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ÚVODNÍ SLOVO
V letošním roce si připomeneme a společně s námi i celá Evropa 700 let od narození „Otce
vlasti”, krále českého a císaře Svaté říše římské KARLA IV.
Tento vladař, jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost.
Bohužel, to dnes nemůžeme v současnosti tvrdit o některých našich politicích, kteří moudrost často nechávají ještě před jednacími sály!
Naše obec Zbůch je v současnosti prezentována při různých oslavách, slavnostních příležitostech v našem regionu i mimo něj, jako bývalá hornická obec. O to více je potěšující,
že po několika dekádách se do Zbůchu nyní vrací hornické tradice. Tou první byl v loňském
roce Den horníků a nyní Hornicko – historický spolek ZUD pořádal 1. hornický ples, který se
uskutečnil první dubnovou sobotu v Národním domě v Chotěšově.
Na závěr úvodního slova se chci zmínit, že je pro nás všechny velkou ctí si připomenout
110. výročí narození Františka Hertla, kontrabasisty a dirigenta, který se 18. 4. 1906 narodil ve Zbůchu (zemřel 23.2.1973).

LETOŠNÍ SETKÁNÍ

PAROHATÝCH
MĚST A OBCÍ
SE KONÁ OD PÁTKU 27.
- DO NEDĚLE 29. KVĚTNA
V ŽELEZNÉ RUDĚ.

Příjemné jaro a s ním mnoho zážitků vám všem přeje – Rudolf Hrdlička

Usnesení
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
24. března 2016 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady
obce za období od jednání zastupitelstva
obce dne 11. prosince 2015 do dnešního
zasedání
2. schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
3. schvaluje účetní závěrku Obce Zbůch
za rok 2015 bez připomínek, přičemž
výsledek hospodaření byl ve výši +
7 155 903,07 Kč
4. schvaluje výsledek hospodaření Obce Zbůch za rok 2015, tj. Závěrečný účet
hospodaření obce Zbůch za rok 2015 s výhradou, jak jest uvedeno ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Zbůch za rok 2015. Příjmy byly ve výši 52 661 971,77 Kč a výdaje byly ve výši
47 701 528,28 Kč
5. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti
cesty ve prospěch Obce Zbůch pro část
pozemku jiného spoluvlastníka, a to
pro část pozemku parc. č. 144/1, v obci a
k.ú. Zbůch, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 641- 17/2009. Zá-

roveň schvaluje návrh smlouvy o zřízení
služebností a pověřuje starostu obce jejím podpisem
6. schvaluje prodej vodovodního řadu „1“
PE DN 80 o délce 239,55 metrů a vodovodního řadu „2“ PE DN 80 o délce 42,25
metrů, které jsou uloženy ve veřejných
pozemcích parc.č. 407/1, 448, 952/14,
952/25, 1385/2 a 1647, vše v obci a k.ú.
Zbůch, společnosti Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 497 86 709, Nerudova
982/25, Plzeň za cenu ve výši 11.417.- Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
7. schvaluje v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za
použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s § 171, 172, 173 a 174 zákopokračování na str. 2
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Naši

jubilanti

Duben
Jaroslava Fikrlová
Josef Váchal
Jiří Gruber
Josef Janka
Jan Lischka
Marie Schejbalová
Josef Sedláček
Vlasta Skolková
Jaroslava Mašková
Květen
Květuše Böhmová
Jana Zemanová
Helena Nováková
Bedřiška Bezděková
Jaroslav Zelenka
Karel Miarko
Jana Kowalcziková
František Zikmund
Karel Milfort
Jiří Kuča
Marie Sedláková
František Hajšman
Červen
Jiřina Telínová Anna Spillerová
Václav Wenig
Jan Karas
Jan Král
Jan Liška
Pavla Plosová

pokračování ze str. 1

na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
a) vydání Změny č. 1 územního plánu
Zbůch
b) bere na vědomí, že k návrhu změny
územního plánu nebyly vzneseny žádné námitky
c) souhlasí s vyhodnocením připomínek
d) ukládá:
- orgánům obce Zbůch a Obecnímu
úřadu Zbůch postupovat při rozhodování o rozvoji obce v souladu s vydanou
změnou územního plánu
- starostovi obce zajistit:
vyvěšení oznámení o vydání změny
územního plánu Zbůch veřejnou vyhláškou ve spolupráci s pořizovatelem
opatřit změnu územního plánu záznamem o účinnosti předat jeden výtisk
územního plánu opatřený záznamem
o účinnosti a usnesení o vydání územního plánu odboru regionálního rozvo-

je Krajského úřadu Plzeňského kraje,
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování a odbor stavební
8. schvaluje prodej bytové jednotky č. 83/04
o výměře 111,80 m2 (vč. sklepa) v bytovém
domě Zbůch, 5. května 83, umístěné v 1.
NP budovy č.p. 83, postavené na pozemku
parc. č. 144/1 katastrální území a obec
Zbůch. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl ve výši 1118/8156 z celku ke společným částem budovy č.p.83
a spoluvlastnický podíl ve výši 1118/8156
z celku stavební parcely č. parc. 144/1 zastavěná plocha, to vše katastrální území
a obec Zbůch, za cenu ve výši 500.000.Kč. Kupující: Peter Žiga a Michaela Žigová,
oba bytem Zbůch. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta obce

