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ZBŮCHEM BĚŽEL ZAJÍČEK
Velikonoční zábavně naučná stezka „Běžel Zbůchem zajíček“
vedla lesními cestami. Jednu z mála atrakcí, která jim byla při
všech omezeních povolena, si tak bezpečně užily i samotné děti
bez doprovodu rodičů. Děkujeme, JO AKCIČKY!
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SLOVO STAROSTY

Dokončili jsme nový dům
v Sokolské ulici
Vážení spoluobčané,

rád bych vás seznámil s nejnovějšími informacemi
v oblasti bytového hospodářství naší obce.
V červnu bychom měli převzít dokončenou stavbu nového bytového domu v ulici
Sokolská. V průběhu celé
výstavby jsme se pravidelně účastnili kontrolních dnů
na stavbě a operativně řešili
drobné úpravy (zanechání
a oprava studny, umístění
sloupů veřejného osvětlení,
nové oplocení, společná TV
anténa, internetové připojení
pomocí kabelu nebo WiFi rozvedené do každého bytu atd.).
V rámci stavby jsme měli
největší obavy z omezení
pohybu chodců, jde totiž
o exponované místo u dálničního přivaděče. Zhotovitel nás mile překvapil, když
je za necelých 11 měsíců
připraven předat hotovou
stavbu. Předpokládáme, že
v průběhu prázdnin bude
stavba zkolaudována. Obec
objednala výrobu kuchyňských linek, které budou
součástí bytů a jejichž montáž je plánována na září.
Na podzim tak bude objekt
připraven k provozu.
Hotový dům vám rádi představíme při „Dni otevřených

dveří“, o termínu vás budeme informovat.
Osobně mám z celé akce
velice příjemný pocit a těším
se na reakce našich spoluobčanů.
Volné bytové jednotky budou přidělovány na základě
Směrnice č.14 o přidělování
obecních bytů (schválilo zastupitelstvo obce usnesením
č. 10/2021).
Poslední rok zaznamenáváme ze strany občanů narůstající zájem o obecní byty.
Bohužel, rychlá rekonstrukce
stávajících obecních domů
nebo další výstavba nových
nájemních bytovek je zatím
nad naše finanční síly. Obec
zahájila postupnou rekonstrukci stávajících obecních
bytů a do budoucna je možné uvažovat v katastru obce
pouze o výstavbě sociálního
bydlení s dotační podporou.
Další možností, jak mohou
naši občané řešit svoji bytovou potřebu, je soukromá
výstavba, například v realizované lokalitě Višňovka
(2017-2021) a připravované
lokalitě V Olšinkách.

stupitelstva bych k této záležitosti rád otevřel diskuzi.
Tímto vás na něj srdečně zvu,
budeme rádi za vaše náměty.
S opravami jsme začali
u domu č. p. 136 v ul. Plzeňská. Tak jako u ostatních
domů je nejpalčivějším problémem nefunkční odizolování stavby a v důsledku
toho výskyt plísní v bytech.
V květnu provedla odborná
firma sanaci obvodových
a středových stěn domu pomocí chemické injektáže.
Zhruba jeden rok by teď mělo
zdivo vysychat a až poté je
možno přistoupit k opravám
fasády, případně k zateplení.
Úpravy okolí domu (dvorek,
parkování, zahrady) budou realizovány v závislosti
na vývoji situace.
Opravy domů a jednotlivých bytů ve vlastnictví obce
plánujeme financovat z prostředků získaných z nájmů,
prodeje obecního majetku
a případných dotací.
Už v dubnu jsme podali
žádost do dotačního programu ministerstva financí
na kompletní rekonstrukci
tří bytových jednotek (rozvody elektřiny a vody, odpady, topení včetně kotle,
podlahy, sociální zařízení
atd). V případě schválení
dotace proběhne rekonstruk-

Co nás čeká v nejbližší době
Bytový dům č. p. 137 v ul.
5. května, který bude po přestěhování nájemníků prázdný, nabídne obec k prodeji.
Jeho rekonstrukce je na základě znaleckého posudku
pro obec neúměrně nákladná. Podmínky a způsob prodeje řeší zastupitelstvo obce.
Na bytové domy č. p. 116117 v ul. Luční je vydáwww.zbuch.cz

no demoliční rozhodnutí
a po uvolnění bytů budou
také prázdné. Právo rozhodnout o využití pozemků,
na kterých tyto domy stojí,
včetně okolí si vyhradilo zastupitelstvo obce (usnesení
ZO č. 9/2021). Obec připravila dvě varianty, jak daný
prostor využít. Na červnovém veřejném zasedání za2

ce ještě do konce roku 2021
a následně budou volné byty
(byt 2+1 v ul. Plzeňská 136
a byt 2+1 ve Starém Dole
č. 402) nabídnuty občanům
(viz Směrnice č.14 o přidělování obecních bytů).
Pro ostatní nájemní domy
bude po zajištění financování stanoven individuální
plán oprav, se kterým budou
nájemníci postupně seznamováni.
Opravy bytového fondu budou pro obec velkou finanční zátěží, proto plánujeme
postupně zvyšovat nájemné
v obecních bytech. Jeho současná výše – v průměru 35
Kč/m2 – neodpovídá dnešní
realitě a nepokrývá ani náklady spojené s provozem.
V rámci revize jednotlivých
nájemních smluv jsme také
zjistili, že některé obecní byty
využívají pouze lidé, kteří
mají v daném bytě přihlášeny jen služby, ale samotný
nájemce dlouhodobě v bytě
nežije. Jsou i případy, kdy
je nájemce obecního bytu
vlastníkem dalších nemovitostí. Na tyto případy se
v následujícím období zaměříme a ve spolupráci s právní
kanceláří přijmeme adekvátní kroky.
V dalším čísle zpravodaje bych rád rozebral situaci
ohledně pozemních komunikací a parkování v naší obci
– realizované a připravované
akce, výstupy ze studie dopravní obslužnosti, kterou
obec zadala, a podobně.
Přeji vám všem krásné léto
plné zaslouženého odpočinku, snad už konečně BEZ
VIRU!
Ing. Dušan Duchek
starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Naše projekty i přes
obtíže pokračují
Vážení a milí spoluobčané,

také prvních šest měsíců letošního roku bylo pro nás
všechny velmi náročných v pracovních i osobních
životech. Nyní se nám už ale snad konečně blýská
na lepší, „normální“ časy. Pro mě byl jedním
z nejdůležitějších momentů poslední doby návrat dětí
do škol. Ten, kdo má celý den doma dva (základní)
školou povinné teenagery, mě jistě pochopí...
Kvůli různým nařízením, nás to zaskočilo a přidělalo
změnám legislativy i nečeka- další starosti. Tak jako nová
ným událostem jsme se oprav- legislativa v odpadovém hosdu nemohli zavřít doma, až podářství (za mě osobně uši- spoustu projektů a mnohé
na jeden týden v únoru, kdy tá horkou jehlou), schválená další jsou v přípravě.
jsme se i přes nošení respirá- narychlo v prosinci loňského
Všem vám děkuji za shotorů a nastavená opatření roz- roku s platností od 1. 1. 2021.
vívavost a trpělivost při stahodli raději úřad pro veřejnost Další zvláštní krok naší vlávebních omezeních v ulicích
uzavřít. Některé naše zaměst- dy... Nechci tu ale komentovat
nance ale ani tak onemocnění současnou politickou situaci, a okolí, bez toho by nic samoneminulo. Situace v obci v té i když se sama mnoha naříze- zřejmě udělat nešlo. Bezpečnost, bezbariérovost a čistota
době opravdu nebyla růžová ním podivuji. Ale i my
v obci je pro nás prioria dost dlouho jsme
m
vše
je
tou, ačkoli nám ji někteku
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školství, ve složkách Int
v obchodech,
Pro rozsáhlý výskyt náholu, odkládáním odpazáchranného systému,
za výdrž
kazy v mateřské škole
na poště a mnoha dalším
du mimo určená místa
í v náročné
a mimořádné nasazen
a u menších dětí jsme,
či sobeckým parkovákladeny ještě
době, kdy na ně byly
ač neradi, uzavřeli i dětním v ulicích i přesto,
ky než jindy.
vyšší nároky a požadav
ská hřiště. S odstupem
že si mohou zajet za
času to snad všichni
vrata na své dvorky).
jsme v tom s vámi a musípochopí.
Vše je o komunikaci, toleZastupitelé Nýřan vypo- me se jimi řídit. V poslední
ranci, ochotě, nesobeckosti
věděli koncem roku nejen době je vše nějak chaotické a
a soudnosti. Blíží se ale doba
nám, ale i ostatním obcím vyznat se v tom, co aktuálně
dovolených a zaslouženého
v okolí veřejnoprávní smlou- platí, je opravdu oříšek.
Naše aktivity a projekty jsme odpočinku a změna prostředí
vu na zajišťování přestupkové
agendy. Proto jsme museli ale nezastavili. Vše, o co jsme jistě prospěje i leckdy napjaod 1. 3. 2021 veškeré pře- usilovali, se nám daří s ma- tým mezilidským vztahům.
Přeji vám klidné a příjemně
stupky převzít, najít zod- lým zpožděním uskutečňopovědného předsedu komi- vat, a hlavně financovat jak strávené léto plné sluníčka
se s právnickým vzděláním z rozpočtu obce, tak s pomo- a pohody.
Jana Zajptová
a další ochotné členy a zřídit cí dotací.
místostarostka
přestupkovou komisi. Velmi
I v tomto roce realizujeme

Z RADNICE

Na úřad
bez čekání
Na webových stránkách obce Zbůch
(www.zbuch.cz) můžete
využívat 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
invalidy
Vpravo vedle hlavního vchodu do obecního
úřadu je zvonek pro invalidní občany. Funguje
s mikrofonem do obou
kanceláří – naši zaměstnanci s vámi rádi naváží
kontakt, vyřídí potřebné
a osobně přijdou za vámi
dolů.

ZBŮŠSKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Zbůch v počtu 1100 ks - Kontaktní adresa: Obecní úřad Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch, tel.: 377 931 470 - Odpovědný redaktor:
Petr Holub, holubovi@seznam.cz. - Tisk a grafická úprava: Reklama Fryček - Kralovice,
robertfrycek@seznam.cz. Registrační číslo: MK ČR E 14120. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře
se nevyplácejí. Textové korektury vyhrazeny. Příspěvky do dalšího čísla lze zasílat do 15. 11. 2021.
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INVESTICE

Zbůch bude zase o něco
krásnější
I přes virovou epidemii se nám daří pokračovat v mnoha
investičních projektech, které postupně mění naši
obec k lepšímu. Tak, jak jsme slíbili občanům v našem
volebním programu. Pojďme se na stav některých
z nich podívat.
Opravy ulic

V červnu budou zkolaudovány zrekonstruované ulice Na Stadionu, V Cihelně,
V Zátiší a Luční. V další fázi
obec upraví cestu (pozemek
parcelní číslo 906) od bytového domu č. p. 379-380
v ulici Na Stadionu směrem
k ul. U Trati.
Při rekonstrukci ulic jsme
v maximální možné míře zohlednili individuální požadavky místních občanů. Zajistili
jsme bezpečný pohyb pro
chodce směrem ke sportovně rekreačnímu areálu, který
plánujeme předělat a rozšířit
o další aktivity (studie k nahlédnutí na našich webových
stránkách v části „Projekty
obce“), zklidnili dopravu,

a relaxaci se stromy, keři, lavičkami, chodníky, pétanque
hřištěm a herními prvky. Samozřejmostí bude i veřejné
osvětlení a příprava na kamerový systém.
Předpokládaný termín předání hotového díla je přelom
června a července letošního
roku.
Projekt je realizován za dotační podpory ministerstva pro
místní rozvoj, z programu regenerace brownfieldů.
Tímto děkuji všem občanům, sousedícím s upravovaným pozemkem, za jejich
vstřícnost a trpělivost.

vyměnili mostek přes Zálužský potok, opravili dešťovou
kanalizaci a doplnili veřejná
parkovací místa.
V prvních reakcích se občané shodují v tom, že se daná
lokalita díky rekonstrukci výrazně „zvedla“, což nás těší.
Další ohlasy se týkají samotného provozu na komunikaci
– tady musím konstatovat,
že zvolený systém „výhyben“
byl vybrán s ohledem na omezenou šíři uličního prostoru.

Rekonstrukce rybníků

Letošní jaro bylo zatím převážně ve znamení deště, což
je dobrá zpráva pro přírodu,
ale nám to přidělává vrásky.
Návesní rybník totiž již delší
dobu neplní svoji funkci, a to
kvůli značnému zanesení dna.
Termín zahájení jeho opravy

Demolice kina

Objekt bývalého kina byl
úspěšně zdemolován a vzniklý
volný prostor mile překvapil
mnoho našich spoluobčanů. Na uvolněném pozemku
vzniká místo pro odpočinek

se už ale blíží. V srpnu jej začneme vypouštět a na podzim
nebo během zimy, v závislosti
na počasí, bude odvážen sediment. Rekonstrukce břehů,
přepadu, sedimentační jímky
a zábradlí proběhne na jaře
příštího roku (dokumentace
je k nahlédnutí na webových
stránkách – „Projekty obce“).
Projekt bude realizován za dotační podpory ministerstva
zemědělství.
Návesní rybník však není
jediná vodní plocha, kterou
čeká rekonstrukce. V květnu
jsme představili projekt „Revitalizace rybníka U Prachárny“ (pozemek parcelní číslo
1189/1). Jeho hlavním cílem
je zadržování vody v krajině
a ochrana vzácných živočichů, kteří se podle průzkumu
v dané lokalitě vyskytují. Při
revitalizaci budou vybudovány
nové hráze a upraveno okolí
tak, aby se nenarušil místní
ráz krajiny.

Demolice staré budovy kina
www.zbuch.cz
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Obec plánuje vybudovat
u rybníka lesní posezení a instalovat naučné tabule. Věříme, že tak vznikne další
zajímavé místo k zastavení
v rámci vašich vycházek. Také
na tento projekt budeme žádat
o dotační podporu.

Průtah Újezdem

Pro obyvatele Červeného
Újezdu máme dobrou zprávu. Stavba průtahu obcí byla
v roce 2019 přerušena z důvodu nutné přeložky plynového vedení v silničním tělesu.
V tuto chvíli máme za sebou
projektování, stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele a předání staveniště.
Teď jen, aby vše proběhlo bez
dalších komplikací. Stavební
práce budou ukončeny ještě
v tomto roce.
Projekt je realizován ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje.
Žádám místní občany, aby
během stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti. Děkuji.

Škola a školka

Našim školákům začnou
1. července prázdniny, ale
základní škola opuštěná nezůstane. Na jejich místo nastoupí stavebníci, kteří budou budovu rekonstruovat.
Stavební práce jsou naplánovány do konce června 2022.
Začneme rozšířením šaten,
vzduchotechnikou ve třídách
a výměnou kotelny, tak aby
mohla v září začít výuka žáků.
Podrobný výčet stavebních
prací jsme uváděli v minulém
čísle našeho zpravodaje.
Projekt je realizován za dotační podpory ministerstva životního prostředí (energetická
úsporná opatření).
Za poslední dva roky evidujeme v naší obci nárůst počtu občanů, přibývají hlavně
mladé rodiny s dětmi. Jsme
rádi, že si zvolily pro svůj
další život právě naší obec.
Nárůst počtu dětí ale bohužel naráží na nedostatečnou
kapacitu zastaralé budovy
mateřské školky. Technický
stav objektu je dlouhodobý
problém. Na řešení jsme za-

Z RADNICE

čali pracovat hned po našem
příchodu na radnici. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na novou budovu
bude hotova na podzim letošního roku. Součástí projektu
je i dopravní řešení včetně
parkování v lokalitě výstavby.
Obec zatím mapuje možnosti vhodného financování celé
akce. Stále pevně doufáme, že
realizace projektu v roce 2023
je reálná.
Výstavbu jedné třídy mateřské školy plánuje i sousední obec Úherce, což naší
mateřince v budoucnu uleví.
Držíme Úhercům palce, aby
jim jejich záměr vyšel.

Aplikace
V OBRAZE v novém
Mobilní aplikace V OBRAZE, určená pro jednoduché, rychlé a efektivní informování občanů obce, má
nový design a funkce. Aplikace prošla změnou grafiky
a dostala mnohem modernější a atraktivnější vzhled.
Změny nastaly i v uspořádání ovládacích prvků, čímž
je zabezpečení aplikace intuitivnější a její ovládání
uživatelsky jednodušší. Aplikace je zdarma. Více také
na www.aplikacevobraze.cz

Sport a rekreace

Víceúčelový prostor pro
sportovní a rekreační vyžití
našich spoluobčanů, hlavně
teenagerů, v naší obci zoufale chybí. Navržená a představená studie (opět ji najdete
na našich webových stránkách v sekci „Projekty obce“)
se setkala s kladnou odezvou
občanů, proto jsme přistoupili
k postupné realizaci.
Ve spolupráci s občany připravujeme „psí louku pro
agility“ u Zálužského potoka
za cvičným fotbalovým hřištěm. Dále jsme zadali zpracování projektové dokumentace na „Tribunu se zázemím“
u fotbalového hřiště a během
rekonstrukce ulice Na Stadionu jsme připravili inženýrské
sítě pro její budoucí napojení.
Projekt tribuny po dokončení
také představíme na našem
webu v části „Projekty obce“.
Součástí rekonstrukce ulice Na Stadionu nebyly úpravy pozemku před budovou
TJ Baník, sloužícího k parkování. Případné stavební úpravy budou realizovány v další
fázi. Zatím nepanuje shoda
ve výběru povrchu pro daný
prostor (zámková dlažba,
zatravňovací tvárnice, tráva,
štěrk?). Budeme rádi za vaše
náměty, které můžete posílat
na e-mail: info@zbuch.cz.
Do předmětu zprávy napište:
„Sportovní areál“. Děkujeme!
Ing. Dušan Duchek
starosta
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Našim
nejstarším
je 94 let
V roce 2020 se v naší obci narodilo 28 dětí, z toho 14 chlapců
a 14 děvčat. Přesně polovina těchto
dětí se narodila v manželství a druhá polovina mimo něj.
Třikrát se opakovalo jméno
Adam. Jméno po jednom ze svých
rodičů dostaly dvě děti.
V naší obci vloni zemřelo 35 občanů, z toho 21 mužů a 14 žen.
Věkový průměr u přirozených úmrtí
byl u mužů 75,6 roku a u žen 77,5
let. Do 65 let věku zemřeli 3 muži
a 3 ženy.
Ve Zbůchu máme 11 občanů starších 90 let, z toho 10 žen a 1 muže.
Nejstarší občankou Zbůchu je paní
Běla Kalinová, která 20. 11. 2020
oslavila 94. narozeniny. Nejstarším
občanem je pan Vladislav Švehla,
který 11. 4. 2021 oslavil rovněž
94 let života.
K 31. 12. 2020 měl Zbůch včetně
částí Červený Újezd a Starý Důl celkem 2462 obyvatel. Mužů je 1223,
žen 1239.
Pro zajímavost i několik čísel
z minulých let: do Zbůchu se v roce
2019 narodilo, stejně jako v roce
2020, 28 dětí, z toho 16 chlapců
a 12 děvčat. 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 3 muži
a 1 žena.
V roce 2018 jsme ve Zbůchu měli
9 občanů starších 90 let, z toho
8 žen a 1 muže. Ke dni 31. 12.
2018 měl Zbůch včetně částí Červený Újezd a Starý Důl celkem
2271 obyvatel, z toho 1139 mužů
a 1132 žen.
Oldřiška Čejková
matrika a evidence obyvatel

