany více orientovat
na elektronickou komunikaci – viz nový rezervační
systém. Dále plánujeme například pořízení internetové
www.zbuch.cz

mapové aplikace GObec;
občanům umožníme přístup k datům (přehled inženýrských sítí, bodů zájmů,
katastrální mapy v různých
vrstvách atd.).
Kromě viru se do popředí
stále více dostává dlouhodobě diskutovaná otázka –
nedostatek vody na území
našeho státu. Sucho bude
nejspíše další věc, která nás
bude v budoucnosti provázet.
Zatím není situace ještě tak
špatná, aby naše obec musela
přistoupit na různá omezení,
jako je například zákaz napouštění bazénů a zalévání.
Na některých místech v republice ale již byli nuceni
tato opatření přijmout. Situaci v naší oblasti sledujeme a budeme vás o vývoji
informovat.
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Bytový dům
v Sokolské ulici

Největší investiční akcí,
zahrnutou v letošním rozpočtu obce, je výstavba nového
bytového domu v Sokolské
ulici.
Začátkem května tu byly
odstraněny budovy č. p. 208211 a vyčištěn přilehlý pozemek. Tato akce byla původně naplánovaná na únor,
ale z důvodu nutné přeložky elektrického vedení
došlo k časovému posunu.
Demoliční práce proběhly
rychle a v rámci možností
bez většího omezení občanů
a firem v sousedství. Děkuji
všem dotčeným za trpělivost.
Na uvolněném pozemku
bude postaven nový bytový
dům s 19 bytovými jednotkami, parkoviště, dětské hřiště
a provedeny parkové úpravy.
Vizualizace nové výstavby je
k dispozici na stránkách obce
a vyvěšena v přízemí obecního úřadu.
Zhotovitelem bytového
domu Sokolská byla na základě veřejné soutěže vybrána společnost Quality Building s.r.o. (IČO: 08161551),
se kterou byla 27. 2. 2020
podepsána smlouva o zhotovení díla. V současné době se
projednává stavební povolení
na výstavbu bytového domu.
Vzhledem k tomu, že jeden
z účastníků řízení je veden
jako „Nedostatečně identifikovaný vlastník“, očekáváme
vydání povolení a začátek
stavebních prací v červenci
2020. Doba výstavby je stanovena na 17 měsíců.
V únoru letošního roku
vyhlásilo ministerstvo financí dotaci na podporu
nájemního bydlení s termínem podání žádosti do 15.
3. 2020. Podmínkou byla
plná připravenost projektu
a čerpání dotace v roce 2020.
Maximální limit dotace je
10 milionů Kč. Vzhledem
k tomu, že náš projekt „BD
Sokolská“ přesně odpovídal
vyhlášeným podmínkám,

me realizaci až v roce 2021.
O dalším vývoji vás budeme
informovat prostřednictvím
stránek obce.

Další projekty

Ostatní investice obce zahrnuté v rozpočtu obce pro
letošní rok:
• prodloužení vodovodu k hasičské zbrojnici
a z ulice U Trati za koleje
• výstavba parkoviště na náměstí (vedle prodejny potravin)
• zpevněná plocha na pozemku parcelní číslo 531
(pod vlakovou zastávkou)
• oprava výtluků na obecních komunikacích
• úprava prostoru mezi
bytovkami U Vlečky
(č. p. 371-372 a 382-383)
• úprava veřejného prostoru
v Červeném Újezdu (u hasičské zbrojnice, hřiště)
Realizaci těchto investic
ovlivní propad příjmů obce
v důsledku virové krize. Některé budeme nuceni bohužel odložit. Ve hře je i naše
žádost o dotaci na bytový
dům v Sokolské ulici, která
by výrazně pozitivně ovlivnila letošní hospodaření obce
(možnost čerpání až 10 milionů Kč). Ale nepředbíhejme
události, vše je otevřené a jen
čas ukáže…
Mnoho občanů se nás ptá,
jak ovlivní současná krize
rozvoj obce v dalších letech. Upřímně – nevíme.
Ale vzhledem k tomu, že vlá-

Demolice objektu v Sokolské ulici
zastupitelstvo obce na svém
6. veřejném zasedání (12. 3.
2020) schválilo Investiční záměr „Bytový dům Sokolská“
a podání žádosti o dotaci
v rámci podprogramu MF
298D2230 „Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury“.
Rozhodnutí o případném
přidělení dotace očekáváme
v průběhu června nebo července letošního roku.

Topolová, U Trati,
Luční…

„Hitem“ letošního léta ovšem budou silnice. Konkrétně dokončení ulic Topolová,
U Trati a rekonstrukce ulic
počínaje Luční a dále až
k fotbalovému hřišti včetně
opravy mostku přes Zálužský potok. Tyto akce jsou
realizovány v rámci plnění
za budoucí prodej pozemků
v Olšinkách.
Omezení způsobená virem

jsou příčinou změn termínů
realizace. Upravený harmonogram je následující:
1. 6. – začátek prací
na dokončení ulic Topolová
a U Trati
1. 7. – začátek prací v ulici
Luční (oprava mostku přes
Zálužský potok)
Občané budou prostřednictvím webových stránek
obce a vývěsky dopředu informováni o omezeních vyplývajících ze stavby, včetně
kontaktu pro případné řešení
vzniklých problémů.

Silnice přes Červený
Újezd

V současné době probíhá
příprava podkladů pro vydání stavebního povolení, dále
bude následovat výběrové
řízení na dodavatele stavby.
Termín začátku prací nebyl
doposud stanoven, ale díky
zdržení způsobenému nouzovým stavem, předpokládá-

Topolová ulice, směr k náměstí

da avizuje výrazné posílení
dotačních programů, které
mohou obce využít, nevidíme situaci zatím tak černě.
Navíc většina našich plánovaných investic v dalších letech je postavena na dotační
podpoře.
Co jsme však pochopili velice rychle po našem nástupu do funkcí je fakt, že bez
připravené projektové dokumentace a patřičných povolení nemáme šanci na většinu
dotací vůbec pomýšlet.
Pojďme si udělat menší
rekapitulaci připravovaných
akcí:
V únoru letošního roku požádala obec o dotaci na rekonstrukci základní školy.
Podrobný popis plánovaných
úprav je uveden v předchozím čísle našeho Zpravodaje. Rozhodnutí o případném
přidělení dotace očekáváme
v průběhu letních prázdnin.
Realizace (pouze v případě
obdržení dotačního příslibu) je plánovaná na období
2021-2023. Investiční podíl
obce ve výši do 12 000 000,Kč může obec pokrýt plánovaným příjmem z prodeje
pozemků v Olšinkách v roce
2021.
Projekt regenerace území brownfieldu „Objekt bývalého kina v obci
Zbůch“. Obec připravila
žádost o dotační titul z ministerstva pro místní rozvoj, zaměřený na podporu regenerace brownfieldů

Ulice U Trati, směr k Višňovce
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pro nepodnikatelské využití.
Po schválení projektu zastupitelstvem obce podáme připravenou žádost na ministerstvo (do 11. 6. 2020). Projekt
zahrnuje demolici stávajícího
objektu a následné parkové
úpravy; vznikne zde zelený
prostor se stromy, keři, hřištěm na pétanque, lavičkami
a chodníky. Dotační podpora
je ve výši 70 % uznatelných
nákladů. V případě úspěšné
žádosti o dotaci plánujeme
začátek demolice v zimním
období a parkové úpravy
na jaře 2021.
Rekonstrukce a odbahnění rybníka na návsi ve Zbůchu je další projekt, který
chceme realizovat za podpory dotačního programu
ministerstva zemědělství. Výzva zatím není vyhlášena, ale
jsou již zveřejněna kompletní
pravidla. Výzva by měla být
vyhlášena o letních prázdninách či na podzim letošního
roku. Projektová dokumentace je již připravena a žádost
o stavební povolení podána.
Výše dotace je u tohoto titulu
70 % z uznatelných nákladů
stavebně-technologické části,
maximálně do výše 2 milionů
Kč na akci a zároveň maxi-

Bývalé kino čeká demolice

stavební povolení (v řešení)
na tuto akci, kterou bude
obec realizovat ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic
(ŘSD). Termín podání žádostí o dotaci se předpokládá
na podzim letošního roku,
samotná realizace po dohodě
s ŘSD v roce 2021.
Kromě výše uvedeného
obec v loňském roce zadala
zpracování projektové dokumentace na novou budovu
mateřské školy. Učitelský
sbor spolu s paní ředitelkou
Bacíkovou předal projekční
kanceláři mnoho námětů
na dispoziční řešení, vycházejících z jejich praktických
zkušeností, které jim usnadní
práci a zlepší komfort dětí.
Děkujeme jim za spolupráci!

málně do výše 350 Kč/m 3
vytěženého sedimentu (průměrná mocnost sedimentu min. 40 cm). V případě
úspěšné žádosti o dotaci plánujeme realizaci v roce 2021.
Na rekonstrukci rybníka
budou navazovat parkové
úpravy v jeho okolí. Využití
zmíněného prostoru bude
ještě předmětem diskuze
s občany.
II. etapa úprav silnice
I/26 od šachty po ulici Hornická s cílem zvýšení bezpečnosti chodců – tak jako
u předchozí etapy bude i zde
obec žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Žádost je již
z loňského roku připravena
k podání, ale chybí nám

Zbůch z dronu
www.zbuch.cz
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Projekt se nyní připravuje
k veřejné prezentaci občanům. Samotná realizace je
hlavně otázkou financí (předpokládaný rozpočet akce činí
cca 45 milionů korun). Rádi
bychom v průběhu příštího
roku měli „v ruce“ stavební
povolení a začali připravovat
konkrétní varianty financování akce.
Dalším projektem, který
navrhujeme v dalších letech
k realizaci, je sportovně
rekreační areál situovaný
do prostoru u fotbalového
hřiště až k haldě na Starém
dole. Obec zadala zpracování územní studie pro definování vhodné podoby,
náplně a uspořádání řešeného území jako sportovně
rekreačního zázemí obce.
Tato studie umožní zachování a další rozvoj fotbalových hřišť (oplocení, tribuna a objekt šaten/zázemí),
navrhne doplnění dalších
volnočasových aktivit (např.
in-line dráhu, workout atd.),
síť cest, rozmístění a typ
venkovního mobiliáře, případně i veřejného osvětlení, doplnění herních prvků
pro různé věkové kategorie
a rovněž vhodné začlenění

Z radnice
Zálužského potoka včetně
jeho přemostění. Studie
bude sloužit jako podklad
pro další rozhodování o dílčích investicích a úpravách
území a jako podklad pro
zadání navazujících detailnějších projektů.
Jde o dlouhodobější projekt, jehož jednotlivé etapy
budeme realizovat s ohledem na finance. Některé
úpravy může obec provést
vlastními silami a určitě se
i zde pokusíme o získání
vhodného dotačního titulu. Zároveň se nebráníme
i případné podpoře ze stran
podnikatelů a občanů…
Studie je v současné době
připravena k veřejné diskuzi
s občany.
K výše popsaným projektům plánujeme, pokud
to situace dovolí, veřejnou
diskuzi s občany. O termínu vás budeme informovat.
Nebude-li možné se setkat
osobně, zvolíme jinou vhodnou formu komunikace.