Josef Skála v.r.
místostarosta obce

Plánované stavební akce
na rok 2016
Vážení občané,
v letošním roce se poprvé setkáváme na
stránkách Zbůšského zpravodaje a chtěl
bych Vás touto cestou informovat o připravených stavbách pro tento rok. V loňském roce jsme kromě jiného provedli svépomocí vydláždění chodníků v areálu základní školy
a stavební firma DYBS Plzeň s.r.o. provedla výstavbu nové komunikace v části ulice Na Šachtě. V letošním roce jsou v plánu
tři stěžejní akce s názvem: „Zbůch - jednotná kanalizace v ulici Na Šachtě - stoka A –
Díl 2“, „Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců
podél silnice I/26 – Zbůch“ a „Rekonstrukce
návsi ve Zbůchu“.
Stavební akce s názvem „Zbůch - jednotná kanalizace v ulici Na Šachtě - stoka
A – Díl 2“ v současné době již běží a představuje výměnu staré betonové kanalizace v části ulice Na Šachtě za novou plastovou. K výměně kanalizace bylo přistoupeno
z důvodu velice špatného technického stavu
betonové kanalizace, který byl zjištěn kamerovou zkouškou. V případě nenadálého zavalení a zneprůchodnění stávající kanalizace
by došlo k zaplavení a ohrožení funkčnosti celého kanalizačního systému v obci, neboť do této části kanalizace je zaústěn výtlak
z centrální čerpací stanice umístěné u bývalého areálu společnosti Metfer. Stavbu provádí na základě výsledku výběrového řízení
společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy za cenu ve výši 527 933.- Kč
včetně DPH.
Akce s názvem „Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél silnice I/26 – Zbůch“
představuje velice potřebné stavební úpravy okolí křižovatky ulic Plzeňská a V Sídlišti, protože se zde nachází prostor, který není
dopravně dostatečně určen. Z tohoto důvodu zde vznikají kolizní situace při společ-

ném pohybu vozidel a chodců, které jsou velice nebezpečné. Hlavním účelem stavby je
zvýšení bezpečnosti pohybu chodců včetně
klientů CPTS Zbůch v dané lokalitě. V rámci stavby vznikne nový nasvětlený přechod
a nové místo pro přecházení se středovými
ostrůvky na silnici I/26 Plzeň – Domažlice,
nové autobusové zastávky a chodníky.
Stavbu na základě výsledku výběrového
řízení provádí společnost Silnice Klatovy a.s.
za cenu ve výši 5 023 093.- Kč včetně DPH,
přičemž na tu stavbu byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha.
Akce s názvem „Rekonstrukce návsi ve
Zbůchu“ představuje, jak sám název napovídá, stavební úpravy prostoru návsi ve Zbůchu. V rámci stavby vznikne nová komunikace, která napojí ulici Luční do prostoru
náměstí, povrch prostranství před obecním úřadem a kapličkou je plánován z drobných žulových kostek, dále pak dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, k položení
kabelů pro kamerový systém, k rekonstrukci stávajících chodníků a k výstavbě nových
chodníků. V projektu je též počítáno s parkovými úpravami a s nasvětlením budovy
obecního úřadu a kapličky. V prostoru jižně od budovy hasičské zbrojnice vznikne nové parkoviště, kde mohou zaparkovat občané
jdoucí na poštu či obecní úřad. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, a proto neuvádím název společnosti a cenu za dílo. Dále pak se uvažuje o tom,
že vlevo od kapličky by mohl být v roce 2018
umístěn památník ke stému výročí vzniku
Československa. Původní pomník ke vzniku
republiky stál před obecním úřadem. Realizací projektu dojde ke změně rázu náměstí
a jeho celkového vzhledu.
Jiří Hájek, starosta obce
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V závěru loňského roku byla zrekonstruována část ulice Na Šachtě v hodnotě 1.5
milionu korun.
Jiří Hájek, starosta obce

Sazby nájemného
a pachtovného
z nájmu a pachtu
pozemků
od 1.1. 2016
Sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví Obce Zbůch.
a) Pozemky – využívané jako zahrádka,
zahrada
Pachtovné je stanoveno Radou obce
Zbůch na 1. schůzi konané dne 6.1. 2016
a činí ročně 3,- Kč/m2.
Celkové roční pachtovné je vždy splatné
v hotovosti v pokladně OÚ Zbůch vždy
od 1.10. do 31.10. běžného roku.
b) Pozemky zastavěné – garáže, zahrádkářské chaty, pergoly
Nájemné je stanoveno Radou obce Zbůch
na 1. schůzi konané dne 6.1. 2016 a činí
ročně 12,- Kč/m2.
Celkové roční nájemné je vždy splatné od
1.10 do 31.10. běžného roku.
c) Rybníky a pozemky související:
Pachtovné je stanoveno Radou obce
Zbůch na 1. schůzi konané dne 6.1. 2016
a činí ročně 1,- Kč/m2.
Celkové roční pachtovné je vždy splatné
v hotovosti v pokladně OÚ Zbůch vždy
Od 1.10. do 31.10. běžného roku.
Sazby nájemného a pachtovného nabývají
účinnosti 1. ledna 2016
Zrušují se sazby nájemného stanovené
dne 1.1. 1998.

Ing. Jiří Hájek, starosta

Upozornění

pro majitele psů,
kteří nemají ještě zaplacen poplatek na rok 2016,
aby tak neprodleně
učinili !!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
23. 2. 2016

MASOPUST 2016

Tradičně masopust započal i letos v restauraci Baník, odkud vyrazil průvod masek za doprovodu kapely pana Václava Gusta z Holýšova.

Agáta Štolbová
Matěj Dítě
Julie Stauberová
Daniel Kyrian
Jakub Jedlička

DĚTSKÁ ZIMNÍ
REKREACE – ŠUMAVA
2016

Štěpán Kavalír
Daniela Králová
Marcela Mordanincová

Po mnoha letech letošní začátek roku nás zastihl na Šumavě bez
větší sněhové pokrývky. Bohužel, během celých třech dnů jsme neměli možnost ani jednou sjet na Špičáku náš oblíbený kopec, tzv.
„Vajsovnu”. Proto náhradním programem byly jednotlivé vycházky
do okolní přírody a dokonce si jeden den všichni v náročném terénu
prošli naučnou stezku ze špičáckého sedla na Hojsovu Stráž a zpět
k našim autům do
sedla.
Co bylo pro nás
největším zklamáním a paradoxem
zároveň, že hned
druhý den po našem odjezdu začalo na Šumavě hustě sněžit.
Všichni věříme,
že v příštím roce
budeme mít větší štěstí a nedopadneme jak letos, kdy jsme lyže
a snowboardy nechali v autech, tak
jak jsme je přivezli
na Šumavu !