www.zbuch.cz

Jan Hošek získal
ocenění za svoji knihu
Dne 29. ledna 2020
tomu byl už rok, kdy nás
opustil Ing. Jan Hošek.
Na návrh jeho přátel,
současných i bývalých
občanů naší obce, se
starosta s radou obce
rozhodli udělit Janu
Hoškovi In memoriam plaketu s Čestným
uznáním starosty obce
za knihu vzpomínek
„Toulky ulicemi a ulič-
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kami Zbůchu“. Ocenění převzal za rodinu
vnuk Daniel, protože
manželka oceněného,
paní Jana Hošková, letos na jaře bohužel také
náhle zemřela.
Jeden výtisk knihy
byl na památku předán do místní knihovny
k nahlédnutí či zapůjčení občanům. V knize
jsou sepsány vzpomínky

Jana Hoška na to, co si
on pamatoval a co zde
za svého života zažil.
V knize popisuje dobu
dávno minulou i dnešní, tak jak ji on sám
vnímal a jak mu mnozí
z nás napsali nebo řekli.
(Obec Zbůch není vydavatelem této knihy, proto nezodpovídá za pravdivost jejího obsahu.)

Kroniky a kronikáři
obce Zbůch
Zapisování dobových událostí do kronik se provádělo
již v dávných dobách. Ale až po vzniku Československa,
v lednu roku 1920, vznikla samosprávným obcím
zákonná povinnost založit a vést pamětní knihu obecní
čili kroniku. K tomu musela každá obec zřídit komisi
a ustanovit kronikáře. Kdo psal a píše kroniky v naší
obci?
Prvním kronikářem obce
Zbůch byl v roce 1922 jmenován pan Adolf Ulrich, který
tehdy vykonával funkci člena
rady obce. Ten však zřejmě
kroniku nevedl, protože se
žádná nedochovala.
Nejstarší známou pamětní
knihou naší obce je Kronika
obce Zbůch č. I, kterou psal
pan řídící učitel Karel Melichar, zvolený do funkce kronikáře patrně v roce 1930.
Ve Státním okresním archivu
Plzeň–sever v Plasích se dochovala kopie strojopisu Pamětní knihy obce Zbůch z let
1930-1934, inventární číslo 8,
která je zveřejněna na webových stránkách Portafontium
a obce Zbůch. Ve skutečnosti
zachycuje události v obci z období let 1918 až 1938, psané
v jazyce českém, ale obsahuje
ještě i několik listů psaných
německy. V archiváliích obce
byl nalezen sešit s poznámkami kronikáře Melichara,
zachycující události od roku
1910, což nasvědčuje tomu, že
by mohl někde existovat originál retrospektivního zápisu
událostí předválečné a válečné
historie 1. světové války.
Kroniku obce Zbůch č. II
psal od května 1945 do roku
1960 kronikář pan Jan
Blahník. Obsahuje retrospektivní zápis z let 1938-1945
a fotografii operního pěvce
a rodáka Miroslava Koppa
s manželkou. V závěru kroniky je uveden zápis psaný
azbukou. Existuje koncept
této kroniky, který si psal pan
Blahník pro vlastní potřebu.
V konceptu jsou zachyceny události od května 1945

do této kroniky zaznamenal
období 2002-2019.
Kronika obce Zbůch č. VI
je psána od roku 2020 kronikářem Ing. Jiřím Hájkem,
který nechal zhotovit novou knihu, protože kronika
č. V byla již zcela popsána.
Nová kronika o velikosti A3
byla vyrobena Knihařstvím
Musilová, Koperníkova 27,
Plzeň v listopadu roku 2020.
Ruční knižní vazba kroniky je
provedena v bordové speciální
knihařské kůži, která není tzv.
„kyselá“. Tento typ kůže používají např. restaurátoři. Nápisy na kronice jsou vytlačeny
do kůže a vybarveny zlatým
lesklým písmem. Vnitřní bílé
listy jsou z čistě celulózového
papíru o gramáži 170 g/m2,
který by měl mít archivní kva-

do června 1952 a je zde zapsán též retrospektivní zápis
období 1938-1945. Do kroniky byly přepsány zápisy událostí většinou stručněji, než
jak jsou uvedeny v konceptu.
Kroniky obce Zbůch č. III,
IV a část dílu V psal kronikář
Stanislav Schejbal. Kronika
č. III se týká let 1961-1984.
Léta 1985 a 1986 nejsou v této
kronice zapsána, rok 1987 je
tu rozpracovaný a na konci
zápisu je panem Schejbalem
uvedeno, že zápis celého roku

litu odpovídající normě ČSN
ISO 9706. Text v kronice je
psán dokumentačním perem
značky Centropen. Ochranná
krabice na kroniku je zhotovena ze speciálního knihařského kartonu a je potažena
papírem v téže barvě, jako
jsou desky kroniky. Vnitřek
krabice je vyložen červeným
sametem z důvodu ochrany
kožených desek kroniky před
poškozením. Samotná kronika má šířku 36 cm, výšku
45 cm, tloušťku 9 cm a váží
cca 10 kg.

Ing. Jiří Hájek
kronikář obce Zbůch

1987 následuje v kronice č. IV.
Ta zachycuje období 19851998 a rok 1987 je v ní zapsán celý, přičemž část roku,
uvedená v předešlé kronice,
byla doslovně přepsána panem
Schejbalem do této kroniky.
Kronikář Schejbal psal
i Kroniku č. V, popisující
události v letech 1999-2000.
Zápis roku 2001 v kronice
chybí, protože pan Schejbal
ke konci roku 2000 náhle zemřel. Zbůšskou obecní kroniku psal úctyhodných 40 let!
Novým kronikářem obce byl
ustanoven až od roku 2002
pan Rudolf Hrdlička. Ten
7
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Upozornění
pro nové
občany
Upozorňujeme občany,
kteří se nově přistěhovali do naší obce, že jim
na obecním úřadě rádi
pomůžeme s přihlášením k trvalému pobytu
(formulář je ke stažení
na webu obce), ke svozu komunálních odpadů,
k poplatkové povinnosti
za psy (pozor – splatnost
byla do konce května,
„normálně“ bývá do konce února!) i k poplatkové
povinnosti za zábor veřejných prostranství (skládky materiálů apod.).

Osobních
aut projelo
méně
Od ledna do konce dubna letošního roku projelo
obcí Zbůch v obou směrech 120 426 nákladních
automobilů, což je skoro
o 10 000 více než ve stejném období loňského
roku. Osobních vozidel
projelo naší obcí ve stejném období 842 964,
což je oproti předchozímu roku pokles o skoro
114 000 aut. Zde se velmi
projevilo období covidu
a vládních nařízení včetně omezení pohybu mezi
okresy a práce mnoha lidí
z domova.
V celkovém počtu za
celý loňský rok naší obcí
projelo 3 274 987 vozidel, z toho nákladních 347 677 a osobních
2 927 310.

www.zbuch.cz
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Finanční
podpora
z kraje
Vloni se nám podařilo získat
tyto dotační příspěvky od
Plzeňského kraje:
 Podpora pro obce, které mají
uzavřenu smlouvu s CPOS
Město Touškov, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území
Plzeňského kraje: požadovaná
dotace 250 000 Kč, schváleno
a vyplaceno 87 295 Kč.
 Výsadba stromů pro podporu
retence: požadovaná dotace
75 228,12 Kč, schváleno a vyplaceno 47 000 Kč.
 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy 2020:
Sbor dobrovolných hasičů
Zbůch, požadovaná dotace
55 250 Kč, schváleno a vyplaceno 21 900 Kč.