K vašim častým
dotazům…

Vážení spoluobčané, rád
bych vás seznámil s body,
které budou předloženy
k projednání zastupitelům
obce a které jsou námětem
vašich častých dotazů.
Nejčastěji se jedná o žádosti o prodej/pronájem
obecního majetku. O prodeji obecního majetku rozhoduje zastupitelstvo obce.
Aby mohlo rozhodnout,
potřebuje mít k dispozici
relevantní informace.
Poslední rok jsme věnovali čas mapování využitelnosti majetku obce (pozemky, nemovitosti). Připravili
jsme výše uvedené projekty
a v rámci našeho katastru
zjišťujeme možnosti umístění případných nových
cyklotras, naučných stezek,
míst pro výsadbu zeleně,
parkových úprav a revitalizaci vodních ploch. Obec
si nechala zpracovat posouzení technického stavu

svých objektů, jejich ocenění, případných nákladů
na renovaci a možné varianty dalšího využití včetně
případného prodeje.
Všechny tyto dokumenty
budou sloužit jako podklady pro jednání zastupitelstva. Úprava podmínek
pro přidělování obecních
bytů, i v souvislosti s novou
výstavbou, bude součástí
celkové koncepce.
Dalším důležitým bodem
s přesahem do více volebních období je řešení nedostatečné kapacity čističky
odpadních vod (ČOV) Líně,
na kterou je naše obec připojena. V letních měsících
očekáváme vyhlášení „stop
stavu“ na všechny nové žádosti o připojení ke splaškové kanalizaci, a to včetně
individuálních rodinných
domů.
V současné době vedeme konzultace s obcí Líně
a jednáme se správcem sítě,
společností ČEVAK, o možných variantách řešení tohoto problému. Výsledek
předložíme zastupitelům
obce k projednání.

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
Jelikož si uvědomujeme, že obecní úřad
není, bohužel, zatím bezbariérový, rozhodli jsme se vpravo vedle hlavního vchodu
instalovat 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.

Buďte V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce a potřebuje být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce. Už nějaký
čas máte možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE,
která vám umožňuje dostávat novinky a zprávy 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 stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete
na našich obecních stránkách. Chceme vás poprosit, abyste
pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným,
případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní. Věříme,
že i tímto způsobem zlepšíme a zvýšíme vaši informovanost nejen v tomto složitém období.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany
zcela zdarma.
Více také na www.aplikacevobraze.cz 
3x (jz)

S propadem příjmů
počítáme

Nevíme, jak se bude dále
vyvíjet situace, ale s propadem příjmů počítáme
a jsme připraveni přejít
do úsporného režimu s důsledkem toho, že mnohé
aktivity a investice omezíme
nebo odložíme.
Tak jako občané, i obec se
musela přizpůsobit vzniklé
situaci a měnit roky navyklé postupy. Přeji nám
všem, abychom důsledky
prodělané krize zvládli s co
nejmenšími dopady na naše
životy. Zároveň vás chci požádat, abyste si i v případě
dalších virových vln vedli
minimálně tak skvěle, jako
v předchozím období.
Ještě jednou vám všem
děkuji za pomoc.
Ing. Dušan Duchek,
starosta
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Jak jsme bojovali
s koronavirem

Vážení a milí
spoluobčané,
děkuji vám všem, že jste svojí zodpovědností a ukázněností ochránili sebe i své okolí a díky tomu nás v naší
obci koronavirová nákaza zatím výrazně neohrozila.
Věřím, že když budeme stále takto zodpovědní a ohleduplní, nestane se tomu tak ani v budoucnu, neboť se
s tímto virem budeme, bohužel, velmi pravděpodobně
potýkat i nadále.
Srdečně děkuji za spolupráci i svým kolegům a všem
zaměstnancům obecního úřadu, že v náročných počátcích
epidemie všichni pomáhali
na 120 % jak s distribucí roušek, tak i s jejich šitím. Pomáhali také s nákupy potravin
a léků, s úklidem a hlavně
tím, že i přes veškerá omezení
chodili do práce a zajištovali
chod naší obce.
Již od začátku pandemie
SARS CoV-2 jsme se snažili
(asi jako všichni) shánět jakékoliv ochranné pomůcky
nejen pro sebe a své rodiny,
ale zejména pro naše zaměstnance, dobrovolné hasiče,
doktory, lékárnu, prodavačky
do obchodů, kuchařky a řidiče
pro rozvoz jídel, ale především
pro naše nejstarší spoluobčany. Jako první přinesl prvních
50 ušitých roušek místní člen
dobrovolných hasičů Antonín
Böhm; toto množství jsme
obratem rozdali našim zaměstnancům, kteří jsou denně
venku a zajišťují úklid obce,
a také do jídelny paní Egermaierové. Vzápětí přišel s nápadem zastupitel Rudolf Neu
bauer, který pro zakázkové
šití roušek doporučil firmu ze
sousední vesnice. Ihned jsme
ji kontaktovali a objednali 800
kusů pro naše seniory. Vyzvedávali jsme je v prvních dnech
jen po cca 50 - 100 kusech,
www.zbuch.cz

ihned přežehlili, s informačním letáčkem zabalili a osobně
distribuovali podle seznamů
všem našim seniorům. Nejprve ve věku 70 let a výše, poté
od 65 let.
Paralelně jsme sháněli látky
a dobrovolníky, a to jak na pomoc se šitím roušek, tak například na nákupy pro občany
v karanténě a seniory, kteří
nikoho ve svém okolí neměli.
Vždy, když se nám podařilo
sehnat dostatek roušek, darovali jsme je i na další místa. Několikrát jsme navštívili
náš domov pro seniory, kam
jsme jeho klientům pravidelně
dodávali čisté textilní roušky
a dezinfekci.

Rouškovník
jsme dezinfekci distribuovali
do domova s pečovatelskou
službou, lékaři, do jídelen, základní a mateřské školy i několika občanům s rizikovými
faktory. Objednali jsme další
provozní množství, kterým
jsme dezinfikovali a dezinfikujeme budovu obecního úřadu,
DPS, zastávky veřejné dopravy a venkovní lavičky.
Obec nakoupila přes 1800
textilních roušek, které stále
rozdává občanům. Předali
jsme i 500 textilních roušek
pro žáky základní školy a 200
pro děti z mateřské školky, aby
měli něco do začátku po otevření. Od dobrovolníků jsme
obdrželi více než 800 roušek,
které také stále rozdáváme
na obecním úřadě.

Tisíce roušek, stovky
litrů dezinfekce

Dezinfekce byl v té tobě také
nedostatek, ale díky Mikroregionu Radbuza a pomoci nejen našich dobrovolných hasičů, ale i jejich kolegů z ostatních členských obcí, se nám jí
podařilo sehnat více než 400
litrů. Plošná distribuce občanům, tak jako v některých
okolních obcích, ve Zbůchu
neprobíhala. Místní obchod
na návsi i lékárny v Nýřanech
byly dobře zásobené a po většinu času se dezinfekční gely
na ruce i ostatní dezinfekční
prostředky daly v menším
množství běžně koupit. Cíleně
6

Rouškovník zafungoval

Velmi dobře zafungoval
zbůšský „rouškovník“, který
na naši prosbu urychleně vyrobil a na hlavní dveře obecního úřadu instaloval pan Marek Špendla. Hned poté jsme
rouškovník začali pravidelně
plnit rouškami. Původně fungoval tak, že dobrovolníci,
kteří doma roušky ušili, je zde
pro potřebu občanům zavěsili.
Stávalo se ale, že někdo roušky posbíral všechny najednou,
a tak je pak dobrovolníci nosili
nám a my jsme je průběžně
na rouškovník doplňovali.
Myslím, že to pomohlo většině občanů, kteří zpočátku neměli možnost si roušku sami
obstarat. Nyní je trh nasycen,
roušek je dostatek, proto jsme

již rouškovník demontovali
a roušky nabízíme v budově
obecního úřadu.

Pomoc od státu

Prostřednictvím obce s rozšířenou působností Nýřany nám bylo distribuováno
ve čtyřech dodávkách 54 litrů dezinfekce, 76 respirátorů
FFP2, 50 párů jednorázových
rukavic a 144 jednorázových
roušek. Toto množství bylo určeno především pro zajištění
chodu obce, jednotku dobrovolných hasičů a domov s pečovatelskou službou. Ty všechny jsme jako obec samozřejmě
stihli sami zásobit dříve, než
se na nás dostala řada, a to je
dobře. Prioritně měl totiž stát
zásobit lékaře v nemocnicích,
policisty a hasiče, o což se bezesporu snažil.
Po zhruba třech týdnech,
kdy jsme v plném nasazení
fungovali a snažili se vždy
reagovat na aktuální nařízení
vlády, se ozvaly i naše rodiny.
Někteří z nás mají dodnes
doma děti školkou i školou
povinné, a tak musíme zvládat role nejen maminek, ale
i učitelek, IT techniků, kuchařek a k tomu všemu s běžným
rodinným shonem. Další z nás
se starají o seniory nebo osoby
s rizikovými onemocněními,
kterým se snažili zajišťovat
zejména nákupy, aby je před
nákazou ochránili, další si
vyzkoušeli i karanténu – ať
už dobrovolnou, či nařízenou.
Po nějakou dobu jsme měli
zavedený i nouzový režim
na skupiny, abychom se vyhnuli případným komplikacím
při prokázání nákazy a tím
ohrožení fungování celého
úřadu. Dodnes se musíme
chránit, proto jsme na obec
instalovali stojany s dezinfekcí
a ochranné prosklené dveře.