Max Bruno Kűlkens

PŘÍRODOVĚDNÝ
KROUŽEK PŘI ZŠ
VE ZBŮCHU
Stalo se tradicí, že vždy před
Vánočními svátky žáci naší základní školy společně s žáky
ze stejné školy ve Stodě vybírají piškoty a další dobroty, včetně
přikrývek pro psy a kočky pro
Útulek zvířat v nouzi v Plzni na
Borech. I na konci loňského roku žáci těchto dvou základních

škol vybrali přes 600 balíčků
piškotů a několik desítek konzerv a přikrývek.
Současná kapacita Útulku
zvířat v nouzi v Plzni na Borech
je 130 míst. Při naší společné
návštěvě zde byla necelá stovka pejsků.
Mgr. Irena Svobodová,
Rudolf Hrdlička

MÍSTNÍ KNIHOVNA

ROČNÍ VÝKAZ ZA ROK 2015
Registrovaní uživatelé......... 220
Z toho uživatelé do 15 let....... 64
Návštěvníci celkem............. 578
Návštěvníci,
užívající internet................... 11
Stav knihovního fondu......7.957
Výpůjčky celkem.............. 3.993

Za všechny účastníky Luděk Štengl, předseda ČRS – MO Líně

Naučná literatura
dospělých........................... 291
Krásná literatura
dospělých........................ 2.444
Naučná literatura dětem..... 196
Krásná literatura dětem...... 652
Výpůjčky periodik................410

VÝROČÍ TOHOTO ROKU
Na obecní úrovni
• V roce 2005 poprvé vyjeli mladí rybáři MO – Líně na zimní rekreaci na Šumavu, konkrétně na Javornou do bývalé rekreačního zařízení Jitony Stod.
Na regionální úrovni
• 1. ledna 2016 byl zrušen Vojenský újezd Brdy a na většině jeho
území vyhlášena ChKO.
Na celostátní úrovni
• 30. dubna 1916, první zavedení letního času v českých zemích –
100. výročí,
• 14. května 1316 se narodil český a německý král, římský císař Karel IV. – 700. výročí

Zpracovala: Kateřina Horová
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Ministerstvo zemědělství varuje
před kůrovcem
Dlouhodobý srážkový deficit
negativně působí na vitalitu lesních porostů, zejména pak smrkových, protože mají plochý kořenový systém pronikající pouze
několik decimetrů do půdy, což
ovlivňuje obranyschopnost proti různým škodlivým organismům, především pak podkornímu hmyzu, tedy i kůrovcům.
Extrémně suchý rok 2015 způsobil významné oslabení smrkových porostů, což se zřetelně
projevilo nárůstem napadených
stromů a porostů kůrovci. Významné poškození suchem lze
přitom očekávat i v následujících
letech. Je nutno konstatovat, že
u smrkového porostu v obecních
lesích byl zjištěn výskyt kůrovce, a proto byla urychleně provedena těžba a odstranění napadených stromů.

Opatření proti zamezení vzniku škod jsou zakotveny v legislativě, takže v případě jejich
nedodržení mohou následovat
sankce, což je jistě nepříjemné. Každý vlastník musí dle zákona o lesích (č. 289/1995 Sb.)
a vyhlášky o ochraně lesa (č.
101/1996 Sb.) provádět taková
opatření, aby zabránil působení
škodlivých činitelů, tzn., že musí
škůdce monitorovat a evidovat,
preventivně bránit jejich vývoji
a šíření a v případě vzniku škod
provést taková opatření, která
zabrání dalšímu šíření škůdce
a zniku dalších škod. V případě
napadení stromů kůrovcem musí tyto stromy ihned vytěžit a náležitě asanovat.
Na stojících stromech poznáme kůrovce podle přítomnosti
drtinek na patě kmene. Na kmeni se objevují závrty, doprová-

zené často výrony pryskyřice,
ale v případě oslabení stromu
suchem k tomuto smolení často
nedochází. Posléze dochází k barevným změnám jehličí, které
postupně rezne a opadává. Dochází také k opadávání kůry, napřed na malých ploškách, později prakticky na celém kmeni.
Napadené stromy již nelze zachránit, je nutné je urychleně
pokácet a následně asanovat.
Na ležících stromech se nacházejí závrtové otvory, vedle kterých
se objevují hromádky rezavých
drtinek.
Zásady ochrany lesních porostů proti škodlivému působení
kůrovců lze obecně shrnout do
tří bodů, které je třeba důsledně
dodržovat:
– odstraňování
atraktivního
materiálu pro vývoj kůrovce
z lesních porostů

– soustavné vyhledávání a asanace napadeného dříví před
výletem kůrovce
– dočišťování ohnisek žíru pomocí odchytových zařízení,
např. feromonové lapače.
V případě, že si nevíme rady,
zda je strom napadený kůrovce,
tak je možno se obrátit na odborného lesního hospodáře. Dále pak je možno se obrátit na pracovníky lesní ochranné služby
– LOS (www.vulhm.cz/los, tel.
257 892 222), kteří Vám bezplatně poradí, co a jak provést, abyste zabránili vzniku dalších škod
kůrovcem. Na stránkách LOS
najdete i další informace o kůrovci.