Nasbírali jsme 801 kg odpadků

V letošním roce se naše obec s pomocí spolku JO AKCIČKY, mateřskou
školkou, základní školou a veřejností zapojila do každoroční celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Akce začala 23. dubna, kdy si občané
mohli na obecním úřadě individuálně
vyzvednout pytle na uklízení, a pokračovala až do 9. května. Po celou dobu
byly občanům k dispozici tzv. Pytlomaty na pěti stanovištích v obci, kde bylo
možné si kdykoli pytel vyzvednout a pak
ho sem zase už plný odpadu vrátit. Díky
této akci se na území naší obce nasbíralo
801 kg odpadu. Děkuji všem těm, co se

Úspěšné očkování v DPS
Na klienty domovů s pečovatelskou
službou (DPS) i jejich pečovatelky se
s očkováním proti viru COVID-19 zpočátku trochu zapomnělo.
Po obrovském úsilí a vyjednávání paní
ředitelky CPOS Města Touškov Lenky Šeflové a díky ochotě ředitele EUC kliniky
na Denisově nábřeží v Plzni Jana Šlajse
se ale i v našem DPS nakonec vše podařilo. Pan Šlajs dokonce všechny klienty
z našeho DPS i z terénu a zaměstnance
pečovatelské služby 11. března 2021
osobně naočkoval první dávkou vakcíny
Moderna.
Druhou dávku stejné vakcíny klienti
obdrželi 7. dubna. Moc děkujeme doktorům, sestřičkám, pečovatelské službě
i statečným seniorům.
(jz)
www.zbuch.cz
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zapojili, a věřím, že v budoucnu tyto akce
nebudou zapotřebí. I malé děti chápou,
že do přírody odpadky nepatří!
Děkujeme také, že přemýšlíte nad tím,
v jakém obalu různé výrobky nakupujete,
třídíte jednotlivé obaly a využíváte naše
sběrná hnízda, kontejnery na bioodpad
a zejména sběrný dvůr na vše ostatní.
Jana Zajptová
místostarostka

Z RADNICE

Informace pro pejskaře

Co dělat při nálezu psa
Přinášíme několik klíčových rad, jak správně postupovat
při nálezu zvířete:
 Vyčkejte na místě alespoň 20 minut; třeba běžel
pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec
odněkud objeví. Pokud není
majitel stále v dohledu, promyslete, co dál.
 Především zvažte, zda je
odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale
ještě navíc uteče a vy skončíte
na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se
pohladit, zkuste ho odchytit.
Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho
na jídlo nebo na vlastního
psa…

o psa postarat, psa převzít
a případně předat do příslušného útulku. Je možné tam
pejska odvést i rovnou. Než
ale začnete cokoli konat, mělo
by to být vždy nejprve po dohodě s obecním úřadem či
policií!
 V případě agresivního
psa či napadení kontaktujte
rovnou Policii ČR a požádejte
ji o asistenci. Volně pobíhající
pes totiž může znamenat nebezpečí i pro ostatní, například cyklisty či motoristy.
 Pokud bydlíte poblíž,
nemáte sebou telefon a pes je
ochotný s vámi jít, vezměte ho
domů. O psa se můžete postarat sami v tzv. dočasné péči,
než se najde páníček. Dejte
mu napít a není-li zraněný,
tak i nažrat. Jestliže má pes
na obojku známku, patronu
nebo jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho
zkontaktovat sami.
 Nález ohlaste v několika
nejbližších útulcích nebo záchytných kotcích; majitel tam
bude pravděpodobně svého
psa hledat. Velice dobře fungují také sociální sítě a sdílení
fotografie nalezeného pejska.

 Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá
známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy
bývá telefonní číslo napsané na spodní straně obojku.
Pokud máte s sebou telefon,
bude vše jednodušší a můžete
začít věc řešit na místě. Není
totiž dobré pejska z místa
nálezu odvážet. Páníček už
určitě svého „útěkáře“ hledá
a tím byste mu situaci spíše
zkomplikovali.
 Pokud se majitel psa
neobjeví, kontaktujte obecní úřad nebo policii (pokud
jste tuláka chytili a je hodný
a klidný, pokusí se zjistit číslo
čipu a kontaktovat majitele).
 Můžete si také zjistit
nejbližší veterinární ordinaci
nebo služebnu policie, kde
zjistí čtečkou číslo pejskova
mikročipu. To pak sdělí operátorovi Národního registru
majitelů zvířat, který obratem
zprostředkuje kontakt s majitelem zvířete. Operátoři jsou
k dispozici 24 hodin denně,
včetně víkendů a svátků. Policisté nebo obec by se již měli

Výcvik psů zajištěn
V minulém čísle Zbůšského
zpravodaje jsme hledali organizačně zdatného pejskaře,
který by měl zájem provádět
výcvik psů na naší nově budované „psí louce“. Kontaktovaly nás paní Šmolíková
a její dcera z Líní, se kterými
se nám patrně v brzké době
podaří loučku i s několika cvičebními prvky připravit. V budoucnu zde pak povedou pro
naše občany (dospělé i děti)
výcvik jejich psích miláčků.

Cvičiště by mělo být veřejné
a bude součástí budoucího
sportovně-rekreačního areálu.

O dalším vývoji vás budeme
informovat na obecních webových stránkách a vývěskách.

Psí louka
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Upozornění
pro majitele
psů
Obec Zbůch upozorňuje
majitele psů, že jsou povinni své čtyřnohé kamarády
přihlásit na obecním úřadě
a zaplatit za ně místní poplatek. Příslušný formulář
naleznou na obecním úřadě
(formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů naleznou ke stažení na https://
www.zbuch.cz/urad/ dokumenty-ke-stazeni/). Formulář
lze vyplnit a zaslat na email
info@zbuch.cz.
Úhrada místního poplatku,
splatného běžně do 28. 2.
2021 (viz úřední deska: Nové
sazby místních poplatků
od 1. 1. 2020 nebo Obecně
závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku ze psů),
byla možná i letos s odkladem
do 31. 5. 2021. Ti, kteří tak
i přes upozornění na webových stránkách a vývěskách
obce neučinili, se vystavují
správnímu řízení ze strany
obce na jeho vymáhání.
Platby dle aktuální vyhlášky obce lze platit buď bankovním převodem (číslo účtu
1829371/0100, VS 1341,
do poznámky uveďte příjmení
majitele) nebo hotově v pokladně OÚ (v úředních hodinách v pondělí a ve středu).
Stranu připravila (jz)
www.zbuch.cz
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Pozvání do Dubovce
V lese Dubovci na jižním okraji naší obce se můžeme
procházet na čerstvém vzduchu, vzdělávat a setkávat
s lesní zvěří.
Zbůch vlastní asi třicet
hektarů tohoto lesa, zbytek
(cca 300 ha) patří městu
Plzni.
Potkat tu můžete srnce,
daňky (které si někdy pleteme s jeleny), divoká prasata, zajíce, veverky a mnoho
opeřenců.
V okolí je několik vodních
ploch, například Mokrý lom,
U Prachárny a několik vodních tůní, kde lze pozorovat
žáby a další obojživelníky
z naší přírody. V budoucnu
bude revitalizován spodní
rybník pod Prachárnou, kde
vznikne nový přístřešek se
stolem a lavicemi.

příjem z lesa. Po pokácení
lesa následuje zalesnění dle
lesního zákona.
Jsem rád, když vás, občany naší obce, potkám v lese.
Mám radost, když posedíte
na lavičkách a využijete les

S dětmi ze základní školy
a mateřinky se vzděláváme
při lesní pedagogice. U lesních posezení se z naučných
tabulí můžete dozvědět, jaké
u nás rostou dřeviny nebo
jak se v myslivecké mluvě
říká oku divočáka (světlo). Letos dojde k instalaci dalších naučných tabulí
i v lesích města Plzně, které
na náš obecní les navazují.
Les slouží nejen k rekreaci, ale také k produkci dřeva
a paliva. Obec Zbůch i město Plzeň spravují lesy hospodářské, proto v nich dochází
také k těžbě dřeva, která
představuje jediný finanční

k odpočinku, ne k odhazovaní odpadků, což je velký
nešvar naší „doby plastové“.
Těším se na setkání v našich lesích.
Lesu zdar!
Jiří Šafr, lesní správce

Člověk v tísni pomáhá i obětem
trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje obecně
prospěšná společnost Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může mít
různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí,
a to z celého našeho kraje.
Základem naší služby je poskytování
právních informací. Jsme připraveni
pomoci s podáním trestního oznámení,
návrhu na náhradu škody, sepsáním
odvolání, doprovodit vás k soudu či
na policii. Tak, jako jsme pomohli lidem v následujících případech.
Ženě, oběti domácího násilí ze strany
partnera, jsme pomohli podat trestní
oznámení. Doprovodili jsme ji jako
„důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o ustanovení zmocněnce
z řad advokátů. V průběhu celého řízení je tedy žena řádně zastoupena.
Následně jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme
poskytli asistenci v průběhu řízení
i doprovod k jednání. Pomohli jsme
jí uplatnit nárok na náhradu škody
a také jsme jí asistovali v podání žáwww.zbuch.cz

dosti o peněžitou pomoc, kterou může
za určitých okolností poskytnout stát.
Vzhledem k nutnosti účasti u soudního jednání bylo požádáno o oddělený
výslech oběti tak, aby nedošlo k jejímu
setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále asistovali v psychicky náročném procesu.
Obrátila se na nás žena, kterou
podvedl partner. Pod záminkou, že
je nemocný a potřebuje podstoupit
placenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny odmlčel
a po údajném návratu z nemocnice se
od ní bez vysvětlení odstěhoval. Žena
nabyla pochybností a skutečnosti si
telefonicky ověřila v nemocnici, kde
zjistila, že ani údajného doktora, ani
jejího partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme jí
napsat a podat trestní oznámení, čin
10

byl nakonec kvalifikován jako podvod
a proti pachateli bylo zahájeno trestní
stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit
její nárok na náhradu škody a jsme jí
dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba
nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů
tak, aby nepřišel o svou nemovitost.
Díky tomu, že přišel dostatečně včas,
pomohli jsme mu od smluv, které pro
něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti,
odstoupit. Právě tyto společnosti, jež
nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či
půjčky, se v poslední době stále množí
a lidé musí být obezřetní.
V případě, že jste se vy nebo někdo z vašich blízkých stali také obětí
trestného činu, neváhejte se obrátit
na naši kolegyni Radku Liškovou –
radka.liskova@clovekvtisni.cz, tel.
602 250 210. Služba je poskytována
ZDARMA.
(rl)

Na seniory, jubilanty ani na nové
občánky nezapomínáme
Stalo se už pěkným zvykem, že se na jaře a na podzim
se seniory v našem Domě s pečovatelskou službou
(DPS) sejdeme, opečeme buřty a zazpíváme si. To
jsme stihli ještě vloni v září, teď na jaře to zatím
možné nebylo.
Tak jsme s paní místostarostkou Janou Zajptovou
seniory aspoň navštívily, popřály jim hezké velikonoční
svátky a předaly mazance
a drobné pečivo, které upekla
paní Juráková. Té za to znovu
moc děkuji. Našim spoluobčanům v DPS jsme udělaly
v této nelehké době radost,
že jsme si na ně vzpomněly.
Jako členka komise pro občanské záležitosti navštěvuji
s panem starostou Duchkem
naše životní jubilanty, kterým
vždy předáme dárkový balíček

s přáním. Chvíli s nimi i posedíme a společně zavzpomínáme, což bývá velmi zajímavé. Bohužel, protiepidemická
omezení nám to zatím dost
komplikovala, proto byl roznos balíčků často opožděn,
za což se omlouvám. Doufám,
že v brzké době se vše dostane
do normálu.
Ko m i s e p o ř á d á s p o l u
s obecním úřadem také vítání nových občánků, to však
bohužel vzhledem k pandemii
dosud neproběhlo. Určitě ale
nezapomínáme ani na ně a až

vše pomine, tak si to určitě
vynahradíme.
Nájemníci si k nám chodí stěžovat na stav našich
obecních bytů, ve kterých se
dosud udělaly jen nejnutnější
opravy. Ale neuvědomují si, že
na větší rekonstrukci nejsou
peníze, protože platí nízké
nájemné, které se po celá léta
nezvyšovalo.