Jako občané jsme
zafungovali výtečně

Chci poděkovat obvodnímu
lékaři Vojtěchu Skřivánkovi,
dětské lékařce Nině Genčurové a jejich sestřičkám,
všem lékárnicím, místním
prodejcům potravin a jejich
zaměstnancům, poštovním

Zaměstnanci
OÚ v akci
doručovatelkám a doručovatelům, pečovatelkám a zaměstnancům všech sociálních
zařízení v obci. Prostě všem,
kteří i přes počáteční naprostý
nedostatek ochranných pomůcek do práce chodili a byli
a stále tu jsou pro nás ostatní.
Děkuji také paní Baslové
– dobrovolnici, která se jako
první přihlásila a opravdu
aktivně zajišťovala nákupy
potravin a léků pro seniory
v obci. Měli jsme nabídku
od více občanek – dobrovolnic: paní Tatíčkové, Hessové
a Procházkové. Jejich pomoci nakonec nebylo zapotřebí,
i tak ale děkujeme. Velké poděkování patří Lence Jedličkové, pečovatelce v Domě s pečovatelskou službou (DPS),
která se vždy pečlivě stará
o naše seniory nejen v DPS,
ale i v terénu. Dále paní Egermaierové, celé rodinné jídelně
a všem jejím zaměstnancům
za to, že nepřestali zajišťovat
rozvozy a dodávali obědy nejen seniorům. Panu Rudolfu
Neubauerovi a firmě Mako
v Líních za pohotovou akci
se zajištěním hlavního zdroje
textilních roušek pro občany
nejen Zbůchu, ale i okolních
obcí. Panu Antonínu Böhmovi a jeho ženě, kteří nám jako
vůbec první věnovali ušité
roušky a kteří zhotovili roušky
pro místní dobrovolné hasiče
a jejich rodiny. Firmě C&C
z Líní za věnování pytlíků,
do kterých roušky jednotlivě
balíme, panu Marku Špendlovi za výrobu i instalaci
„rouškovníku“, dále pak firmě
Faurecia Nýřany, která dodala

všem zařízením pro seniory
v obci jednorázové roušky. Zuzaně Štychové a Janu Bostlovi a ostatním z Mikroregionu
Radbuza za zajištění nákupu
a organizaci při distribuci
dezinfekce pro všechny členské obce. Našim dobrovolným
hasičům, kteří dezinfekci dovezli, městu Nýřany a nýřanským hasičům za distribuci
ochranných pomůcek a dezinfekce od státu a kraje a rovněž
firmě Vochoc. Velice děkuji
firmě NEZ A+G z Úherců,
od které jsem objednala pět
stojanů na dezinfekci. Jeden
byl umístěn do základní školy,
jeden do mateřinky, zbylé tři
stojí ve školní jídelně, v DPS
a na obecním úřadě. Další dva
stojany pak tato firma sama

věnovala naší mateřské a základní škole zdarma.
Paní Jurákové děkují klienti
z DPS za upečené mazance
a cukroví, které jsme jim s panem starostou o Velikonocích
s radostí předali s přáním klidných svátků. Velice to všechny potěšilo, protože období
zákazu návštěv, který jsme
z důvodu ochrany jejich zdraví
drželi po celou dobu vládou
nařízeného nouzového stavu,
bylo pro klienty velmi těžké
a psychicky náročné.
Obrovské poděkování za nás
všechny občany bych ráda vyjádřila švadlenkám, které nejen nám dodávaly ušité roušky
pro seniory, doktory, zaměstnance a zejména později plnily náš rouškovník: paní
Salákové, Krsové, Bayerové,
Brožové, Vondrové, Krausové, Hofmannové, Jurákové,
Chvostové, Stránské, Kůčové
a Kollárové, ale i dalším ženám, které doma šily pro nemocnice, profesionální složky
záchranného systému, pro
své rodiny a sousedy, známé
i neznámé. A paní Dítětové,
Zajptové a panu Bechyněmu
za látky na šití roušek.
Jako občané jsme zafungovali výtečně. Děkuji vám!
Jana Zajptová,
místostarostka

Roušky
od paní Brožové
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Těmito několika řádky chci poděkovat lidem, kteří mi umožnili šít roušky pro naše
spoluobčany ve Zbůchu
v době epidemie COVID-19. Zejména Janě
Zajptové, Lucii Sobotkové, Heleně Birnbaumové, Aleně Bláhové
a panu Sýkorovi.
Do šití jsem se pustila
hned v polovině března, jakmile byla vládním nařízením zavedena
povinnost nosit roušku.
Nejprve jsem šila roušky pro své blízké a kolegy v práci, ale pak mě
oslovila místostarostka
Jana Zajptová, abych šila
roušky i pro obecní úřad.
Kvůli uzavřeným obchodům byl však nedostatek
bavlněných látek a gumiček. Naštěstí se našli
dobří lidé, kteří mi nezištně donesli látky, gumičky
a tkalouny. Údernicí jsem
se nestala, ušila jsem jen
230 roušek. Obecní úřad
dostal 85 kusů, zbytek byl
rozdán mezi spoluobčany.
Ještě jednou děkuji všem
za spolupráci.
Zdeňka Saláková

Vánoce u seniorů

Na konci roku 2019, tedy
ještě v době předkoronavirové, jsme s panem starostou,
paní ředitelkou pečovatelských služeb Města Touškov
a dětmi z mateřské školky navštívili naše seniory v Domě
s pečovatelskou službou.
Děti pod vedením svých učitelek měly připravené vystoupení a malé dárky pro každého
z klientů. Společně jsme pak
všichni ochutnali občerstvení,
které připravily pečovatelky,
naše paní uklízečka udělala krásnou vánoční výzdobu
a děti si s klienty pak i leccos
vyráběly. Za doprovodu flétny jsme si zazpívali koledy

a nakonec došlo i na recepty
na vánoční cukroví. Podobnou
návštěvu uskutečnily i další
třídy z mateřské školky pod

Vánoční besídka v DPS

Devíti občanům je přes devadesát
V roce 2019 se v naší obci narodilo 28 dětí, z toho 16
chlapců a 12 děvčat. Přesně polovina z tohoto celkového počtu se narodila v manželství a druhá polovina
mimo něj. Třikrát se opakovalo jméno Matěj, jméno
po jednom ze svých rodičů dostaly tři děti.
Vloni zemřelo 30 občanů,
z toho 19 mužů a 11 žen.
Věkový průměr u přirozených
úmrtí byl u mužů 69,8 roku
a u žen 80 let. Do 65 let věku
zemřeli tři muži a jedna žena.
Nejstarší občankou Zbůchu
je teď paní Jindřiška Procházková, která v prosinci loňského roku oslavila 94. narozeni-

ny. Celkem máme v naší obci
devět občanů starších 90 let,
z toho je osm žen a jeden muž.
K 31. 12. 2019 měl Zbůch
včetně částí Červený Újezd
a Starý Důl celkem 2271
obyvatel. Mužů je 1139, žen
1132.
Pro zajímavost ještě několik
čísel z roku 2018: do Zbůchu

se narodilo 23 dětí, z toho
17 chlapců a 6 děvčat. Zemřelo 33 občanů, z toho 19
mužů a 14 žen. Věkový průměr u přirozených úmrtí byl
u mužů 75,7 roku a u žen 82,7
roku. Do 65 let věku zemřeli
2 muži a 1 žena.
V roce 2018 jsme ve Zbůchu
měli 7 občanů starších 90 let,
z toho bylo 6 žen a 1 muž.
Ke dni 31. 12. 2018 měl
Zbůch včetně částí Červený
Újezd a Starý Důl celkem
2250 obyvatel, z toho 1132
mužů a 1118 žen.
(jz)

Desátého března jsme uspořádali dvojité vítání občánků, při němž jsme
mezi nás slavnostně přivítali 13 nových občánků. Všem dětičkám a rodičům přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho štěstí. 
(jz)

Foto: Petra Vlasáková-Peprná

Vítání občánků

www.zbuch.cz

vedením učitelek v Domově
seniorů Barbora a v Domě
pro seniory u pana Jedličky
„Na Šachtě“.
(jz)
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Děkuji
za pomoc
s rouškami

Z radnice

Za psy plaťte do konce června

Od 1. 1. 2020 platí nová
obecní vyhláška, která
po více než patnácti letech
zvýšila poplatky za psy.
Snažíme se za to občanům
nabídnout více odpadkových
košů, u kterých jsou pravidelně doplňovány pytlíky
na psí exkrementy. Doufáme, že občané tak budou
více dbát na úklid po svých
miláčcích a veřejná prostranství zůstanou čistá. Apeluji
na všechny majitele – zejména větších plemen –, aby si
po svých psech vždy uklidili
nejen na chodníku, ale i v zeleni. Pracovníci obce tu nejsou proto, aby exkrementy
uklízeli, jak si mnozí mylně

S ohledem na nastalou situaci jsme se rozhodli posunout termín splatnosti poplatku za psy do konce června, i když je běžně stanoven
do konce února. Upozorňujeme občany, že mají povinnost
nového pejska, staršího než
tři měsíce, nahlásit na obecní úřad.
Veškeré platby, pokud to
jde, provádějte prosím bezhotovostně. Sazby, číslo účtu
a variabilní symbol najdete na webových stránkách
i na úřední desce nebo vám
je rádi sdělíme mailem na
info@zbuch.cz.
Občanům, kteří již poplatky
uhradili, děkujeme.
(jz)

myslí, ale proto, aby vyváželi
odpadkové koše, doplňovali
pytlíky a sekali trávu. Věřte,
že chráníte tak i jejich zdraví
a zdraví svých dětí, které se
v trávě a parcích pohybují.

Kácení dřevin a nová zeleň
Většina z vás si všimla, že v letošním roce jsme se nebáli do toho „říznout“. Některá kácení stromů v obci
byla naplánovaná, některá bohužel nikoliv.
Díky bouři Sabine a prudkým nárazům větru došlo
začátkem roku ke škodám

na porostech nejen v lesích,
ale i na stromech v zástavbě.
S pomocí našich dobrovolných hasičů jsme museli pokácet například několik vzrostlých stromů podél chodníku
na Starý Důl či u koupaliště,
které popadaly na elektrické
vedení. Pozornosti občanů
neušlo zejména kácení u návesního rybníka. Bohužel,

mocníky z řad dětí a jejich
rodičů, procházejících kolem.
Tímto jim velice děkujeme.
Všichni se ale můžeme
do budoucna zapojit do péče
o stromy – třeba tím, že
strom, který roste v blízkosti
našeho domu, budeme v nejsušším období zalévat. Obec
se nově snaží o zeleň v obci
starat lépe nejen zaléváním,
ale také obsypáním stromů
mulčem, aby stromy a keře
udržely vláhu a tolik nevysychaly. V okolí náměstí, rybníka a v parku u školky jsme
vysadili 31 stromů. Máme podánu i žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí
ČR, plánujeme i další výsadby
na tento podzim a příští jaro.
Snažíme se využívat všech
možných dotačních titulů,
nejen z ministerstva životního prostředí, ale i z Plzeňského kraje.
Do Topolové ulice jsme
původně také chtěli vysázet
stromy, ale díky hustotě sítí
a zejména opravené dešťové
kanalizaci jsme se rozhodli
zde vysadit keře. Věříme, že
příští jaro nás překvapí svými
bohatými květy. 
(jz)

tyto stromy byly napadeny
dřevokaznou houbou, proto
jsme se rozhodli je pokácet

a nahradit je novými, místně
vhodnějšími druhy.
Původně jsme plánovali zapojení veřejnosti do výsadby
stromů na Den Země, bohužel ale díky nařízením vlády
o omezení pohybu občanů
jsme byli nuceni tyto již nakoupené stromy co nejdříve
vysadit vlastními silami. I tak
jsme ale při výsadbě měli po9

Dotace
na využití
srážkové
vody
Upozorňujeme vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů
na stále otevřenou možnost požádat v rámci
programu Státního fondu životního prostředí
ČR „Dešťovka“ o dotaci
na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti
i na zahradě.
Podpory jsou poskytovány ve třech variantách:
1. Akumulace srážkové
vody pro zálivku zahrady
2. Akumulace srážkové
vody pro splachování WC
a zálivku zahrady
3. Využití přečištěné
odpadní vody s možným
využitím srážkové vody
Více na www.dotacedestovka.cz
(jz)

Farmářské
produkty už
i ve Zbůchu
Preferujete produkty
lokálních farmářů, ale
nevíte, jak se k nim jednoduše dostat? Záleží vám
na kvalitě a oceníte domácí potraviny? Od června
má společnost SCUK.cz
výdejnu i u nás, ve Zbůchu! Více informací na
scuk.cz/zbuch nebo na
k.radilova@gmail.com.
Kateřina Černohorská

www.zbuch.cz
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Opravy a čištění rybníků
Je sucho,
pozor na oheň

Proč nebyl
masopust?