Zpracoval Jiří Hájek,
starosta obce Zbůch

NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ BĚHEM 2. ČTVRTLETÍ
2016 V NAŠEM REGIONU
• Rozhledna Křížový vrch – otevřeno sobota, neděle a svátky od 26. 3. – 30. 10. 2016
• Český rok na vsi – 26. – 28. 3. – tradiční velikonoce na statku Lűftnerka v ZOO
Plzeň
• Sběratelé mezi námi – 26. 3. – 8. 5. – Dům
historie Přešticka – výběr ze sbírek A. Sedláčka
• Velikonoční jarmark, Velikonoční koncert
– 27. 3. od 13. hod. v klášteře v Kladrubech
• Harlej – 2. 4. od 20. hod. koncert ve velkém
sále MKS v Domažlicích
• Ptačí sobota – 2. 4. – celodenní program
k Mezinárodnímu dni ptactva v ZOO Plzeň – nositelé ptačích jmen mají zvýhodněné vstupné
• Věra Špinarová – koncert 5. 4. od 19. hod.
– koncert v kině v Horšovském Týně
• Sběratelé mezi námi – 9. 4. – 8. 5. – lampy s vůní petroleje, historické vějíře v Domě historie Přešticka
• Zahájení turistické sezony – 10. 4. – na
zámku v Tachově
• Úklid Česko – 16. 4. – akce JO – Akciček
Zbůch (podrobné informace na plakátech
před akcí)
• Václav Neckář – koncert 21. 4. od 19. 30 ve
velkém sále MKS v Domažlicích
• Plzeňský majáles – 22. – 23. 4. – tradiční studentské slavnosti jara, Lochotínský
amfiteátr

• Slavnostní zahájení pivní sezony 2016 –
23. 4. – štafetový běh s dubovým sudem
po „Zlaté stezce”
• Stőrnstein/Bavorsko – Chodová Planá –
Rodinný pivovar Chodovar
• Plzeňský Den země – 23. 4. – vyvrcholení jubilejního X. Ročníku soutěže ve sběru
hliníkového odpadu – Kilometrovka u Kalikovského mlýna ve 14. hod.
• Cyklovýlet – 24. 4. – akce JO . Akcičky ve
Zbůchu ( podrobné informace na plakátech před akcí )
• Výstava o legiích – 29. 4. – 6. 5. – sál KD
ve Stříbře
• Stavění májky ve Zbůchu – 30. 4. – u hasičárny
• Memoriál F. Herejka – 30. 4. – hasičské závody v Červeném Újezdě
• Slet čarodějnic, hry,souitěže,hudba – 30.
4. od 18. hod. na Křížovém vrchu u Stoda
• Slavnosti svobody v Plzni – 6. –8. 5. – bohatý kulturní program s přehlídkou historické vojenské techniky Convoy of Liberty
• Otevírání kláštera v Chotěšově – 7. 5. –
koncert pěveckého sboru Melodica Plzeň,
vernisáže výstav
• Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše – tradiční akce SDH v Hojsově Stráži
• Česko – Bavorská neděle – 8. 5. – bleší trh,
hudba, občerstvení – bývalá celnice v Alžbětíně
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• Svatojánská pouť, řemeslné trhy – 14. –15.
5. – náměstí v Nepomuku
• Fresh festival Plzeň – 20. – 22. 5. – největší
gurmánský festival na západě Čech
• Rodinný výlet do Milovic – 28. 5. – akce JO
– Akciček ve Zbůchu (podrobné informace
na plakátech před akcí)
• Parohatá města a obce – 27. –29. 5. – setkání měst a obcí s parohy ve znaku (mj.
i Zbůch ), bohatý kulturní program, město Železná Ruda
• Plzeňské dvorky – 28. 5. – první ročník
kulturní akce, přibližující městská zákoutí a jejich tajemství. Nadace 700 let města Plzně
• Gigantfest – 28. 5. – v Záluží u Stoda od
18. hod.
• Oslava 25. výročí otevření hraničního nádraží – 2. 6. – Město Železná ruda/B. Eisenstein – nádraží Alžbětín ve 13. hod.
• Dětský den ve Zbůchu – 4. 6. – od 13. hod.
za hasičárnou, pořádá SDH a JO – Akcičky ve Zbůchu
• Oslava 140. výročí vzniku SDH v Nepomuku – 11. 6. – sokolovna Nepomuk
• Slavnosti města Stříbra – 11. 6. – náměstí
• Historický víkend – 11. –12. 6. – divadelní
a hudební vystoupení, tradiční jarmark plný kejklířů a klasických řemesel i sobotní
večerní průvod strašidel, Plzeň

SDH Červený Újezd
Máme za sebou 1.čtvrtletí roku 2016 a už se toho tolik událo. Dospělí přivítali nový rok
v maskách. V neděli 17. ledna proběhla v hasičské zbrojnici každoroční Výroční valná
hromada našeho sboru. Pro děti
jsme uspořádali Dětské maškarní odpoledne. K tanci hrál DJ
Míra z Nýřan. Děti si zasoutěžily,

zatancovaly, zařádily si a ještě
si odnesly zasloužené odměny
a hlavně odcházely domů spokojené.
Kolektiv Mladých hasičů začal po zimní pauze opět trénovat. První závod, kterého se děti zúčastnily, byl branný závod
v Přehýšově. Družstvo mladších
skončilo na 6. místě, družstvo
starších na 2. místě.
Ve stejný den, tedy 5. března, se konal náš tradiční Hasičský bál v restauraci Baník. K poslechu a tanci hrál Super Bend
a nechyběla ani muži, tak oblíbená dámská volenka. Jsme rádi, že jsme nezklamali a bál se
opět všem líbil.
Mladí hasiči netrénovali jen
značky, uzle apod. Nacvičova-

gického atestu MVČR na západě Čech. Atest opravňuje kynologickou
dvojici ( psovod a pes ) k nasazení při vyhledávání zavalených osob
u zásahu složek IZS.

li také pohádku " Sůl nad zlato",
kterou zahráli 12. března ženám
k MDŽ. Myslím, že všechny děti
byly moc šikovné "rození herci".
Ženy se dobře bavily. Po malém
občerstvení, za které děkujeme
paní Egermayerové, dostaly dárečky a od mužů, kteří nám pomáhali růži. Večer se konala ještě zábava, hrál J.Klik s Drupim.