Z RADNICE

Všechny obecní byty jsme
obešli a nechali si zpracovat analýzu bytového fondu,
která definuje, co všechno
by potřebovalo opravit. V rekonstrukcích i výstavbě bytů
budeme pokračovat, ale bohužel na nějaké zásadní opravy
zatím nemáme dostatek finančních prostředků. Někdy
je také těžké vůbec sehnat
na různé drobné práce řemeslníky. Více se o našem bytovém hospodářství dočtete
v článcích pana starosty na
předcházejících stranách tohoto zpravodaje.
Přeji všem spoluobčanům
hodně zdraví a spokojenosti
i krásné léto plné sluníčka.
Ivana Vanková
úsek bytového hospodářství

SENIOŘI ČR

Bedřiška Bezděková
oslavila
90. narozeniny
Kvůli covidu se nám letos ještě ani jednou nepodařilo
se v plné sestavě sejít. Proto jsme ani nemohli provést
výroční hodnocení za rok 2020; jen jsme v rámci výboru
příslušné doklady zkontrolovali a uzavřeli.
V tomto roce zatím jen chodíme na procházky v okolí
Zbůchu, a to vždy poslední
pondělí v měsíci. Nejhezčí
procházka byla hned ta první, lednová. Procházeli jsme
lesem Dubovcem, bylo nasněženo a všechno vypadalo jako
v pohádce.
Další krásnou událostí
v naší organizaci je to, že se
naše členka Bedřiška Bezdě-

ková 12. května dožila 90 let.
Přejeme jí hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Věříme, že očkováním proti
koronaviru se situace vylepší
a budeme se moci scházet jako
dřív. Ve 2. pololetí chceme
navštívit například divadlo,
podniknout výlet nebo si zasportovat.
Anna Kulovaná
Senioři ČR – ZO Zbůch
11
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Matěj propadl kouzlu levých zatáček
Čtrnáctiletého Matěje Frýzu ze Zbůchu to odmalička
táhlo k motocyklům. Dědeček mu připravil malou
motorku a on na ní po zahradě jezdil, kdykoli mohl.
Později začal hrát fotbal, ale cítil, že to není úplně to,
v čem by chtěl v budoucnu soutěžit. A pak se doslechl,
že v Plzni na Borech funguje plochodrážní klub.

val stříbrnou medaili. V českém šampionátu na krátké
dráze mu patřila 4. příčka,
když mu v zisku medaile zřejmě zabránilo zranění, kvůli
němuž musel jeden závod vynechat. Poslední závod šampionátu přitom Matěj dokázal
vyhrát.
Výtečně si také vedl v Evropském poháru mládeže
(Mistrovství Evropy této věkové kategorie), který se koncem srpna uskutečnil v Plzni.
V konkurenci 24 jezdců ze
sedmi zemí se Matějovi podařilo probojovat až do finále
celého závodu a v něm obsadil
výborné 4. místo.
Během tří závodních sezón
si Matěj Frýza vyjel už 15x

vybojovat 3. místo a v konečném hodnocení šampionátu
mu patřila 7. příčka.
V následující sezóně své
umístění v českém mistrovství
ještě vylepšil, když obsadil konečnou 5. pozici. Stejná příčka mu patřila i v národním
juniorském šampionátu třídy
do 125 ccm na krátké dráze.
Zatím nejlepších sportovních výsledků Matěj dosáhl
v minulém roce. V mistrovství
ČR na klasické dráze vybojo-

Jednoho dne se tam Matěj
spolu se svým otcem Jaroslavem vypravil, vyzkoušel si
jízdu na plochodrážním speciálu bez brzd, na kterém se
zatáčky projíždějí ve smyku,
a to ho tak uchvátilo, že začal
co nejdříve pod vedením trenérů a s technickou podporou
Plochodrážního klubu Plzeň
intenzivně trénovat.
Hned ve své první závodní
sezóně v roce 2018 dokázal
v závodě mistrovství ČR juniorů ve třídě do 125 ccm
(pro jezdce mezi 10 až 16
lety) na domácí dráze v Plzni

umístění na stupních vítězů
a doufá, že další brzy ještě
přibudou.
Letos se bude soustředit
na obě česká juniorská mistrovství ve třídě do 125 ccm,
ale hlavně na svou účast
v závodech mistrovství světa
v německém Diedenbergenu
a mistrovství Evropy v ukrajinském Rovně. Zároveň bude
také trénovat na silnějším motocyklu o obsahu 500 ccm,
na kterém bude moci po dovršení 15 let závodit i s dospělými soupeři.
Výsledky v závodech a další
informace o Matějovi můžete
sledovat na webové stránce
www.pkplzen.cz.
Leoš Jaren

Matěj Frýza v akci

Příměstské tábory
Mikroregionu
Radbuza obsazeny

Zájemcům o účast na příměstských táborech Mikroregionu
Radbuza musíme bohužel oznámit, že letošní ročník
je již plně obsazen. Zájem rodičů i dětí nás těší, ale
kapacita táborů je samozřejmě omezená. Pro přihlášení
v příštím roce sledujte co možná nejdříve web http://
www.mikroregion-radbuza.cz/o-nas/primestsketabory-2021.
www.zbuch.cz
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Více na: www.zbuch.knihovna.cz, e-mail: knihovnazbuch@centrum.cz

70 let obecní knihovny

KULTURA

Knihovna funguje v obci Zbůch od roku 1951, což
znamená, že v letošním roce slaví 70 let.
Vystřídalo se zde mnoho
skvělých lidí, kteří knihovně
dali kus svého srdce, přízně
a podpory.
V čele knihovny v posledních 33 letech stáli: Marie
Hodanová (1987), Vladimír
Herejk (1988-1989), Drahomíra Horová (1992-2010)
a Kateřina Horová (od roku
2010).
Knihovna vyměnila během
svého působení mnoho prostor, až se nakonec usídlila
v Nádražní ulici číslo 192, kde

na vás čeká i dnes. Naleznete
tu mnoho skvělých knih, které
vás alespoň na chvíli odvedou od vašich starostí a hektičnosti dnešní doby do říše
fantazie, napětí, romantiky
a dobrodružství. Přijďte, čekáme na vás.
Děkujeme obecnímu úřadu
i vám všem za podporu a doufáme, že to, co jsme zažívali
poslední rok s covidem, je už
za námi a nastanou jen lepší
časy.
Kateřina Horová
vedoucí knihovny

Více na: www.im-perfect.cz

SPOLKY

Pro aktivní rozvoj váš i vašich dětí
Ahoj, sousedé!
Zajímají vás témata osobního rozvoje, problematika
vztahů, výchovy nebo třeba
bezpečnost na internetu pro
malé i velké? Potřebujete se
připravit na pohovor nebo se
zorientovat v bludišti byrokracie mateřské či rodičovské
dovolené? To a mnohem více
s námi můžete diskutovat

na seminářích, webinářích,
kulturních akcích nebo skrze
sociální sítě. Kdo jsme?
Jsme nově založený spolek
imPerfect ze Zbůchu. Klademe si za cíl aktivní rozvoj dětí,
mládeže i dospělých lidí, aby
sami mohli pozitivně ovlivňovat svůj život a sebevědomě
prosazovat své zájmy.
Naším prvním počinem

(ve spolupráci s divadelním
spolkem Histrio) je nová
místní Knihobudka. Naleznete ji na autobusové zastávce U školy v ulici Sokolská.
Do naší/vaší Knihobudky si
můžete přijít vypůjčit knihu
nebo naopak některé své nepotřebné knihy darovat.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, od září
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vám nabídneme mnoho aktivit, kvůli kterým byste obyčejně museli dojíždět například
do Plzně. Rádi bychom zde
v budoucnu vybudovali komunitní centrum, kde by se
mohly sdružovat nejen maminky s dětmi, ale i další skupiny obyvatel. Jdete do toho
s námi? Martina Macáková
imPerfect, z.s.