Letos se bohužel neuskutečnil
masopustní průvod. Vždy mě velice
mrzí, když tradiční věci z vesnic mizí.
A víte, proč tomu tak bylo? Zkuste
se zamyslet.
Naši dobrovolní hasiči rok co
rok tuto akci pořádali. Chodili obcí
za každého počasí s muzikanty
a hráli a tančili všem pro pobavení.
Bohužel pak vzápětí slýchávali, že
se chodí jen opíjet a žebrat. A tohle
mě štve. Ráda bych touto cestou požádala nejen všechny místní spolky,
ale i vás, občany, příští rok o podporu této tradiční akce. Věřím, že
když se všichni spojíme a hasičům
připravíme každý v jiné části obce
malé pohoštění, nebo se zapojíme
v maskách do průvodu, tradici znovu vzkřísíme.
Letos se masopustu chopila alespoň mateřská školka. Učitelky
s dětičkami a harmonikou vyrazily
do ulic naší obce. Navštívily i nás
v budově obecního úřadu, kde nám
zazpívaly a zatančily, a dokonce
donesly i vyrobené jitrnice. Bylo
to milé překvapení, které nás moc
potěšilo.
Jana Zajptová, místostarostka

www.zbuch.cz

Foto: René Michnerová

Vzhledem k čím dál většímu suchu,
které nás všechny trápí, prosíme
občany, aby zvážili pálení na zahradách a ve volné přírodě.
Pokud tak učiníte,
nahlaste, prosím,
své pálení vždy
na webové stránky https://paleni.
izscr.cz/. Hasiče
tak předem informujete a můžete tím zamezit
zbytečným výjezdům jednotek. Oheň vždy důsledně
uhaste a nikdy jej nenechávejte bez
dozoru.
(jz)

Počátkem roku byla dokončena rekonstrukce hráze a vyčištění rybníka u Starého Dolu. Jsme moc rádi, že se jej povedlo
z jara i částečně naplnit vodou. Věříme,
že tato vodní plocha bude sloužit nejen
místní fauně, ale také našim občanům
jako výletní místo pro procházky okolím obce. Na tuto akci se obci podařilo
získat dotaci 575 000 Kč z ministerstva
zemědělství.
Návesní rybník podobná akce teprve čeká. Přípravy projektové části pro
výběr zhotovitele jsou již v běhu, také

Návesní rybník

připravujeme vše pro žádost o dotaci. Pokud tedy poběží vše dobře, rádi
bychom vše zrealizovali letos či příští
rok v zimě.
Příroda měla nyní šanci se trochu více
nadechnout a odpočinout si. I na návesním rybníku bylo letos zjara k vidění
více kachen, v lesích více srnek a ptáků
a na polích více zajíců a bažantů. Mnozí z nás chodí nyní častěji na procházky
do přírody, jezdí na kolech, či běhají.
Nouzový stav nás donutil trávit v přírodě
více času.
(jz)

Rybník Starý Důl

Spolkový život a veřejné akce

Začátkem letošního roku jsme měli možnost navštívit několik akcí pořádaných našimi místními spolky.
Chtěla bych vyzdvihnout například
maškarní bál pro děti či oba hasičské
plesy. Svůj výroční hornický bál měl naplánován i hornicko-historický spolek, JO
AKCIČKY zase velikonoční akci pro děti
a jarní Ukliďme Česko, hasiči soutěže,
fotbalisté utkání a turnaje, ochotníci divadelní představení a senioři své výlety.
Vše však bylo ze dne na den postupně

zrušeno a zastaveno nařízeními vlády,
zejména vyhlášením nouzového stavu
12. 3. 2020. Společenský život se v naší
obci i v téměř celém světě doslova zastavil
kvůli virové pandemii. Většina akcí byla
přesunuta na neurčito a nám nezbývá než
doufat, že už brzy nastane doba, kdy se
opět budeme moci setkávat bez roušek
a obav z případné nákazy.
(jz)

Údržba hřišť a sportovišť
Během zákazu pohybu a uzavření všech
veřejných hřišť a sportovišť v obci probíhala jejich údržba. Zaměstnanci obce
veškeré vybavení opravili a natřeli, proběhly také revize. Pískoviště „U Vleč-

Pískoviště U Vlečky
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ky“ se dočkalo zasloužené výměny díky
šikovným rukám místního řemeslníka,
pana Blahovce. Na víceúčelovém hřišti
u základní školy bylo natřeno oplocení,
opraveny branky a vyměněny sítě.  (jz)

Víceúčelové hřiště u ZŠ

Z radnice

Novinky z odpadového
hospodářství

V návaznosti na epidemii a možnosti
nákazy proběhlo čištění nádob na tříděný odpad. Nádoby jsme následně opatřili
novými polepy pro lepší a přehlednější
třídění odpadu.
Novinkou pro mnohé z vás je, že
kovový odpad (jako např. plechovky),
patří tak jako i ostatní plastové či tetrapackové obaly v sešlápnutém stavu
do žlutých nádob.
Zvýšením počtu zaměstnanců ve sběrném dvoře o sobotách jsme reagovali
po dohodě s firmou EKO-SEPAR na
vyšší potřebu občanů zbavit se nepotřebných věcí ze svých domácností po jarním
úklidu a nařízené omezení na přítomnost
pouze jednoho vozidla v areálu. Velice to
pomohlo urychlit čekací doby.

Během tří květnových víkendů jsme
na různých místech umístili i kontejnery
na bioodpad pro potřebu občanů a odlehčení sběrnému dvoru. O termínech
a umístění jednotlivých kontejnerů byli
občané informováni letáčky ve vývěskách, informací na webu obce i obecním
rozhlasem.
(jz)

Kompostéry pro občany
čekají na přidělení dotace
Mikroregion Radbuza ve spolupráci se
svými členskými obcemi (Dnešice, Kvíčovice, Lisov, Neuměř, Nová Ves a Střelice)
pořídil v roce 2016 v rámci projektu „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza“ a díky finanční podpoře
z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) celkem 540 nových kompostérů
o objemu 1 000 litrů.
Letos projevily zájem o pokračování
projektu i další obce (Dobřany, Zbůch,
Holýšov, Hradec, Merklín, Chlumčany a Zemětice). Mikroregion Radbuza

proto v současné době připravuje žádost
o novou dotaci z OPŽP. Žádosti se přijímají do konce července, poté je bude
komise posuzovat. Rozhodnutí, zda
jsme byli s naší žádostí úspěšní a dotaci obdržíme, se dozvíme koncem roku
2020. V případě úspěchu budou moci
obce pořídit kompostéry pro své občany, kteří o ně projevili zájem, začátkem
roku 2021. Držme si tedy palce, ať vše
dobře dopadne.
Zuzana Štychová,
Mikroregion Radbuza

Hasičská zbrojnice má nová vrata

Koncem loňského roku dostala hasičská zbrojnice na náměstí dvoje nová
vrata. Díky aktivní pomoci dobrovolných
hasičů s vhodným výběrem vrat a zejména s přípravou jejich uchycení a pokládkou podlahy byla radost se na této akci
podílet. Zaměstnanci obce pak doladili venkovní začištění fasády a opravili
dlažbu před budovou. Nová vrata slouží
nejen ke zrychlení výjezdů jednotky, ale
i ke snížení nákladů na vytápění celého
objektu. 
(jz)
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Pomozte nám
při sekání
trávy

Pochvalu si zaslouží pracovníci
obce, kteří se nám všem snaží maximálně vylepšit prostředí v obci
a zpříjemnit život. Jejich práci vidíte
na každém kroku. Denně se podílejí
na údržbě zeleně, úklidu veřejných
prostranství a odpadkových košů,
natírají lávky a lavičky, sázejí, zalévají stromy a keře, pomáhají s údržbářskými pracemi v základní i mateřské
škole a domě s pečovatelskou službou, i s drobnými opravami majetku. Denně pečují o veškeré provozní
vybavení, zajišťují servis a opravy.
Prosím vás – všechny občany,
abyste jim vycházeli maximálně
vstříc, a to zejména při sekání trávy
s přeparkováním vozidel v ulicích.
Pokud to bude možné, budeme vás
předem informovat značením, že
v dané lokalitě bude probíhat sekání.
Snažíme se tak předejít poškozením
vozidel odlétajícími kamínky, následně pak hlášením pojistných událostí
a komplikacím s opravami.
Sami nám můžete se sekáním
pomoci, když posečete trávu i před
svým plotem či nemovitostí. Vždy vás
rádi podpoříme například následným
odvezením takto posekané trávy.
Stačí jen zavolat či napsat, kde je
posekáno, a naši zaměstnanci trávu
odvezou.
(jz)

Klidné neděle
a svátky
Přes pracovní týden je času málo,
a tak většina z nás resty okolo
domu a zahrádky dohání o víkendech. Pojďme se však domluvit, že
si sousedské soužití zpříjemníme
a budeme dodržovat klidná odpoledne alespoň o nedělích a státních
svátcích. Samozřejmě, že občas
to z vážných důvodů prostě jinak
nejde, ale není od věci upozornit
sousedy, kteří výjimečnou situaci
jistě jednou za čas pochopí. Všem
děkujeme za pochopení a respektování tohoto pravidla. 
(jz)
www.zbuch.cz

Dobrovolní Hasiči

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

Z činnosti našich hasičů
V úvodu tohoto článku bohužel ani my nemůžeme opomenout zmínku o současné situaci, spojené s pandemií
virového onemocnění COVID-19. Opatření, přijatá vládou České republiky v souvislosti s řešením mimořádné
situace, zasáhla i do činnosti našeho sboru.
Asi nejviditelnějším důsledkem je zrušení či přesunutí
námi pořádaných kulturních
a sportovních akcí pro širokou
veřejnost. Jednou z nich bylo
pálení čarodějnic, které je asi
nejnavštěvovanější pravidelnou kulturní akcí ve Zbůchu.
Ze sportovních akcí musela mimořádným opatřením

skladů firmy Čepro v obci
Šlapanov, vzdálené bezmála
250 km.