Poté od 20.00 hodin následoval hasičský bál, kde nám k tanci
a poslechu zahrála skupina L.A.DUO. Rovněž bychom rádi poděkovali touto cestou všem sponzorům z řad zbůšských i dalších podnikatelů, kteří nám poskytují svoji pomoc při sponzorování hasičského
bálu a dalších akcích. Doufáme, že na nás ani v tomto roce sponzoři nezanevřou.
6. února 2016 se někteří naši hasiči účastnili výroční valné hromady okrsku Nýřansko, kde byl náš sbor oceněn za pomoc při požárech v roce 2015. Tato VVH byla spojena též s hasičským plesem.
13.2. 2016 jsme pro veřejnost ve spolupráci s Obecním úřadem
připravili tradiční masopustní průvod naší obcí. Děkujeme všem,
kteří se připojili k tomuto masopustnímu reji.
V tomto roce bych chtěla upozornit na tyto důležité akce, které
uspořádáme pro naše příznivce.
- 30.4. 2016 Májka
- 4.6. 2016 Dětský den
- 2.7. 2016 Memoriál J. Motyčky (hasičská soutěž )
- 27.8. 2016 Pohádkový les
- 17.9. 2016 Zbůšská osma ( hasičská soutěž )
Práce našich hasičů nespočívá zdaleka jen v pořádání různých
kulturních akcí, hlavní náplní je výcvik zásahové jednotky, údržba
výzbroje a výstroje a zajištění provozuschopnosti veškeré techniky,
různá školení a zkoušky. Od začátku roku se členové výjezdové jednotky zúčastnili již 3 výjezdů.
Nedílnou součástí práce našich dospělých hasičů je i práce s dětmi. V kroužku mladých hasičů máme 33 dětí. Letos již soutěžily na
dětské branné soutěži v Oboře, v Přehýšově, kde v kategorii přípravka a mladší děti obsadily 1. místo a v kategorii starších dětí 5. místo. Také navštívily hokejový zápas v Plzni.
Mladí hasiči se schází každou středu od 16.00 hodin. Děti, které
by měly chuť a odvahu přijít mezi nás, jsou kdykoliv vřele vítány. Mohou se přijít podívat s rodiči na schůzku, aby viděly, čím vším se naši mladí hasiči zabývají.
O dalších akcích pořádaných našim sborem se zmíním opět v příštím čísle zpravodaje.

Dost toho co bylo, ale teď co
nás čeká. V pátek 25.3. spolu
s ostatními organizacemi a OÚ
Zbůch velikonoční akce, hlavní
program proběhne u nás v hasičské zbrojnici. Večer bude následovat zábava, o hudbu se
postará DJ Petr z Plzně. V sobotu 16. dubna výlet do Prahy na výstavu Titanicu. V sobotu 30. dubna pořádáme pro děti
"Memorial F. Herejka". Na den
dětí se chystáme do Jesenice
u Rakovníka na Noční pohádkový les. A jestli se nám to podaří,
chtěli bychom s mladými hasiči
uspořádat i oslavu pro muže ke
Dni otců.
Vedoucí kolektivu Mladých hasičů
Pavla Spillerová

Těší se na Vás jednatelka SDH Zbůch
Věra Kaliská

Hasiči SDH Zbůch
v novém roce 2016

JO – AKCIČKY

Vážení občané, přátelé, kamarádi,
nový rok 2016 pro SDH Zbůch již tradičně začal svoláním výroční
valné hromady, která se konala 16. ledna 2016 od 17.00 hodin v sálu restaurace Baník. Na této VVH náš sbor spolu s ostatními hasiči okrsku Nýřansko, s představiteli Obecního úřadu Zbůch a dalšími milými hosty, zhodnotil naši činnost za uplynulý rok 2015. Také
byli oceněni někteří členové našeho sboru za jejich záslužnou a obětavou práci pro hasiče a obec. Rovněž jsme si stanovili nové úkoly na
rok 2016. Ke dni 1.1.2016 u nás vzniklo družstvo záchranné kynologie, které tvoří 5 hasičů psovodů a 5 mladých hasičů psovodů a jejich čtyřnohých parťáků. Součástí družstva je i jediný držitel kynolo-

Přehled jednotlivých akcí, pořádané tímto spolkem
v 1. pololetí 2016
1. března - Velikonoce v Červeném Újezdě
16. dubna - Úklid Česko
24. dubna - Cyklovýlet pro děti a rodiče
1. května - Celodenní výlet do zábavného parku v Milovicích
u Nymburka
4. června - Den dětí ve spolupráci s místními hasiči ve Zbůchu
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Zápis dětí do školy

HORNICKO –
HISTORICKÝ SPOLEK
VE ZBŮCHU
V polovině února 2016 jsem
se vydal s předsedou Hornicko –
historického spolku ve Zbůchu,
panem Ing. Jakubem Bacíkem
a členem výboru tohoto spolku,
panem Josefem Krocem z Chotěšova do Stříbra.

ní radnicí a skončil v areálu
spolku u štoly sv. Prokopa za řekou Mží.
Další akcí Hornicko – historického spolku Západočeských
uhelných dolů ve Zbůchu bude
1. Hornický ples, který se bude

Zde jsme se zúčastnili pochodu u příležitosti historického výročí udělení hornických uniforem a praporu s patronem dolů
sv. Prokopa stříbrským horníkům. Tento slavnostní pochod
městem započal před renesanč-

konat 2. dubna 2016 v Národním
domě v Chotěšově.
Setkání hornických a hutnických měst a obcí se bude konat
11. - 12. 6. 2016 v Příbrami.
R. Hrdlička

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
(SPCCH) - ZO ZBŮCH
V loňském roce 2015 se uskutečnilo 5
ozdravných pobytů pro naše členy, a to
v Deštné v Orlických horách, Železné Rudě,
Hnačově, Chlumu u Třeboně a v Sezimovo Ústí. Celkem se těchto ozdravných pobytů zůčastnilo 23 členů z celkového počtu 37.
Moc hezké skóre ! Mám radost, že se senioři nebojí i přes svůj věk udělat pro sebe něco hezkého a užitečného. Na těchto OP je povinné krátké ranní cvičení na protažení těla,
vycházky do přírody, masáže, plavání a 1 –

2 krát za dobu pobytu taneční zábava s programem. Samozřejmě celodenní strava.
V letošním roce se chystáme v březnu do
Sezimova Ústí, v květnu do Františkových
Lázní a na podzim v září na Orlík – Struhy
II. Celkem se již přihlásilo 26 členů. Je to zase větší polovina.
Od ledna se naše základna rozšířila
o 7 členů, takže je nás nyní 44. Jsem moc
ráda, že se o nás ví a že se k nám přidávají další.