www.zbuch.cz

NAŠI HASIČI

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

Výjezdová jednotka
opět zasahovala

Vzhledem k pandemii museli naši dobrovolní hasiči
bohužel zrušit některé tradiční akce pro veřejnost, jako
je hasičský bál, masopustní veselí, posezení u májky
i soutěž v požárním sportu, Memoriál Jana Motyčky.
Svoji činnost pozastavil i kroužek mladých hasičů.
Velmi nás tato situace mrzí.
Na jarní měsíce jsme měli
naplánovánu spoustu výletů,
soutěží a akcí.
Omezení provozu se však
netýkalo a netýká výjezdové jednotky, která funguje
ve standardním režimu pouze
s nutnými opatřeními.
Od začátku roku do 10. května zasahovala jednotka celkem u devíti mimořádných
událostí. Prvním zásahem

provedla celkovou dezinfekci
budovy mateřské školy z důvodu potvrzené nákazy Covid-19. O sedm dní později
jednotka na žádost velitele
požární stanice Nýřany zajistila technickou pomoc s ohniskovou dezinfekcí ve firmě
Paragon Nýřany.
13. března jednotka likvidovala na žádost starosty obce
Zbůch tři poškozené vzrostlé stromy na břehu rybníka

Požár lesa u lomu
notka povolána k údajnému
požáru odpadu v okolí ulice
Plzeňská ve Zbůchu, šlo však
naštěstí jen o planý poplach.
Další dubnový zásah se
přímo týkal pandemické situace. Členové jednotky 23.
dubna rozvezli antigenní testy především do základních
a mateřských škol v okrese
Plzeň-sever. Ujeli přitom kolem 150 km.
Hned následující den zasahovala naše jednotka jako
první na místě večerního
požáru lesní školky u Červeného Újezdu (u zatopeného
lomu). Požár měl dvě ohniska o rozměrech zhruba
50x50 metrů a 15x15 metrů
a k jejich likvidaci muselo

Rizikové kácení stromů
byl 8. ledna ve spolupráci se
zdravotnickou záchrannou
službou transport pacienta
do sanitního vozu. Další výjezd se uskutečnil 18. února
kvůli ohlášenému úniku plynu v areálu letiště Líně. Bylo
zjištěno, že únik je minimálního rozsahu a nehrozí žádné
nebezpečí.
Na žádost starosty obce
Zbůch a Krajské hygienické
stanice jednotka 20. února
www.zbuch.cz

na zbůšském náměstí. Dne
29. března odpoledne zase
pomáhala uhasit rozsáhlý
požár strniště pod železniční
tratí mezi obcemi Vejprnice
a Tlučná. Podmáčené podloží
v celé oblasti požáru působilo
značné problémy těžké požární technice, která se bořila
hluboko do bahna. Zapadla
i naše cisterna, naštěstí se
nám ji ale podařilo vyprostit.
Začátkem dubna byla jed-

Ohnisková dezinfekce MŠ
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být použito 22 500 litrů vody.
I když aktuální situace přípravu jednotky komplikuje,
od začátku roku již proběhl výcvik všech jejích členů.
Velitelů družstva v časovém
rozsahu 40 hodin, strojníků
(16 hodin) i opakovací kurz
záchranářů. Kvůli protiepidemickým opatřením se vše
uskutečnilo e-learningovou
formou online.
Věříme a doufáme, že se
snad už blýská na lepší časy
a že se začneme zase vracet
do běžného života. Všem přejeme co nejklidnější dny, pevné zdraví a příjemně strávené
léto bez všech omezení.
Josef Šlauf a Alena Nezhybová
SDH Zbůch

SPOLKY

Včelaři mají práci po celý rok
Jaro je již v plném proudu. Zahrádky ožily paletou barev
a zvlášť pod rozkvetlými stromy to už pořádně hučí.
Plno práce tam totiž odvádějí včely a další opylovači.
Chovu včel se ve Zbůchu věnuje třináct lidí, kteří si mezi
sebou říkají “přátelé”. Přítel
je totiž letité oslovení všech
chovatelů. Celkem obhospodařují 125 včelstev, což odpovídá celonárodnímu průměru
devíti včelstev na chovatele.
Chovatelé patří pod základní
organizaci v Nýřanech, která
zase spadá pod okresní organizaci Plzeň-sever. Je to již 75
let, co byla organizace včelařů v Nýřanech založena, jde
tedy již o několikagenerační
tradici. Dříve bylo včelaření
záležitostí seniorského věku,
dnes však přibývá stále více
mladších kolegů.
Včelařství je koníček krásný a prospěšný, ale také nesmírně náročný. A to hlavně
časově. Dnes již dávno neplatí, že se včely chovají tzv.

“nadivoko”, kdy se včelstvo
umístí do jakési bedýnky,
na jaře se zkontroluje, po odkvetu řepky vytočí med, poté
i něco v pozdním létě, včely
se zazimují a nechají svému
osudu. Správný včelař musí
o své svěřenkyně (a samozřejmě i svěřence, trubce) pečovat v podstatě stále. Co jim
vezme při letním medobraní, musí včelkám zase vrátit,
dokrmit je, aby úspěšně přestály zimní období. Zároveň
přibývá různých závažných
onemocnění, takže včelky se
několikrát ročně musí “léčit”.
Jak ubývá rozmanitost naší
krajiny, včelař také pečuje
vysazováním květin a stromů
o své okolí.
A co je nejdůležitějším květnovým úkolem včelaře? Tlumení tzv. rojové nálady, aby

tak předcházel možné nechtěné návštěvě svých včel na sousedově stromu. Rojení je totiž
přirozeným pudem včel, souvisejícím s rozmnožováním.
Mladší královna, matka, vyžene svoji starší konkurentku
z úlu, a ta si sebou vezme až
polovinu včel, bohužel i se
zásobami medu. Pro nikoho
tedy žádná výhra.
Když se ale zadaří a nastane čas medobraní, vytáčení

medu, je to velká sláva. Práce
sice na celý víkend, ale stojí
to zato. Když pak včelař vidí
výsledky svého snažení ve zlatavých skleničkách medu, je to
to pravé zadostiučinění.
Přeji vám všem i nadále radost z pohledu na úly na zahrádkách či u lesa, a ať i letos
seženete u svého včelaře kvalitní a lahodný med.
S pozdravem Včelám dík!
Michal Kapoun

SPOLKY

Divadlo ve Zbůchu znovu ožívá
V roce 2017 se do Zbůchu přistěhovala rodina Macákova
a spolu s ní také ochotnický divadelní spolek Histrio,
který existuje už od roku 2013 a působí v celém
Plzeňském kraji.
Principálka Martina Macáková se hned rozhodla využít
potenciálu zbůšského sálu
Baník a uspořádala několik
představení pro děti i dospělé.
Spolek má slogan „Hrajeme
s úsměvem“, a tak od něj můžeme čekat jen aktivity, které vykouzlí dospělákům, ale
hlavně dětem, úsměv na tváři.
V současné době, kdy Histriu není dovoleno hrát,
pro vás ochotníci připravili
ve spolupráci s Plzeňskou
krajskou radou dětí a mládeže alespoň pohádkovou

cestu za drakem Koroňákem
zbůšskou přírodou (více na
http://www.drakkoronak.cz a
www.histrio.cz). Vydat se můžete po osmi zastávkách plných úkolů.
Spolek Histrio je nezávislý,
složený z dobrovolníků, a momentální situace mu nedovoluje věnovat se naplno jeho
činnosti. Přesto divadelníci
nezahálejí a chystají několik různých projektů v rámci
Zbůchu i mimo něj.
„Pro naše diváky připravujeme novou pohádku i některé

další projekty, a hned, jakmile nám to příroda nebo vláda
umožní, je chceme uskutečnit.
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Všichni doufáme, že se už brzy
dočkáme,“ uvedla Martina
Macáková.
(red)
www.zbuch.cz

SPOLKY

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Horníci mají zase spoustu plánů
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných
dolů vkročil letos do šestého roku své činnosti.
Za těch šest let jsme prožili chvíle radosti i zklamání,
stres při přípravě velkých akcí
i smutek, když jsme museli vyprovodit do hornického
nebe naše členy. Z řady plánů
jsme museli slevit a ustoupit
kvůli covidové pandemii. Ale
vypadá to, že ten živel slábne
a my se budeme moci opět
nadechnout a pustit do další
činnosti.
I přes nařízená opatření
a omezení se nám v loňském
roce podařilo zase udělat kus
práce a jsme na to náležitě
pyšní. Stačili jsme uspořádat Den horníků, ale hlavně
jsme dobudovali venkovní
expozici ukázkové hornické
štoly s maketou těžní věže
a se ctí se zúčastnili festivalu Industry Open 2020. Pokračovali jsme ve spolupráci
s Iron Monument Clubem
Plzeň (historické železnice)
a začátkem srpna si užili
zážitkovou jízdu hornickým
Radnickem. Řešili jsme pokračující spolupráci s klubem
modelářů, který pro nás bude
dělat modely šachet. Bohužel
jsme museli „odpískat“ naše

už tradiční setkání kamarádů,
hornický bál a další setkání se
členy. Informace jsme sdíleli
prostřednictvím našich webových stránek a e-mailových
zpráv.
Letos plánujeme 7. Den horníků, který by se měl uskutečnit 4. září, letos možná nově
ve spolupráci s místními akč-

muzea a oficiálně i s venkovní expozicí s ukázkovou
hornickou štolou a maketou
těžní věže. Připravujeme ideový záměr rozšíření venkovní

Vnitřek ukázkové hornické štoly
ními skupinami. To by byla
stěžejní akce. Samozřejmě
v této chvíli finišujeme s přípravou otevření Hornického

expozice Hornického muzea
a snad se nám podaří pokračovat také v práci na expozici hornictví a paleontologie