Bál, bouře, cvičení…

Ještě před vypuknutím mimořádných opatření, v prvních dnech roku 2020, jsme
svolali, tak jak nám ukládají
stanovy našeho sdružení, řádnou valnou hromadu, která
byla letos volební. Již tradičně
jsme po valné hromadě uspořádali Hasičský bál. K tanci
a poslechu nám hrála kapela
Diskosonk, na jejíž produkci

ceschopnosti a tím i zvýšení
požárního nebezpečí v naší
obci. Jelikož naše jednotka
disponuje nadstandardním
vybavením v podobě nafukovacích stanů, dekontaminační sprchy a dalších protichemických prostředků,
zkontrolovali a připravili jsme
veškeré vybavení, potencio-

Cvičení - požár rodinného domu
ustoupit jedna z našich tradičních soutěží v požárním sportu, již 21. ročník Memoriálu
Jana Motyčky, který se měl
původně konat 20. června.
Doufáme, že situace dovolí
a naše druhá soutěž – Zbůšská osma – se již konat bude,
a to ve svém původním plánovaném termínu 19. září.
V naší jednotce požární
ochrany jsou samozřejmě již
od počátku nouzového stavu
zavedena a striktně dodržována bezpečnostní opatření,
doporučena Hasičským záchranným sborem ČR. Brání
a předcházejí narušení akwww.zbuch.cz

nálně použitelné při řešení
mimořádné situace spojené
s pandemií. Na tomto místě
musím poděkovat jednak obci
Zbůch za vybavení jednotky
ochrannými pomůckami, ale
i panu Tomáši Foltýnovi z firmy Plasticbear, který nezištně
věnoval pro potřeby jednotky
a družstva ochrany obyvatelstva Zbůch dvacet ochranných
náhlavních štítů.
Na žádost obce Zbůch jsme
v březnu dovezli 1000 litrů
dezinfekčního roztoku pro
potřeby obcí sdružených
v Mikroregionu Radbuza.
Transport byl realizován ze

jsme zaznamenali velmi kladné ohlasy, a tak jsme ji zajistili
i na další rok. Hasičský bál je
ve Zbůchu spojen vždy s bohatou tombolou, nejinak tomu
bylo i v letošním roce a za to
je třeba poděkovat všem našim sponzorům, kteří věnovali
krásné ceny.
Naše jednotka zahájila rok
cyklickým výcvikem práce
s motorovou pilou a v plném
provozu začala fungovat naše
spolupráce se Zdravotnickou
záchrannou službou, tzv. First
Responder. Zjednodušeně řečeno, jedná se o napojení členů jednotky na operační stře12

disko Zdravotnické záchranné
služby (ZZS), jejíž operátor
má možnost vyslat k případu
vyškolené členy naší jednotky.
Rozhodně nejde o suplování
profesionální práce ZZS, přidaná hodnota tohoto systému
spočívá v poskytnutí první
pomoci ještě před příjezdem
posádky ZZS.
V únoru zasáhla území téměř celé republiky bouře Sabine. V této souvislosti likvidovala naše jednotka celkem tři
mimořádné události. Jednalo
se o poškození střechy výrobní
haly, vyvrácení sloupu vysílače
a větší množství vyvrácených
stromů v katastru obce. Následná likvidace vyvrácených
a poškozených stromů zaměstnávala jednotku i v následujících dnech po bouři.
V polovině února jsme v malém kolektivu ve spolupráci s obcí připravili pro naši
jednotku prověřovací cvičení. To se podařilo před členy
jednotky utajit a zásah tedy
probíhal autenticky bez možnosti přípravy předem. Členové jednotky si tak mohli
vyzkoušet pohyb v neznámém
zadýmeném prostoru s použitím dýchací techniky, násilný
vstup do místnosti, záchranu
osob, chlazení tlakových lahví a spoustu dalšího. Drobné
nedostatky v průběhu zásahu
byly zaznamenávány rozhodčím a sděleny veliteli zásahu,
tak abychom se těchto drobných chyb v budoucnu vyvarovali. Velké poděkování patří
zástupcům obecního úřadu,
kteří pro potřeby cvičení povolili využít rodinný dům určený
k demolici a aktivně se podíleli
na přípravách cvičení.
Zatím posledním zásahem
jednotky do uzávěrky tohoto
článku byl požár trávy na ploše cca 10x10 metrů v Plzeňské
ulici ve Zbůchu.

Ani mladí nezahálejí

I mladé hasiče zasáhla mimořádná situace s pandemií.
Z důvodu bezpečnosti našich
dětí jsme činnost kroužku pozastavili. Stále sledujeme dění
a jakmile to situace dovolí,
bude činnost kroužku opět
zahájena. Ještě do března jsme
s dětmi podnikli řadu akcí.
Scházeli jsme se pravidelně
každou středu. Pro velký počet
dětí máme kroužek rozdělený
na mladší a starší. Pravidelně
jsme se proto střídali v tělocvičně místní základní školy,
kde nás děti překvapovaly
svými sportovními výkony,
především ale neuvěřitelnými nápady. V mezičase jsme
děti připravovali na plnění
„hasičských odborek“. Jde
o celostátní vzdělávací systém, určený právě mladým
hasičům. Je zaměřený na vědomosti a dovednosti jednotlivých odborností. Pro letošní

rok jsme se zaměřili na odbornost preventista a strojník.
Bohužel byl termín zkoušek
naplánovaný na 26. března…
Pokusíme se jej přesunout
na zimní období.
Na začátku roku se naše
členská základna opět rozšířila, a to o dva nové členy.
Z toho máme my, vedoucí,
velkou radost. Kroužek mladých hasičů má ve Zbůchu
již své pevné místo a tradici.
Snažíme se, aby se děti hasiččinou bavily, naučily se novým
věcem a s kamarády si užívaly
zajímavé zážitky při různých
hrách a výletech. Velké poděkování patří i rodičům, kteří se
do naší činnosti velmi aktivně
zapojují.
Přejeme všem občanům příjemně strávené léto a v této
nelehké době především hodně zdraví.
Alena Nezhybová,
Josef Šlauf

Uvolněná střecha výrobní haly - bouře Sabine

LETNÍ TÁBOR

Neptun chystá pro děti Havaj na Butově
Každý rok se děti ze Zbůchu zúčastňují dětského letního tábora Neptun, jehož počátky sahají až do roku
1980. Získávají zde jedinečné vzpomínky. Vznikají malá
i velká přátelství, dokonce i ta na celý život. Zažívají
se první táborové lásky.
Celý náš tým vedoucích se
snaží utvářet příjemnou přátelskou atmosféru. Většina
s námi jezdí již od svého dětství. Všichni se zde chováme
jako v rodině. Snažíme se dětem vymýšlet různorodou šká-

lu aktivit: karneval, profesionální diskotéku, olympiádu,
noční hru a mnoho dalšího.
Každý rok má tábor jiné celotáborové téma. Letos jím bude
LETNÍ JÍZDA aneb HAVAJ
NA BUTOVĚ. Táborem děti

provádí Neptun, řecký bůh
sladké vody a moří, který je
také povyšuje do námořnických hodností.
V loňském roce byl táborovým tématem Kouzelný
ostrov. Z dětí a vedoucích se
stali čarodějky a kouzelníci.
Ti Neptunovi pomáhali najít
jeho kouzelné žezlo, které mu
ukradl jeho bratr Hádes, bůh
podsvětí. Žezlo se jim nako13

nec povedlo najít, za což je
Neptun štědře odměnil.
Tak snad se sejdeme i letos
a užijeme si nová dobrodružství. Těšíme se na všechny
táborníky v termínu od 26. 7.
do 7. 8. v rekreačním středisku Butov na Hracholuské
přehradě. Přihlášky a další informace naleznete na webové
stránce www.taborneptun.cz.
Karolína Špendlová
www.zbuch.cz

Hornický spolek

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Horníci si připomněli
významná výročí

Ani Hornicko historický spolek ZUD neminula opatření, vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru. Musel
upravit svoji činnost a zrušit nebo odložit řadu akcí.
Například tradiční Hornický bál, vzpomínkové akce
k 25. výročí ukončení těžby
na dole Krimich II v Tlučné
a k 55. výročí ukončení těžby
na dole Týnec. Odvolali jsme
také dnes už tradiční, každých
čtvrt roku sezvávané kamarádské setkání, které jsme měli
naplánované na duben v areálu Chotěšovského kláštera,
a také chystané fárání na Mostecku. Bylo nutné uzavřít
Hornické muzeum ve Zbůchu
a posunout brigády na venkovní expozici muzea v areálu ZUD. V této chvíli, kdy
polevují některá opatření, se
připravujeme v plánovaných

JO Akcičky

činnostech pokračovat. Vše
je naplánováno a hned, jak to
situace dovolí, oslovíme naše
členy a příznivce a naplno se
rozběhnou práce na expozici.
Některé z aktivit už jsme
mohli díky zmírnění opatření
připravit a realizovat. Byl to
například pietní akt u příležitosti 130. výročí Nýřanské
stávky. V den jejího výročí,
20. května, jsme vypravili
delegaci, která položila kytice
k pomníku před nýřanskou
radnicí. Pomalu můžeme připravit i kamarádské setkání,
členskou schůzi a další aktivity spolku. Při jejich realizaci
budeme samozřejmě nuceni

Pietní akt před nýřanskou radnicí
i nadále dodržovat celostátně
vydaná omezení a opatření.
O připravovaných akcích
budeme členy, ale i širokou
veřejnost včas informovat
prostřednictvím webových
stránek (www.hhszud.cz), vývěsních skříněk spolku a prostřednictvím e-mailů.

Všem členům spolku, příznivcům hornictví i ostatním
občanům přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání při
některé ze spolkových nebo
obecních akcí.
Zdař Bůh!
za HHS ZUD
Antonín Lukášek – předseda

Více na: facebook.com/joakcicky

Už se na vás zase těšíme!
I  letos jsme si pro vás v našich „Akcičkách“ připravili
pestrý a bohatý program. Jenže my jsme mínili a Covid-19 měnil.
Z původně plánovaných
akcí se nám zatím podařilo
zrealizovat jen karneval pro
děti. Ty ostatní – Kouzelné
Velikonoce, Ukliďme Česko
a Den Země – už svým datem konání bohužel spadly
do období nouzového stavu,
vyhlášeného vládou ČR. Proto nebylo jejich konání možné. Velikonoční akce byla
zrušena úplně, „Ukliďme
Česko“ absolvovaly některé
naše členky individuálně už
v rouškách a jen ve dvojicích nebo se svými rodinami. Patří jim za to náš obdiv
www.zbuch.cz

nelehkých časech najít na této
situaci něco pozitivního - čas
pro sebe, své koníčky a rodinu. My v JO AKCIČKÁCH
pro vás už teď připravujeme
akce, na kterých se s vámi
rádi znovu potkáme. V době,

a dík. Zároveň jsme se, jak
to situace vyžadovala, zapojili i do šití roušek a pan
Marek Špendla (otec naší
nejnovější členky Karolíny)
aktivně vyrobil OBECNÍ
ROUŠKOVNÍK. I jemu moc
děkujeme!
Vážení spoluobčané, rádi
bychom vám za náš spolek
JO AKCIČKY popřáli hodně
zdraví. Buďte na sebe opatrní a i nyní, kdy se rozvolňují nouzová nařízení, noste
roušky všude tam, kde si nejste jisti bezpečím. A je-li to
možné, snažte se i v těchto

která zase bude přát setkávání, si vaši přízeň a přítomnost
budeme moci opět vychutnat
a věřím, že si ji budeme i více
vážit. Těšíme se na vás!
Anna Tormová,
předsedkyně

Plán akcí na rok 2020
n 23.2.
n
5.4.
n 17.4.
		
n 25.6.
n 12.9.
n 26.9.
n 17.10.
n 28.11.
14

Maškarní pro děti s Petrem Berkou
Kouzelné Velikonoce - ZRUŠENO
Den Země a Ukliďme Česko
– proběhlo individuálně
Akademie ZŠ - ZRUŠENO
Sousedský den
Cyklovýlet
Bál
Rozsvícení vánočního stromku

HISTORIE

„V lágru“ trpěli váleční zajatci
V květnu letošního roku uplynulo 75 let od ukončení II. světové války
v Evropě. Válečné události se nevyhnuly ani obci Zbůch.
V zajateckém táboře, který se nacházel
v prostoru od mateřské školy až po školní
jídelnu (lidově se tomuto území dodnes
říká „V lágru“), byli nejprve umístěni
francouzští váleční zajatci, kteří byli
nasazeni na práce v dolech ve Zbůchu
a na Týnci (Starý Důl). Ke konci roku
1941 byli vystřídáni sovětskými válečnými zajatci, kteří byli každý den odváděni
pod dohledem německých ozbrojených
strážců na obě šachty, kde o hladu, bití
a týrání museli vykonávat tu nejtěžší
práci. Osm zajatců zemřelo na následky
úrazu nebo nelidského zacházení. Pochováni jsou na hřbitově v obci Úherce. Při
osvobození Zbůchu americkou armádou
bylo v táboře přes 800 sovětských zajatců.
Před 45 lety byl v parku před mateřskou školou vybudován Pomník rudoarmějcům, který je upomínkou na sovětské
válečné zajatce z 2. světové války.