Jen na okraj: 14. února jsme byli v divadle Pluto v Plzni a byl obsazen celý autobus
s počtem 45 seniorů. Dále připravuji s panem
Hrdličkou zájezdy. V červnu se vydáme do
sousedního, karlovarského kraje, kde navštívíme zámek Chýše a další zajímavosti v okolí.
Jsou naplánované další akce, ale to až příště.
Saláková Zdeňka
předsedkyně SPCCH ve Zbůchu

ATLETICKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
V sobotu, 27. února 2016 se konalo Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje předžactva v přetlakové hale v Praze na Smíchově.
Z naší základní školy se těchto
závodů zůčastnilo 12 atletů a nechali o sobě pěkně slyšet.
Nejúspěšnější byl Dušan Bláha za ml. žáky, obsadil 8. místo ve skoku dalekém, 8. místo ve

sprintu na 60 m, 10. místo ve
štafetě na 4 x 200 m.
9. místo Daniel Steinbach
v hodu plným míčkem.
1. místo Martin Čutek v hodu
plným míčkem.

sprintu na 150 m a 1. místo v hodu plným míčkem.
10. místo Dan Beran za hod
plným míčkem.
Starší žáci: Jan Nejdl 8. místo ve skoku dalekém, 8. místo ve

Ml. žákyně: Beranika Duchková 8. místo s plným míčkem
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St. žákyně: BarboraŠmákalová 8. místo ve skoku do dálky,
10. místo v běhu na 600 m.
Je to jasné, na naší škole máme samé šikulky !
Mgr. Irena Svobodová

PŘESTUPNÝ ROK...
... je delší než běžný rok a vkládá
se v intervalu podle daného kalendáře. Používá se v solárních
(juliánský, gregoriánský) i lunisolárních kalendářích k vyrovnávání rozdílů mezi délkou kalendářního a tropického roku.
Délka kalendářního roku je daná určitým počtem dní nebo měsíců odvozených od doby rotace

mu činí 1 den na 128 let. Kvůli nahromaděným rozdílům byl
v roce 1582 dekretem papežeŘehoře XIII. kalendář reformován.
V tomto gregoriánském kalendáři se přestupný den vkládá každý rok, který je dělitelný čtyřmi, s výjimkou celých století,
která nejsou dělitelná 400 (roky
1600, 2000, 2400 jsou přestupné, kdežto 1700, 1800, 1900,
2100 nejsou). V tomto kalendáři se přestupný den vkládá jako 29. únor. Dříve se však přestupný den vkládal za 23. únor.
Před Caesarovou reformou se
používal kalendář, který zavedl

Země kolem své osy, resp. doby
rotace Měsíce kolem Země, zatímco tropický rok je dán dobou
oběhu Země kolem Slunce, který ovlivňuje střídání ročních období.
V solárních kalendářích mívá přestupný rok 366 dní místo
365, v lunisolárních 13 měsíců
místo 12.

Přestupný den
Přestupný den je zvláštní den,
který se přidává do kalendáře,
aby kalendářní rok svou délkou
co nejvíce odpovídal tropickému
roku. Rok s tímto dnem se nazývá přestupný rok.
Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egypta,

kdy byl v roce 238 př. n. l. zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok.[1]
V roce 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar stejné počítání do
kalendáře používaného v Římě (proto označení juliánský
kalendář). Chyba tohoto systé-

král Numa Pompilius v 7. století př. n. l. Podle něj měl rok 355
dnů a každý druhý rok se do něj
vkládal celý přestupný měsíc,
a to za svátek Terminálií (svátek
ukončení roku), který připadal
na 23. únor.[1] Caesar tento přestupný měsíc zrušil a místo něj
zavedl přestupný den.

Velký pátek státní svátek v roce 2016
V roce 2016 přibude o Velikonocích další státní svátek, který byl schválen Sněmovnou na

konci roku 2015. Jedná se o Velký pátek, který v tomto roce vychází na 25. března

ŽIJÍ V NAŠÍ OBCI – PETRA ŠMÁKALOVÁ
Každý z nás v životě zažil nějaký ten trapas, při kterém se necítil ne docela dobře,
ba naopak. Podobný pocit jsem zažil před časem, když vyšel v minulém čísle našich obecních novin článek o půlmaratonu, který byl
odstartován v Plzni na konci loňského roku a ve kterém stáli na startu dva závodníci z naší obce. Až po vydání tohoto, zimního
čísla ke mne došla informace, že ne dva (Karel Fait a Hana Murinová), ale dokonce tři závodníci, kteří žijí či žili ve Zbůchu a stáli tehdy nastartu na nám. Republiky. Tím třetím
byla paní Petra Šmákalová, které se chci dodatečně omluvit za toto vouxpais!