Venkovní expozice Hornického muzea
www.zbuch.cz

v prostoru bývalého odklizu Kristián na dole Terezie
ve Vranovicích u Břas. Pokud
to bude jenom trochu možné,
spolu s historickými železnicemi opět uskutečníme některou
ze zážitkových jízd. Konečně
se snad také sejdeme na členské schůzi a popovídáme si
na kamarádských setkáních,
které jsme organizovali třikrát
do roka střídavě v různých
hornických obcích.
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Máme toho před sebou
hodně a doufáme, že se nám
podaří alespoň něco z toho
splnit. Chceme i touto cestou
poděkovat za spolupráci hornickým obcím. Nejen našemu
Zbůchu, který je naším hlavním partnerem, ale i Úhercům, Chotěšovu, Líním, Vejprnicím, Přehýšovu, Heřmanově
Huti a obcím na Radnicku.
Děkujeme i našim příznivcům
z řad firem, zejména ZUD,
a. s., Zbůch.
Těšíme se na další spolupráci se všemi a děkujeme za přízeň rovněž občanům Zbůchu.
Nadále sbíráme trojrozměrné
předměty a techniku spojenou s hornictvím, písemné
dokumenty a různé artefakty.
Děkujeme.
Za Hornicko historický
spolek ZUD Zbůch
Mgr. Vlasta Hanauerová

SPOLKY

Bažantů je méně, daňků přibývá
Vážení čtenáři Zbůšského zpravodaje, dovolte mi, abych
vás seznámil s loňskou činností místního mysliveckého
spolku.
Jako pro většinu lidí na celém světě, byl i pro nás myslivce rok 2020 specifický.
Koronavirová epidemie nám
neumožnila běžnou činnost
a naše aktivity jsme museli
omezit. Nekonaly se žádné
myslivecké plesy, výstavy
trofejí, veletrhy a omezené
byly i soutěže psích plemen.
Přesto se nám vloni v době
rozvolnění restrikcí podařilo
uspořádat již tradiční střeleckou soutěž na asfaltové
holuby, spojenou s opékáním
klobás, a po soutěžním klání
posedět s kamarády myslivci
u ohně.
Po odpočinku ale musí přijít
na řadu práce. Proto jsme se
domluvili a udělali v lese mezi
Zbůchem a Červeným Újezdem brigádu, při které jsme
likvidovali a poté sbírali pletivo z již zrušených školek pro
malé stromky. Poslední větší
společnou akcí roku 2020 byla
naháňka v honitbě na tak zva-

nou černou zvěř. Jinými slovy,
šli jsme na divočáky. I když
nám počasí přálo, měli jsme
po třech lečích pouze jednoho střeleného mladého kance
„lončáka“.
O co méně se nám dařilo
na společné naháňce, o to
lépe si vedou naši myslivci při
samostatné čekané. Za loňský
rok se nám podařilo ulovit
55 kusů této zvěře, což je pro
honitbu ve Zbůchu, která je
tvořena většinou polnostmi,
úctyhodný počet. Bohužel,
kvůli nárůstu polí zastavěných
halami, růstu dopravy a celkově se zvyšujícímu počtu lidí
v lese dochází k úbytku pernaté zvěře, hlavně bažantů.
I když členové spolku dokrmují na zásypech, nedaří se
nám její počty zvýšit.
Abych ale nekončil příliš pesimisticky: během roku 2020
migrovalo do naší honitby několik kusů daňka skvrnitého,
který se zde usadil a úspěš-

Sběr a likvidace použitého pletiva
ně se u nás rozmnožuje.
Jménem mysliveckého spolku Úherce-Zbůch přeji všem
občanům Zbůchu, Úherců

a Červeného Újezdu klidný
zbytek roku 2021.
Ing. Ivo Garay
předseda

Táborníky zaměstná vládce moří
Už několik posledních let si část letních prázdnin užívají
i děti z naší obce na dětském letním táboře Neptun
na Butově. Tématem letošního ročníku jsou Námořníci
ve službách Neptuna, vládce moří. Chcete se také přihlásit?
Přihlášku naleznete na našich webových stránkách
(www.taborneptun.cz). Vyplněný formulář či případné dotazy posílejte na email
taborneptun@seznam.cz.
Na všechny táborníky se
moc těšíme!
Loňský ročník se nesl
v duchu Letní jízdy aneb
Havaje na Butově. Během
třinácti dní zažily děti povyšování do námořnických
hodností, nejrůznější výlety,
bojovky, sportovní aktivi-

ty všeho druhu, diskotéky
i noční hru. Děti si vytvořily krásný kolektiv – starší
děti se bavily s mladšími
a naopak. Celkově panovala uvolněná a veselá atmosféra. Bylo vidět, že si
děti „offline“ kontakt moc
užívaly.
Kdo by se o nás chtěl dozvědět více, najde nás na stránkách www.taborneptun.cz
a na Facebooku.
Neptunu zdar!
Karolína Špendlová

Loňská Havaj na Butově
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Děti se vrátily, Pohádka ožila
S letošní dlouhou zimou jsme se v naší Mateřské škole
Pohádka Zbůch rozloučili karnevalem společně se
Čtyřlístkem. Děti si přinesly masky a pěkně si ve třídách
užily dopolední rej masek. A opravdu, přišli i kamarádi
Bobík, Myšpulín, Pinďa a Fifinka!
Jaro se však loudalo a vůbec se mu nechtělo, snad
proto, že bylo poznamenáno
nemilou pandemií. Karanténa a uzavření mateřské školy
nás opět neminuly, ale spolu
s rodiči jsme ji zdárně překonali. Všechny učitelky se pilně věnovaly vzdělávání dětí
na dálku a připravovaly pro
děti týdenní nabídky činností
na domácí aktivity s rodiči.
Nejen pro ty, pro něž je předškolní vzdělávání poslední rok
v mateřské škole povinné, ale
i mladším dětem.
Rodiče opět nahlédli do naší
každodenní práce a zjistili,
co vše obnáší příprava dětí
na vstup do základní školy.
V průběhu roku jsme pro
děti a rodiče připravili vánoční a velikonoční procházku
lesem za kamarády k pařezové chaloupce. Dle ohlasů
na naší facebookové stránce
děti velmi potěšila, čekaly
tam na ně úkoly a odměna.
O Velikonocích měli chlapci
možnost u Křemílka a Vochomůrky „omladit“ všechna
děvčata i maminky připravenou pomlázkou z vrbového
proutí. Připomněli jsme si tak
naše české velikonoční tradice
a zvyky.
S velkým potěšením jsme se
koncem dubna sešli ve školce.
To bylo vyprávění a radosti
mezi kamarády! Naši nejmenší se v tomto období také zapojili do akce Ukliďme Česko;
děti se spolu s učitelkami daly
do úklidu nejbližšího okolí
mateřské školy. Snad to v nich
zanechá ponaučení, že lepší je
v přírodě nic neodhazovat, než
pak po nepořádnících dlouze
uklízet.
Pro maminky k Svátku matek děti připravily drobné
www.zbuch.cz

a 3. pro děti 5–6tileté, které
jsou před nástupem do základní školy. Poslední ročník
je již povinný a děti musí ze
zákona do mateřské školy
docházet.
Pro přijetí dětí ředitelka vypracovává kritéria, která jsou

dárečky a přáníčka, určitě je
potěšily i naučenou básničkou. K Mezinárodnímu dni
dětí jsme přichystali Modrou
pohádku divadla NÁNA, která
byla z hygienických důvodů
přesunuta na čerstvý vzduch,
na naši zahradu.
Na konci školního roku určitě vyrazíme s dětmi na výlet. Máme namířeno do volné přírody, na lesní naučnou
stezkou v Kvíčovicích. Všichni
si to zasloužíme. V úplném
závěru se rozloučíme také
s předškoláky a vypravíme je
na jejich cestu do 1. třídy.
Pohádka si už zkrátka zase
žije svým běžným životem,
a to nás moc těší.

ním obdobím, kdy se sžívají
s kolektivem, seznamují se
s režimem dne, učí se orientovat ve třídě i škole, komunikovat s dětmi i učitelkou
a vůbec přijmout školku jako
svůj druhý domov. Pro každého je toto období jiné. Pro

Čtyřlístek v MŠ
závazná. Přijímací řízení probíhá dle správního řádu.
Přednostně jsou přijímány
děti od nejstarších po ty, které k 31. srpnu daného roku
dovrší věk 3 let. Pro tyto děti
je zřizovatel povinen místa zajistit. To se však týká jen dětí,
které mají v obci trvalý pobyt.
V případě uvolnění místa
přijímáme děti i v průběhu
školního roku, a to po dovršení třetího roku. Tyto mladší děti by měly být schopné
plnohodnotně plnit Školní
vzdělávací program, který je
pro nás závazný a který nám
vymezuje cíle a výstupy pro
3–6tileté děti.
V mateřské škole probíhají
veškeré činnosti hravou formou, to ale neznamená, že si
děti jen hrají. Volná hra je velmi důležitá pro celkový rozvoj
dětí. Součástí vzdělávání jsou
hlavně hry didaktické, jazykové, sluchové, pohybové, tvořivé, hudební, výtvarné, konstruktivní a mnoho dalších.
Na začátku školního roku
prochází nové děti adaptač-

Potřebujeme
víc místa

V květnu proběhl zápis
do naší mateřské školy na příští školní rok. Navalila se
na nás hromada žádostí o přijetí dětí, a tady se ukázala naše
slabina. Dosluhující budova
mateřské školy s omezenou
kapacitou, která se snadno
zaplní.
Netrpělivě vyhlížíme novou mateřskou školu s větší
kapacitou, která snad pojme
i děti ve věku 2–3 let, tedy
děti do jeslí. K tomuto účelu
dnes slouží „dětské skupiny“,
v budoucnu snad zase jesle.
Bylo by dobré, kdyby jesle byly
součástí mateřinky, nejlépe
upravením stávající třídy D
jako odloučeného pracoviště
mateřské školy. To vše je záležitost zřizovatele a jeho vizí
do budoucna, ředitelka může
pouze toto řešení doporučit.