V kronice obce Zbůch č. IV je k této
události zapsáno kronikářem následující:
„Májové oslavy v naší obci vyvrcholily
v sobotu 10. 5. 1975 slavnostním odhalením památníku sovětským válečným
zajatcům na místě bývalého zajateckého tábora.
Park československo-sovětského přátelství je symbolem věčného bratrství

Pomník připomíná utrpení
sovětských zajatců

mezi našimi národy. Slavnostního odhalení památníku se zúčastnili ministr
paliv a energetiky ČSSR Ing. Vlastimil
Ehrenberger, generální ředitel oborového
podniku Kladno Ing. Jiří Štěpán, tajemník OV KSČ RSDr. Jiří Müller, zástupci
Střední skupiny sovětských vojsk a další
hosté. Hlavní projev přednesl předseda
MV KSČ Ing. František Švehla. V závěru
poděkoval všem místním závodům a patronátnímu vojenskému útvaru za pochopení a pomoc při výstavbě tohoto areálu.
Odpracovalo se zde 6000 brigádnických
hodin, z toho více než polovina zdarma.
Pak byl pionýrské organizaci předán
skupinový prapor. Ze shromáždění byla
odeslána sovětským pracujícím pozdravná zdravice.“
Původní bronzová deska byla odcizena
a v roce 2015 nahrazena novou s nápisem stejného znění: „RUDOARMĚJCŮM
- HORNÍCI A OBČANÉ ZBŮCHU 30. KVĚTEN 1975“. Ing. Jiří Hájek,
kronikář obce Zbůch

Svoboda nebyla zadarmo
Kniha „Svoboda nebyla zadarmo" prioritně pojednává o ztrátách amerických pozemních sil na území
Československa v jeho předmnichovských hranicích.
Děj knihy je strukturován
dle časové přímky, tedy tak,
jak probíhaly boje na území
jihozápadních Čech. Zahrnuje území od Hranic u Aše až
po Českokrumlovsko. Jednotlivé kapitoly popisují účast
amerických divizí, jako byla
90. pěší, 97. pěší, 1. pěší,
2. pěší, 5. pěší, 26. pěší nebo
4. a 16. obrněná, které se bezprostředně podílely na osvobozování jihozápadních Čech
od nacismu, přičemž ztráty
některých z nich byly značné. Zmínit je třeba také účast
jízdní průzkumné skupiny,
která měla na československém území též své padlé.
Podařilo se zjistit jména přibližně 170 příslušníků amerických pozemních jednotek
(pěší i obrněné divize, jízdní
kavalérie a tankových praporů), kteří zde zemřeli v boji

6. května 1945 pár minut
před sedmou hodinou ranní. Zachycuje americký tank
Sherman typu M4A3E8 (76)
ze svazku 16. tankového praporu 16. obrněné divize, který v rámci úkolové skupiny
"Team Casper", vedené 1/Lt.
Gilbertem Casperem, mířil
přes Stříbro na Stod a dále
přes Chotěšov, Zbůch a Líně
na Novou Hospodu, kde příslušníci jednotky obsadili
borské letiště a zajali jeho posádku. Snímek pořídil mladík
Václav Votruba, který bydlel
v Hornické ulici v domě postaveném ve 20. letech 20.
století. Patřil k malé hrstce
Čechů, kterým bylo za války
dovoleno zůstat ve Zbůchu,
protože jeho otec na šachtě
zastával funkci nezbytnou
pro její chod. Americké tanky a následně pěšáci od americké 2. pěší divize (kteří se
Zbůšáky oslavili na zdejší návsi Victory Day, tedy
8. květen 1945; den, kdy, jak

nebo se stali obětí různých
neštěstí včetně dopravních
nehod, náhodných výstřelů
nebo exploze munice. Zmiňuje i jména amerických válečných zajatců, kteří v Čechách
zemřeli (patrně ne všech).
Kniha zcela jistě neobsahuje
jména všech amerických vojenských obětí na našem území (nezahrnuje např. padlé
americké letce, kterých bylo
násobně více), publikovaný
seznam jmen obětí (včetně
snímků některých padlých
vojáků) je ale prozatím patrně nejúplnější. Autoři knihy
předpokládají (a doufají), že
poslouží dalším badatelům
k výzkumu, který posune
dosavadní znalosti o uvedené
problematice vpřed.
V knize je na straně 211
prezentována fotografie, která byla pořízena ve Zbůchu
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připomíná dobová fotografie,
místní točili americkým vojákům pivo zdarma) přinesli
svobodu také ruským válečným zajatcům, kteří pracovali na šachtách ve Zbůchu
a na Týnci. Jejich lágr ležel
v místech, kde je dnes mateřská školka, a toto místo
v poslední třetině 20. století
označoval pomník. Zmizel
s novou dobou, stejně jako
vzpomínka na chvíle, kdy
Zbůch navrátili do českých
rukou muži Gilberta Caspera.
Knihu si mohou zájemci
zapůjčit ve zbůšské místní
knihovně.
Karel a David Foudovi,
spoluautoři knihy
www.zbuch.cz

TJ Baník

Fotbalisté chystají
rekonstrukci

Milí spoluobčané a přátelé sportu,
rádi bychom vás i v této komplikované době informovali
o činnosti místního fotbalového klubu TJ Baník Zbůch.
Dne 28. února 2020 proběhla za účasti vedení obce
v prostorách restaurace V Cihelně volební valná hromada
tělovýchovné jednoty, kde byli
zvoleni noví členové výkonného výboru. Z původních
členů již nekandidoval bývalý
předseda klubu Jiří Střeštík,
náš dlouholetý hráč, trenér
i funkcionář, kterému touto
cestou děkujeme za vzornou
funkcionářskou činnost, skvělé výkony na hřišti a v neposlední řadě i za trpělivou trenérskou práci s mládeží. I přes
toto jeho rozhodnutí máme
od Jirky přislíbeno, že bude
klub dále podporovat.
Zvolený výkonný výbor poté
na své schůzi zvolil nové vedení v následujícím složení:

TJ Halma

dinečné jubileum - 100 let
od založení klubu, tehdy ještě
s názvem FK Slovan Zbůch.
Rádi bychom proto ve spolupráci s obcí Zbůch připravili
zajímavý program a toto výročí společně se všemi spoluobčany důstojně oslavili. V této
souvislosti se bude nové vedení klubu snažit alespoň částečně zrekonstruovat budovu TJ
Baníku Zbůch z 60. let (kde
se nachází šatny, sociální zá-

předseda Jaroslav Daňhel
(dlouholetý hráč klubu), místopředseda Aleš Prokop (současný hráč A týmu), sekretářka Dana Reitmayer Kličková
(činnost u týmu přípravky),
hospodář Aleš Klečka (dlouholetý hráč a funkcionář klubu).
V roce 2022 nás čeká je-

Fotbalové hřiště - zavlažování

zemí, byt správce a restaurace
V Cihelně se společenským
salónkem) a přilehlý areál.
Tímto děkujeme vedení obce
za podporu a spolupráci při
přípravě tohoto našeho záměru.
V současnosti je kvůli vládním opatřením činnost klubu, tak jako celé společnosti,
velice omezena. Jarní část
sezóny 2019/2020 byla zrušena a konečné výsledky jsou
platné z podzimní části sezony. Díky uvolňování restrikcí
je možné od května alespoň
částečně provozovat činnost,
pro kterou byl náš klub před
lety založen. Nyní už probíhají tréninky jednotlivých
týmů a konečně už se můžeme chystat i na první zápasy,
i když zatím jen přátelské. Tak
sportu zdar!
Za vedení TJ Baník Zbůch
Jaroslav Daňhel, předseda

Více na: www.tjhalma.cz

Sportovci z Halmy začínají trénovat
Rok 2020 začal pro náš klub trošku jinak než v předchozích letech.
Náš dlouholetý předseda
a trenér již nepracuje v Centru pobytových a terénních
sociálních služeb ve Zbůchu
(CPTS), proto se pokusil
společně s trenéry zajistit,
aby byla pravidelná sportovní činnost v CPTS zachována i bez jeho přítomnosti.
Po dohodě s vedením CPTS
zůstává naše Tělovýchovná
jednota zdravotně postižených
Halma i nadále partnerem pro
tělovýchovnou činnost a pomáhá tomuto poskytovateli
sociálních služeb se zajištěním
tělovýchovných aktivit.
www.zbuch.cz

2020, získal ještě jeden rok
na přípravu, protože Letní
olympijské hry a paralympijské hry byly přesunuty na rok
2021. Karel je v současnosti
na 10. místě žebříčku Světové
lukostřelecké federace (World
Archery), takže má stále šanci
na svoji první účast na paralympijských hrách.
Postupné navracení ke sportu nastává i u našich sportovců. Využívali jsme možnosti
video tréninků a domácího
cvičení, kdy jsme některé
sportovce vybavili potřebnými pomůckami a například
boccisty i speciálními sportovními rouškami. Začínáme
tedy opět trénovat v atletice,

Letošní rok by se dal zatím
rozdělit na dobu před nouzovým stavem a v něm. Od ledna
do března jsme kromě běžné tréninkové činnosti stihli
zorganizovat 9. února jedny
lukostřelecké závody v Plzni
a v období jarních prázdnin
několikadenní soustředění
atletů v Soběšicích u Sušice.
Naši vrcholoví sportovci (reprezentanti) mají letošní sezónu asi nejvíce změněnu. Karel
Davídek, který se připravoval
na mistrovství Evropy v para
lukostřelbě, kvalifikační závod pro paralympiádu v Tokiu
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boccie, lukostřelbě i cyklistice. Díky postupnému rozvolňování již v květnu a červnu
pořádáme cyklistické závody
v Plzni na uzavřeném okruhu Lopatárna, kdy se k nám
sjedou cyklisté z celé České
republiky. V červnu pojedou
naši atleti do Bíliny na Mistrovství ČR a v červenci proběhne i tradiční kondiční soustředění atletů na Berounce
– vodácký kemp.
Věříme, že si naši sportovci
dostatečně odpočinuli a o to
usilovněji se budou zapojovat
do dalších aktivit. (Více na tjhalma.cz)
Mgr. Roman Suda,
předseda TJ ZP Halma