1. V kolika letech jste vážně uvažovala,
že byste se mohla zúčastnit organizovaného
závodu?
Od páté třídy jsem chodila do sportovní školy a později na sportovní gymnázium. Nejvíce
mně vyhovovaly běhy na dlouhé tratě, začalo mě to bavit a už jsem u toho zůstala. Naši

trenéři nás přihlašovali na různé atletické závody, přebory a mistrovství České republiky.
Od té doby pravidelně závodím.
2. Přivedl Vás k běhání někdo druhý a nebo Vás tento druh zaujal například v televizi či přímo při sledování náhodného závodu?
Ve čtvrté třídě jsem chodila na sportovní
hry. Učitel mi doporučil, abych přešla na sportovní školu a tím to všechno začalo.
3. Pamatujete si na Váš první závod, a jaké
v něm bylo Vaše umístění?
To si pamatuji velmi dobře. Byl to přespolní
běh Okolo Homolky v Plzni na Slovanech. Kamarádka mně přemlouvala, abych s ní běžela.
Nechtěla jsem jí zklamat a závod jsme společně dokončili v polovině startovního pole.
4. Kolik asi tak kilometrů musí zájemce
o tento druh sportu naběhat, aby mohl vážně uvažovat o startu v půlmaratónu?
To je velmi individuální. Záleží na aktuální
kondici a dispozicích. Ty jsou u každého člověka jiné. Já naběhám dohromady za týden
v průměru kolem 40 kilometrů.
5. Běháte jen půlmaratóny či už máte zkušenosti z tratí přes 40 km?
Nejvíce běhám přespolní běhy s délkou závodu od tří do dvaceti kilometrů. Jako členka atletického oddílu Sokol SG Plzeň Petřín
se zúčastňuji také atletických závodů v první
ženské lize. Moje obvyklé disciplíny jsou běh
na 1500 m, 3000 m nebo 3000 m překážek.
Už delší dobu jsem uvažovala i o účasti na ně-

SOKOLOVÉ

jakém půlmaratonu. Ten v Plzni na podzim byl
můj první. S delšími tratěmi než je půlmaraton
zkušenosti zatím nemám.
6. Můžete nám prozradit něco zajímavého
o Vašich nejdůležitějších závodech?
Zúčastnila jsem se různých atletických závodů, jako je Mistrovství ČR nebo soutěž družstev v extralize. Při takových závodech jsem
měla možnost potkat i zajímavé osobnosti atletiky jako např. Jarmila Kratochvílová nebo
Ludmila Formanová atd. Jednoho finálového
kola extraligy se dokonce zúčastnila i mistryně světa na 100 m Oteyová.
7. Jaký je Váš dosavadní největší úspěch
v tomto druhu sportu?
Mezi moje největší úspěchy považuji první
místo na dorostenecké atletické mezinárodní
soutěži Mladá Evropa, třetí místo na mezistátním utkání v atletice ČR – Itálie – Řecko, několikrát druhé nebo třetí místo na Mistrovství
ČR v atletice na 1500 a3000 metrů. V poslední době se mi podařilo dosáhnout 10. místa
na Mistrovství ČR v přespolním běhu a umístění na 3. místě v Plzeňském půlmaratonu.
Dovolte mi, abych nejenom jménem svým,
ale i vás čtenářů Zbůšského zpravodaje popřál paní Šmákalové hodně sportovních
úspěchů, radost z tohoto náročného druhu
sportu a co nejvíce i osobních úspěchů.
Za rozhovor děkuje: R. Hrdlička

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH
AKCÍ KČT odbor LÍNĚ

Členové MO – Sokol ve Zbůchu ve spolupráci s Věcmi Veřejnými se i letos sešli v neděli,
13. března v Jídelně paní Egermayerové. Sešli se
zde rodiče i prarodiče se svými dětmi i vnoučaty,
aby společně vyráběli různé symboly velikonoc.

duben – květen 2016
23. 4. Z KŘIVOKLÁTU DO RAKOVNÍKA – pěší
turistika, trasy: 18, 23, 27, 32 km
30. 4. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – JARO - pěší turistika, trasy: 10,5 + 5 km

R. Hrdlička
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ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Většinou když něco skončí,
tak něco nového začíná. V mém
případě to tak jednoznačné nebylo. Rozhodoval jsem se celý
loňský rok ! I když nápadů mám
stále nepřeberné množství, musel jsem již přibrzdit v počtu připravovaných akcí. Přehoupla se
sedmdesátka, zdravotních problémů přibývá a sil pozvolna
ubývá. Navíc mám ještě i jiné aktivity kromě turistiky.
A teď k tomu co skončilo. Byl
to cyklus pětatřiceti jednodenních turistických akcí, který se
uskutečnil v letech 2011 – 2015.
Z nich bylo 23 akcí pěších a 12
cyklistických. V každém roce
jsme vždy jedenkrát zavítali do
jednoho ze sedmi okresů Plzeňského kraje, kterými jsou Domažlice / DO / , Klatovy / KT /,
Plzeň – jih / PJ /, Plzeň – město

/ PM /, Plzeň – sever / PS /, Rokycany / RO / a Tachov / TC /.
Poprvé jsme navštívili 4. února 2011 Mariánskou Týnici
a Kralovice v okrese PS a poslední, pětatřicátý výlet nás zavedl
25. listopadu 2015 do okolí Nýrska na okrese KT. Celkem se akcí zúčastnilo 284 turistů a nejvíce byly pěší akce s názvy Spálené
Poříčí a Blovice / PJ /, Postřekovský masopust / DO / a Městské
památkové zóny severního plzeňska / PS /. Za splněné podmínky v dlouhodobé soutěži tři
účastníci Klubu českých turistů / KČT /, odbor Líně – Karel
Lukáš, Ivana Formanová a Milan
Svoboda obdrželi knihu Z historie organizované turistiky, jejímž
autorem je dlouholetý předseda
KČT, Ing. Jan Havelka. V tomto cyklu měli účastníci možnost