Jak to u nás chodí?

Máme tři ročníky: 1. pro děti
3–4leté, 2. pro děti 4–5tileté
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někoho náročné, pro někoho
méně. O to náročnější je pro
děti příchod do kolektivu během školního roku. Kolektiv
je již stabilizovaný a jede si
svým tempem.
Pro to je vhodná třída jeslí,
kde pracují chůvy. Děti v tomto věku jsou ještě batolata
a mají své specifické potřeby,
které musí být zohledněny.
V kolektivu starších dětí je
to velmi náročné, někdy nemožné.
Rodiče často argumentují
zaměstnaností. Ředitelka není
kompetentní zjišťovat tyto informace, protože se netýkají
dítěte. Mateřská škola je vzdělávací instituce pro nejmladší
děti, omezená pouze věkem.
Letošní rok se chýlí ke konci
a my už vyhlížíme nové předškoláčky. Loučíme se s našimi skoro prvňáky a přejeme
jim ve škole mnoho úspěchů.
Všem ostatním přejeme krásné, prosluněné prázdniny prožité ve zdraví.
Naděžda Bacíková
ředitelka MŠ

Více na: www.facebook.com/joakcicky
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JO AKCIČKY hledají šikovného řezbáře
Na konci června tradiční Cyklovýlet, po celý rok uklízení
v obci, na podzim Sousedský den a Květinový bál,
na Halloween náměstí ozdobené dýněmi a v adventu
staročeským betlémem. To jsou jen některé akce, které
pro nás opět připravily členky spolku JO AKCIČKY Zbůch.
V našem zatím stále ještě
Na děti jsme myslely i při
čistě dámském spolku JO výzdobě náměstí. Ve spoAKCIČKY jsme od vydání lupráci s Mateřskou školou
minulého čísla Zbůšského Pohádka jsme je vyzvaly, aby
zpravodaje nemohly kvůli vytvořily velikonoční zápich
koronavirovým opatřením a pomohly nám vyzdobit návykonávat naši plánovanou městí. Moc děkujeme všem,
činnost tak, jak bychom si kdo se zapojili. Společné
představovaly. Taková je tvoření nás naplňuje a jsme
ale bohužel současná doba, moc rády, že se nám tato
ve které se i my snažíme cesta daří.
I letos jsme se přihlásily
orientovat a hledat způsoby,
Od 1. června jsme připravido
celostátní a celoroční akce
jak být aktivní i při platných ly pro děti stezku k MezináUkliďme Česko a ve spovládních opatřeních.
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Plánované akce:
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a v období adventu
na stejném místě
instalovat staročeský Betlém. Už
teď proto hledáme
zručného řezbáře, který by
ztvárnil Josefa, Marii a Ježíška. My ostatní popřemýšlejme o možnosti, vytvořit si
s dětmi svoji vlastní figurku
do Betléma. Ať už postavičku či zvířátko ze slámy,
sena nebo dřeva. Kritéria
pro jejich výrobu umístíme
s dostatečným předstihem
na Facebook JO AKCIČEK
a do vývěsky našeho spolku.
Chci poděkovat za spolupráci firmě HB textilie, bez
jejíž pomoci bychom jen
těžko realizovaly výzdobu
náměstí, a zaměstnancům
obecního úřadu a Romanu
Královi za přípravu všech
dřevěných prvků pro naučné
stezky. Můj dík patří i všem
členkám spolku za jejich aktivitu, tvořivost a ochotu zapojit se do práce pro ostatní.
Přesvědčily jsme se, že to, co
děláme, má smysl. Děkuji.
Těším se na setkání s vámi
na některé z našich akcí. Přeji vám všem krásně prožité
léto s těmi, které máte rádi,
tam, kde to máte rádi a tak,
jak to máte rádi. A hlavně –
ve zdraví!
Anna Tormová
předsedkyně spolku

www.zbuch.cz

ODPADY

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

Změny v odpadovém hospodářství
Na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon
o odpadech a další související zákony, které v mnoha
ohledech přináší revoluci v odpadovém hospodářství.
Jedním z hlavních cílů nové legislativy je minimalizace
vzniku odpadu ukládaného na skládky a vyšší míra
třídění komunálních odpadů.

Mnoho změn a povinností,
které nová legislativa přináší, bude mít v následujících
letech přímý dopad na obce
a jejich rozpočty. Proto je
nutné se touto problematikou
více zabývat.
Obec Zbůch si za účelem
posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností
nového zákona nechala zpracovat analýzu odpadového
hospodářství od nezávislé poradenské společnosti ARCH
consulting. Mezi hlavní zjištění analýzy patří například
nadprůměrná produkce objemného odpadu v přepočtu
na jednoho obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi ČR,
nedostatečná míra separace
komunálních odpadů (poměr
vytříděného a skládkovaného
nebo energeticky využitého
odpadu) a nesprávný způsob
vedení sběrného dvora.
Na základě výsledků analýzy
bude ve spolupráci se společností ARCH consulting v následujících měsících vytvořena
strategie odpadového hospodářství obce, která bude mít
za cíl postupnými kroky změnit a optimalizovat současný
systém nakládání s odpady
v obci tak, aby byly splněny
všechny zákonné povinnosti
a minimalizovány dopady nového zákona na obecní rozpočet, a tudíž i na výši poplatků
za svoz odpadu od občanů.
O všech budoucích změnách
v systému sběru a nakládání
s odpady v obci budou občané včas informováni. Již dnes
je ale jisté, že bez spolupráce
a většího zájmu o danou problematiku ze strany občanů
nebude možné splnit požadavwww.zbuch.cz

Nová provozní doba sběrného dvora (celoročně):
Úterý: 8-12, 14-18 hodin
Čtvrtek: 14-18 hodin
Sobota: 8-12 hodin
Svátky: ZAVŘENO

Oblíbenost kontejnerů
na bioodpad roste

ky, které na nás nová odpadová legislativa klade.

Rozmisťování kontejnerů
na bioodpad pro občany během víkendů, kdy nejsou využity pracovníky údržby obce,
se dobře osvědčilo. Proto jsme
se rozhodli v tomto pokračovat (na obvyklých střídajících
se místech) po celé léto až

Svoz komunálního
odpadu

Informace o svozu komunálního odpadu naleznete na:
https://www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi/svoz-komunalniho-odpadu/
Občanům je k dispozici 3x
týdně sběrný dvůr, kam lze
pohodlně autem odpad odvézt
a roztřídit pro recyklaci.
Více o přijímaných odpadech
a sběrném dvoře se dozvíte na:
https://www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi /sberny-dvur/

Znovu bych chtěla
zopakovat, že:

do podzimu. Nakoupili jsme
i nový kontejner hnědé barvy,
který je využíván na bioodpad
pravidelně i v našem sběrném
dvoře. Do kontejnerů občané
mohou vhazovat pouze rostlinný odpad ze svých zahrad
na území obce (listí, trávu,
plevel, drobné větve). Prosíme
vás: nevhazujte sem zeminu
a kamení a jiný NEbioodpad
– s ohledem na váhu kontejneru ho pak nemůžeme naložit a odvézt, v případě jiného
obsahu nám ho zase nepřijmou ke zpracování.

 kovový odpad (např. plechovky) patří tak jako i ostatní plastové či tetrapackové
obaly v sešlápnutém stavu
do žlutých nádob, šedé nádoby na náměstí nebo do sběrného dvora
 jedlé tuky a oleje nepatří
do kanálů, odpadů ani popelnic, ale v uzavřené plastové
láhvi do sběrného dvora
 bioodpady patří do domácích kompostérů, do pravidelně přistavovaných kontejnerů
nebo do sběrného dvora

20

Jsme moc rádi, že můžeme
tímto způsobem našim občanům pomáhat a společně tak
odlehčit přírodě a sběrnému
dvoru. Stále se ale mezi námi
vyskytují tací, kteří vozí svůj
NEJEN bioodpad na pole,
do lesa apod.

Zahradní kompostéry
pro občany obce

Obec Zbůch chce minimalizovat vznik zejména kuchyňských bioodpadů rostlinného
původu (odpad z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec a ořechů) a zahradních bioodpadů
(posečená tráva, plevel, hnůj
od domácího zvířectva, štěpka, drobné větvičky, sláma,
travní stařina, listí, hrabanka
a popel ze dřeva). Proto jsme
na dobu pěti let zapůjčili kompostéry 70 místním domácnostem, které o ně projevily
zájem v anketě, vyhlášené
v roce 2019/2020.
Ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza, který připravil
projekt „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu
Radbuza,“ a díky finanční
podpoře z evropského Operačního programu Životní
prostředí jsme spolu s městy
a obcemi Dobřany, Holýšov,
Hradec, Merklín, Chlumčany
a Zemětice získali pro naše
občany dotaci na kompostéry o dvou velikostech – 650
a 1100 litrů. Všechny kompostéry, které nabídla obec
Zbůch bezplatně k zapůjčení,
jsou již zamluveny a téměř
všechny umístěny. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu
(5 let) obec bezplatně přenechá kompostéry vypůjčitelům
do jejich osobního vlastnictví.
Mikroregion Radbuza získal
na realizaci projektu dotaci
ve výši 2 259 615 Kč (85 %)
a rozdělil mezi obce 646 kompostérů o objemech 650 litrů
a 1100 litrů; zbývajících 15 %
dofinancovaly obce ze svých
rozpočtů.
Jana Zajptová
místostarostka obce Zbůch