MYSLIVCI

Jaro v myslivosti
Skončila zima a příroda se již plně probudila do jara,
které je patrné na každém kroku. Květen a červen jsou
významnými měsíci roku. Spárkatá zvěř začíná klást
mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců a hnízdí bažanti.
Všude v okolí lze spatřit srnčata, mladé zajíčky, kuřata
bažantů a koroptví. V těchto měsících je důležité zachovat v přírodě co nejvíce klidu a zbytečně nezrazovat
zvěř v místě jejího zálehu a hnízd.
Rovněž chceme touto cestou apelovat na návštěvníky
přírody, aby zejména v těchto měsících měli své psy při
pobytu v přírodě na vodítku,
případě v dosahu, kdy jsou je
schopni zvládnout a případně
odvolat od pronásledování
zvěře. V případě nálezu srnčat, zajíců a kuřat bažantů
nebo koroptví se k těmto nepřibližujte a rozhodně je neberte do rukou, i když vypadají, že je jejich matky opustily
a utekly. V přírodě je tento jev
běžný a u spousty živočišných
druhů se snaží matka útěkem
na poslední chvíli nalákat
predátora k pronásledování
a tím ochránit mládě, které
by nemělo šanci před ním
utéci. Po uklidnění situace
se k mláděti vrátí a odvede je

do klidnější části. Vzhledem
k tomu, že většina živočišných
druhů se mezi sebou poznává
dle vydávaných zvuků a pachu, mohlo by v případě, že by
z mláděte byl cítit jiný pach,
dojít k tomu, že by matka
mládě opustila. To, že v takto nízkém věku nemá mládě
šanci samo přežít, nemá cenu
dodávat.
U divokých prasat je bachyně při obraně selat schopná
napadnout psa i člověka.
I když tato slova znějí hrozivě, tak v přírodě většinou
stačí rodiče mláďata odvést
do bezpečí dlouho před naším příchodem, nebo se jinak vyhnout kontaktu s námi.
Případný útok, zejména v případě divokých prasat, je pro
zvěř až ta poslední mož-

nost, jak se zbavit nebezpečí.
V květnu začíná myslivcům
i další povinnost – vyhánění
zvěře při kosení pícnin. Společně se zemědělci se snažíme
vyhnat zvěř před sekáním luk.
Zejména mladá zvěř nemá
šanci před sekačkou utéci a dochází tak k ošklivým
zraněním nebo úhynu zvěře.
Proto je potřeba před kosením projít louky a vyhnat zvěř,
případně přemístit zalehlá

mláďata mimo areál sečení.
V případě zájmu o pomoc
při takovéto činnosti, můžete
kontaktovat hospodáře nebo
předsedu našeho mysliveckého spolku na webových stránkách https://msuhercezbuch.
estranky.cz
Přejeme všem návštěvníkům
přírody mnoho příjemných zážitků a hodně štěstí a zdraví.
Za myslivecký spolek Úherce
– Zbůch Pavel Blažek

SENIOŘI ČR

Aktivní senioři
Od posledního vydání Zbůšského zpravodaje došlo
v našem kolektivu k některým změnám. Přihlásili se
noví členové, ale přišla i smutná zpráva – v březnu
jsme se museli rozloučit s naší dlouholetou členkou,
paní Jarmilou Eismannovou (91 let).
Dne 3. března jsme měli Výroční členskou schůzi za rok
2019, kde jsme zhodnotili
naší kulturní i sportovní činnost. Zhlédli jsme divadelní
představení Dobře placená
procházka, Růže z Argentiny
a Šumař na střeše. Na výlet
jsme vyjeli do Příbrami včetně místní Svaté Hory, do Plas

žel nemohli uskutečnit plánované výlety do divadla v Losiné (15. 5.), ani na farmu Čapí
hnízdo a zámek Konopiště
(27. 5.).
Některé seniorky se snažily
pomoci s výrobou roušek nebo
alespoň přispěly materiálem
na jejich šití. Všichni však
věříme, že přijde opět doba,
kdy se většina členů zapojí
do činnosti naší organizace
a budeme se opět starat o naše
zájmy, kulturu a sport.
Anna Kulovaná,
předsedkyně ZO Seniorů

a blízké Mariánské Týnice.
Obecní úřad pro nás připravil Den pro seniory, zúčastnili
jsme se také sportovní soutěže
v CTPS Zbůch, kde jsme obdrželi krásný pohár za 1. místo,
a IV. Sportovních her seniorů,
které pořádala Krajská organizace Seniorů ČR.
Kvůli pandemii jsme bohu17

V březnu jsme se rozloučili
ČR – Zbůch
s Jarmilou Eismannovou
(+91 let).
www.zbuch.cz

MŠ Pohádka

Úspěšná spolupráce s rodiči
Nástup nového roku s magickým číslem 2020 nebyl pro
děti z Mateřské školy POHÁDKA příliš radostný. Většina z nich onemocněla, proto byl zrušen i náš tradiční
školkový karneval.
Děti ale měly možnost zúčastnit se s rodiči karnevalu
v obci, takže ty zdravé nebyly
o nic ochuzeny.

Masopust s hudbou
a tancem

Povedla se nám však nádherná spontánní akce „Masopustní průvod obcí“. Zbylé
zdravé děti se v maskách vydaly na obecní úřad. Zde jsme
si se zaměstnanci a paní místostarostkou zazpívali, zatančili a dostali sladkou koledu.
Za zvuků harmoniky jsme pokračovali do jídelny paní Egermaierové, kde jsme potěšili
koledou všechny kuchařinky.
A protože nám zbylo trochu
času, neplánovaně jsme navštívili i obyvatele zbůšského
Domu s pečovatelskou služ-

manipulaci s obrázky, třídění,
přiřazování, zkoumání rozdílů
i hledání stejných vlastností,
rozlišování barevných odstínů,
zachycení souvislostí a podobně. Přispějeme tím k rozvoji
logického myšlení dětí, navíc
vyprávění příběhů k obrázkům
rozvíjí i jejich fantazii a jazykový projev. Takže trávíme v přírodě mnoho času a máme již
zajímavé úlovky – našly jsme
hnízdo káněte lesního, které
krouží okolo (asi se tam nahoře cosi děje), zachytily jsme
datla v dutině stromu, pro
úlovek fotografie zajíce jsme
se nenápadně plížily z pole
až na pokraj lesa… (nechtěl
na nás počkat, tak jako většina
lesních zvířat). I ve zbůšském
lese lze potkat srnky, lišku,
divočáka… Vyrazte proto také
do přírody a zkoumejte, poznávejte a užívejte si krás, které
nám okolní příroda nabízí!

du, objevil se zlý COVID-19.
Vzhledem k uzavření základních škol a doporučení ministerstva školství jsme situaci
důkladně zvážili a projednali
s naším zřizovatelem, obcí
Zbůch. Došli jsme k závěru, že
v zájmu ochrany zdraví dětí,
rodičů a příbuzných i personálu MŠ, je potřebné školku
také uzavřít.

Vyrážíme do přírody

Pedagogický sbor POHÁDKY se během „home office“
začal intenzivně vzdělávat
studiem didaktik jednotlivých
oborů pregramotnosti dětí
(matematické, předčtenářské,
dramatické, hudební, výtvarné, tělesné, polytechnické…)
a připravovat si didaktické
pomůcky a konkrétní činnos-

Užitečný facebook

Práce máme tedy dost, ale
stále nám chybí kontakt s dětmi a jejich rodiči. Proto byla
koncem března založena facebooková stránka, určená pouze pro rodiče předškolních
dětí, navštěvujících naši MŠ.
Vkládáme na ni materiály
a tipy, jak s dětmi doma pracovat, které oblasti jejich vývoje
podpořit a jak přitom postupovat. Velmi nás potěšil velký
zájem rodičů, kteří se do naší
skupiny během krátké chvíle
zaregistrovali, a ještě větší
radost nám dělají fotky dětí
a jejich výtvorů, které rodiče
na stránku vystavují.
Jedním z nejaktivnějších
rodičů je paní Marcela R. se
synem Jakubem. Každý týden vyplní všechny nabízené
činnosti a dokládá je bohatou
fotodokumentací. Podle jejích
slov je pro ni tento způsob
práce velmi inspirující. Což
nás těší! Jsme rády, že mohou
rodiče do naší práce nahlédnout a také si ji se svými dětmi
vyzkoušet. Naším záměrem

Masopust MŠ na náměstí
bou. Nečekané překvapení
v podobě písniček na chvíli
příjemně vytrhlo místní obyvatele z jejich poklidu. Úsměvy a radost v očích babiček
i dědečků se nedají slovy ani
popsat! Už se těšíme na příští rok a doufáme, že do akce
zapojíme i rodiče. Vytvoříme
tak novou masopustní tradici
v naší mateřské školce!
Když jsme si všichni začínali myslet, že jsme bacily
porazili a společně si užijeme
jaro a probouzející se přírowww.zbuch.cz

ti pro využití s dětmi. Každé
roční období, ale jaro snad ze
všech nejvíce, je pro nás a děti
ve školce bohatou studnicí poznání. Zkoumáme, pozorujeme, posloucháme i čicháme.
Vnímáme tak změny v přírodě i kolem nás všemi smysly.
Letos, i když bez dětí, si
každá vytváříme fotokartotéku, abychom zachytily tyto
vzácné okamžiky a mohly si
o nich s dětmi po jejich návratu alespoň povídat. Chceme ji
využít k dalším činnostem –
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bylo rodičům v této nelehké
situaci pomoci a poskytnout
jim náměty pro společně strávený čas s dětmi.
To, že se společné dílo daří,
krásně shrnul pan Arnošt
Reich:
„Dobrý den všem,
na začátek bych rád poděkoval za založení této skupiny. Jsme rádi, že vznikla a že
můžeme být její součástí. V této
náročné době, kdy jsme nepříjemně "omezování" sociální
distancí, je jakýkoliv kontakt
s okolím velmi důležitý. Obzvláště s lidmi, které jsme byli
donedávna zvyklí potkávat,
zdravit, bavit se s nimi…
Vzdělávací instituty, a to nejen mateřské školy, pochopily
potřebu komunikace se svými
žáky (studenty, dětmi) a myslím, že se jí zhostily velmi dobře a proaktivně. Vítáme tento
způsob komunikace s námi rodiči - a našimi potomky.
Úkoly, které nám zadáváte,
nás velmi baví a vždy dychtivě
čekáme další. Zatím jsme nenašli úkol, který by nás nebavil
a nedokončili jsme jej. Vítáme i metodické pokyny, např.
pro cvičení motoriky. Rádi se
díváme, jak je zpracovávají
i ostatní děti.
Tato skupina je pro nás velmi důležitá, neboť můžeme
být s vámi všemi v kontaktu,
můžeme sledovat, jak trávíte
volný čas, jak se vypořádáváte
s úkoly po svém a jak všeobecně
tuto těžkou dobu přečkáváte.
Nikdo z nás neví, a věřím, že
si ani netroufne odhadnout,
dokdy tento stav přetrvá. Proto
musíme využít každou možnost
a každý způsob komunikace.
Rád bych poděkoval za iniciativu každému v této skupině,
stejně tak za úsilí s námi spolupracovat. Váš zájem nás těší.
Na závěr bych rád apeloval
i na ostatní členy: nestyďte se
a přispívejte! A vy, kteří přispíváte, vytrvejte! Určitě to smysl
má a je nás dost, kteří to oceňujeme.Děkujeme!“