KČT - pokračování ze str. 8
14. 5. LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL
FRANTIŠKA BRABCE, trasy: pěší – 12, 16,
22, 32, 42, hor. kola – 22, 32, 42 km, siln. kola – 42, 84 km
28. 5. NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ – BÍLINA
a VRCH KAŇKOV, trasy: 10, 17, 30 km
1. 6. PRAMENY ZPČ. ŘEK 1 / 4 (MŽE)
trasy: 18, 21, 23, 33 km
1. 6. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO – pěší turistika, trasy: 10 + 3,5 km
2. 7. NEJJIŽNĚJŠÍ CÍP ČECH – pěší turistika,
trasy: 16, 19, 23, 35 km
16. - 17. 7. PO STOPÁCH II. ODBOJE NA JIŽNÍ MORAVĚ, trasy: 1. den – 59 km 2. den –
45 km

22. února se ve stodské porodnici
narodila Jaroslavě Murinové první
dcera Gita. Po příchodu na svět deset
minut před polednem vážila 2620 gramů a měřila 47 centimetů.

poznat většinu kulturních a historických zajímavostí, včetně řady přírodních krás v Plzeňském
kraji.
A co nového začíná ? Připravil jsem pěší jednodenní vycházky za hranice našeho kraje, konkrétně v kraji Karlovarském / KV
/, Ústeckém / Ú /, Středočeském
/ Stč / a Jihočeském / Jč /. Opět
za nimi budeme cestovat, tak jako v předchozím cyklu, hromadnou dopravu – vlaky a autobusy, protože již tehdy jsem nechtěl
konkurovat zaběhlým pěším výletům s podporou soukromých
autobusů organizovaných Františkem Brabcem.
Cyklus se uskutečnív letech
2016 – 2020 a bude se nazývat
– Čtyři roční období, takže v každém uvedeném kraji se během
čtyř let uskuteční po jedné v jar-

ním, letním, podzimním a zimním období. V pátém roce, tj.
V roce 2020 se pak uskuteční ve
všech čtyřech ročních obdobích v
Praze a jeho blízkém okolí. Opět
počítám s dlouhodobou soutěží s tím, že kdo z členů našeho
odboru získá během trvání cyklu v období 2016 – 2020 všechny
čtyři barevné odstíny Pamětních
listů / jaro, léto, podzim, zima
/, ale vždy v jiném kraji, obdrží opět zajímavou knihu. Ostatní účastníky určitě potěší pěkný Pamětní list, který obdrží na
konci každého jednodenního pěšího výletu, jejichž délka je maximálně do 20 km.
Tak co, půjdete do toho se
mnou ?
Již dnes se na Vás těší za KČT-odbor Líně, vedoucí těchto pěších jednodenních výletů Václav Straka

FEJETON
V dnešní době často kolem sebe slyšíme,
jak dnešní děti a hlavně mládež je neposlušná. Stěžují si i samotní učitelé, že dnešní žáci ve škole nechtějí nic dělat, jsou neposlušní
až drzí. Dříve rodiče spolupracovali s pedagogy a nechali rozhodnutí, jak potrestat žáka ve
škole, na třídním učiteli. Dnes často samotní
rodiče si najímají právníky na obhajobu svých
dětí ! Dnes, oproti dřívějším generacím, na
dnešní mládež působí mnoho lákadel ve podobě např. různých brutálních televizních filmů,
seriálů, kde pomalu teče krev v každém druhém záběru. Hitem dnešní čtenářské mládeže
jsou knihy Harry Potter od spisovatelky J.K.
Rowlingové, kde převládají pohádky s mnoha triky, než reálné příběhy. A bezesporu tím
největším „negativním” hitem mezi dnešními dětmi a mládeží je internet a hlavně mobily a tablety, pokud možno v nejmodernějším
a nejdražším provedení. Pokud někdo z nich
má tuto techniku starou více jak půl roku, je
v očích druhých tzv. „socka”.
Dříve, za našich mladých let, kdy se psala
60. léta minulého století, děti často četly knihy od Julese Vernea, sledovaly dětské filmy
významného československého režiséra, jakým byl Karel Zeman. Svými filmy – např. Vynález zkázy či Cesta do pravěku se snažil na
mladé diváky působit tak, aby měli představivost, schopnost se sami pohybovat v přírodě a chránit v ní vše živé i neživé. Film Cesta
do pravěku, natočený v roce 1955 a inspirovaný ilustracemi Zdeňka Buriana byl vyznamenán na Mezinárodním festivalu v Benátkách

a v Mannheimu. Dokonce svého času, jako začínající režisér, se na těchto filmech učil později světově uznávaný režisér Steven Spielberg.
Konkrétně naše generace, dnešních šedesátníků chodila do kina na filmy, natočené
podle knih od Karla Maye – Vinnetou a Old
Shaterhand. Celá série těchto indiánek se točila v bývalé Jugoslávii, dnešním Chorvatsku
nedaleko hranice s Bosnou a Hercegovinou.
Dnes toto území je součástí Národního parku
– Plitvická jezera. Tehdy němečtí filmaři zde
strávili dobu přes dva roky, než se jim podařilo natočit několik filmů s Pierrem Bricem a Lex
Barkerem v titulních rolích. Bohužel, tito „naši” hrdinové už nežijí a vedle mladých herců
jako je Maria Versini – ročník 1940 (Nšo – či),
Karin Dor – ročník 1939 (Ribanna) či George
Gőtz – ročník 1938 si ještě užívá tohoto světa pouze Ralf Wolter – ročník 1926 (Sam Hawkens).
I díky těmto filmům jsme rádi chodili do přírody, uměli jsme v ní pozorovat vše živé a měli úctu ke každému stromku, keři a nenapadlo
nás cokoliv ničit. A mám i pocit, oproti dnešním dětem, že jsme uměli rozpoznat např. kosa od drozda či pěnkavu od stehlíka. Všechny
tyto knihy i filmy měly na nás později pozitivní vliv a i díky nim jsme se snažili vychovat
slušně děti.
I přes některá negativa u dnešní mládeže věřím, že pomocí jejich výletů do světa a jejich
studií tam, nastane změna k lepšímu a my,
starší generace dožijeme své životy v radosti
a pocitu bezpečí.
R. Hrdlička
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