I my děkujeme a přinášíme
dobrou zprávu: po zajištění
všech hygienických a provozních opatření, doporučených
vládou, se školka 25. května
opět otevřela. Na děti tu na zahradě, pěkně upravené našimi
provozními zaměstnankyněmi,
čekaly nové herní prvky: vahadlové houpačky, basketbalový koš, padací terč skoro jako
v biatlonu, a pro naše koumáky i malá meteostanice. Sešli
jsme se v menším počtu, neboť
několik rodičů se rozhodlo, že
si děti ještě ponechají doma.
I pro ně však stále zpracováváme týdenní plány, které
s rodiči sdílíme na školkové
facebookové stránce a máme

velkou radost ze zpětné vazby, kterou od rodičů i dětí
máme. Pro děti v posledním
(předškolním) ročníku jsme
zřídili speciální e-mailovou
adresu a týdně jim zasíláme "plán učiva". Díky báječné spolupráci většiny rodičů
máme radost, že budou všichni
předškoláci dobře připraveni
na jejich přestup do základní
školy. Přejeme všem, aby si
užili krásné prázdniny a těšíme se, že se v září všichni,
v plné síle a zdraví, sejdeme
v POHÁDCE.
Za celý kolektiv
MŠ POHÁDKA Zbůch se těší
Mgr. Kateřina Langmaierová,
učitelka

Nové herní prvky na zahradě MŠ

Školní chodby už zase zní
dětským smíchem
Když jsme druhého září loňského roku zahajovali nový
školní rok, nikdo z nás si nedovedl představit, jak moc
se bude lišit od těch předchozích.
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví od 11.
března zakázalo ze dne
na den osobní přítomnost
žáků ve školách a školských
zařízeních. Viníkem tohoto
opatření byl nový typ koronaviru, který najednou vpadl
do našeho běžného života.
Kvůli jeho nebezpečnosti jako
by se svět zastavil. Uzavřely
se nejen školy, školky, úřady,
obchody a restaurace, ale zmizel veskrze jakýkoliv kulturní
a společenský život.
Zatímco žáci vítali uzavření
škol s jásotem, pedagogický
sbor byl postaven před velkou

si vědomi i toho, že ne každý
má možnost pracovat přes
internet. V těchto případech
si žáci mohou přijít do školy
pro vytištěné úkoly a pracovní
listy, a stejnou cestou je pak
vypracované zase odevzdat.
Nezapomněli jsme ani na
pohyb, a tak pan učitel Miča
natočil i několik videí, aby dětem ukázal, jak se mají správně hýbat. To, že většina našich
žáků se do distanční výuky
zapojila, je jistě dáno velkým
nasazením učitelů, a za to jim
patří veliký dík. Stejně tak
i rodičům, kteří svým dětem
s učivem pomáhají.
Přesně po dvou měsících byl
umožněn návrat do školních
lavic žákům devátého ročníku, kteří se tu připravují na
přijímací zkoušky na střední
školy. V pondělí 25. května
se do školy vrátilo rovněž
75 dětí z 1. stupně, 8. června
je následovalo také 45 dětí
z 2. stupně. Jsme všichni moc
rádi, že se v tak dlouho prázdných školních chodbách opět
rozezněl dětský křik a smích.
Mgr. Magdalena
Martínková, zástupkyně
ředitele ZŠ Zbůch

výzvu – učit děti distančně,
tedy na dálku. Učitelé museli urychleně přemýšlet, jak
do výuky zapojit co nejvíce
žáků a zohlednit jejich možnosti. Plány práce byly a jsou
od prvního dne zveřejňovány
na webových stránkách školy, mimoto všichni učitelé
jsou s dětmi v kontaktu i přes
další technologie jako jsou
e-mail, Google Classroom,
WhatsApp, Skype a spousta
dalších.
Druhý stupeň přešel v krátké době na on-line výuku. Žáci
tak mají možnost mít každý
den hodinu „naživo“. Jsme
Videa dětem
poradila, jak se
správně hýbat
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ZŠ Zbůch

Je radost nebo pohroma
míti školu „na doma“?
(příspěvek žákyně 7. B)

Když nám učitelé oznámili,
že karanténa bude,
děti radostí skákaly „Hurá - škola nebude.“
To však ještě netušily,
co je doopravdy čeká.
Úkolů bude tolik,
že se člověk leká.
Rodiče si nedokáží představit,
že děti by měly býti doma déle.
Proto se jich chtějí zbavit,
a to na co nejdéle.
Myslím, že je nejhorší,
že nemůžeme dělat nic.
Tak proto píši tohle,
abych se zabavila - minimálně
na měsíc.
www.zbuch.cz

RŮZNÉ

Neplýtvejme vodou, je stále vzácnější
Člověk nemusí být zrovna ekologickým aktivistou, aby
si všiml, že nám poslední roky příroda chřadne před
očima. Vláhy a deště ubývá, příroda a vodní zdroje
vysychají. Projděte se kolem svého domu a důkladně
pozorujte… Rostliny rostou i kvetou, ale z posledních
sil. A  co bude dál?
Jak se vám líbí představa,
že nebude žádný stín stromů, protože uschnou? Že si
naše děti budou hrát v prachu
a špíně, protože vyschla tráva? Že nebude med, protože
ve vyschlé přírodě včely a další hmyz nenajdou potravu?
Budou mizet ptáci, protože
nebudou mít co jíst….
Už vám dochází, že my lidé,
kteří jsme takzvaně na vrcholu řetězce, to slízneme
taky a bude nám bez přírody opravdu zle? Zkuste žít
v poušti a v horké betonové
džungli města! Žádná legrace
to opravdu není.
Co se to s námi stalo, že
jsme si začali myslet, že voda
je tu jen pro nás?! Sobecky
jsme si ji stáhli do potrubí
a do našich domácností a čas-

to úplně zbytečně ji vypouštěli
bez užitku do kanálu?!
Ano, když máme žízeň, jdeme si napustit vodu z kohoutku nebo si ji koupíme v lahvi.
Ale co má udělat strom, keř,
tráva, hmyz, pták…? Asi těžko
nám zaťukají na dveře: „Hele,
fakt už mám šílenou žízeň, tak
se jdu k vám napít…"
Většina z nás si říká, že
s tím nic nenadělá. To musí
někdo jiný… To ti ostatní to
kazí. Omyl – my všichni jsme
ti ostatní. My sami a každý
z nás dokážeme velkou věc.
Jen jsme dlouho nevěděli jak na to. A teď už víme!
Takže co může udělat každý z nás?
PROSTĚ NEPLÝTVAT VODOU a tu použitou nenechávat odtéct zbůhdarma do ka-

nalizace. Jde to totiž i jinak:
a) použitou vodu bez chemikálií, tuků a solí lze sbírat
do misek, kbelíku či konvičky a zalévat s ní nejen kytky
doma, ale hlavně zeleň před
domem. Zejména keře, květiny i trávu (zalévání stromů
má speciální pravidla). Jakou
vodu a při jakých příležitostech můžete v domácnosti
sbírat, zjistíte na internetové
adrese uvedené pod článkem.
Budete překvapeni, kolik vody
může domácnost zachytit
a znovu použít. A pro zábavu se u toho vyfoťte, natočte
video a sdílejte na sociálních

sítích s hashtagem #KBELIKVODY.
b) použitá voda s chemickými přísadami (voda s mýdlem
či saponáty, voda ze sušičky
apod.) je ideální na splachování WC. Přece nebudou rozumní lidé v této neutěšené
situaci neustále splachovat
čistou pitnou vodou?!
Jistě sami najdete mnoho
dalších možností a budete
velmi překvapeni, kolik vody
takto rodina za den nasbírá.
Rostliny, kterým ji věnujete,
budou šťastné a zachráníme
tím přírodu aspoň ve svém
nejbližším okolí.
A hlavně - ten efekt je okamžitý! Tak pojďte do toho
s námi a nezapomeňte sdílet
a přidat #KBELIKVODY.
Už se těšíme, jak se budeme
s kbelíky potkávat večer před
domem…
Jana Zajptová,
místostarostka
Zdroj: https://kbelik-vody0.
webnode.cz/kbelik-vody-do-prirody/

Vzpomínka na Jana Hoška
Vážení čtenáři, spoluobčané,
rádi bychom několika větami zavzpomínali na zbůšského rodáka, Ing. Jana Hoška.
Tady ve Zbůchu prožil svoje
dětství, na které rád vzpomínal. Dosud zde žije mnoho
jeho spolužáků ze základní
školy a přátel.
Po vysokoškolských studiích jej profesní život zavál
jinam, ale on zůstal až do poslední chvíle “Zbůšákem“.
Byl vášnivý turista, rád si
zazpíval chodské a hornické
písničky. V poslední době
jezdil na kole a mnozí z nás
si rádi přečetli jeho zážitky
a postřehy z cest, o které se
s námi dělil. Dlouhých deset
www.zbuch.cz

let, každé první úterý v měsíci, jsme se společně setkávali
V Cihelně. Tam vznikaly jeho
RETROSPEKTIVY a potom
„Toulky ulicemi a uličkami
Zbůchu“. Ty se pak staly
součástí Zbůšského zpravodaje. Nakonec vznikla i kniha o Zbůchu, kterou stihl
dokončit a svým přátelům
ji daroval v elektronické podobě. Ale každý, kdo něco
dělá, se dočká kritiky. Zvláště od těch, kteří sami nic
nedokázali a pro obec nebo
pro druhé nic neudělali. Ani
Honza tomu neunikl.
Podlehl těžké chorobě, se
kterou statečně bojoval. Při
posledním rozloučení se nesla na jeho přání smuteční síní

slova, se kterými se loučil
a sám je připravil. Vybrala
jsem tu část, která se týká
nás - občanů Zbůchu. Cituji:
„Svými posledními slovy
vás, zejména všechny Zbůšáky, prosím: buďte jeden druhému dobrými sousedy, oporou v těžkých časech a mějte rádi nejen starý Zbůch,
který byl naší kolébkou, ale
především sebe navzájem.
Až budete cítit frustraci ze
stávajícího podivného světa,
vzpomeňte si na své školní čítanky, v nichž vynikaly
obrázky Josefa Lady. Najednou vám bude připadat, že
se na obloze opět rozzářilo
slunce…“
Co k tomu dodat? Naše
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společná setkávání V Cihelně pokračují, na Honzu
rádi vzpomínáme a Zbůchu
přejeme hodně takových rodáků. A pokud máte zájem
o Janovu knihu, obraťte se,
prosím, na autorku tohoto
článku, která vám poskytne
potřebné informace.
Za přátele z Cihelny
Helena Birnbaumová

