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ZELENĚJŠÍ A HRAVĚJŠÍ ZBŮCH

V obci přibyla nová zeleň a dětská hřiště

V posledních třech letech bylo ve Zbůchu vysazeno více než sto nových stromů, nejméně sto sazenic habrů
do živých plotů, množství keřů a trávy v celkové hodnotě přes milión korun (bez dalších nákladů na výsadbu
a údržbu). Sázelo se v Červeném Újezdě, podél cest, chodníků a vodních toků v lokalitách Pod Sídlištěm, v ulicích Nádražní, Plzeňské, Luční a Polní (ke koupališti), v novém Fitness parku Kino a v parku u mateřské školy.
Nové dětské hřiště vzniklo v parku U školky, nové pískoviště v ulici U Vlečky. O nové či obnovené prvky byla doplněna dětská hřiště v Červeném Újezdě a ve Višňovce. Za fotbalovým hřištěm byla vybudována psí loučka pro
výcvik psů a agility, připravuje se rozšíření sportovního areálu a nový park u revitalizovaného rybníku na náměstí.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

V září zahájí činnost Dětská
skupina a Dětský klub
Vážení spoluobčané,

jsem ráda, že se do naší obce opět vrátil život. Děti
zase chodí do školek a škol a jsou jich plná hřiště,
všichni si můžeme vidět do tváří, usmívat se na sebe,
a hlavně volně dýchat. Nikdy by mě však nenapadlo,
že po dvou letech s covidem přijde do Evropy ještě
válka… Ani naší obci se nevyhnuly její následky.
Kvůli množství objektů po
bývalé důlní činnosti, ze kterých vznikly soukromé ubytovny, ale také díky početné
ukrajinské menšině v obci
i některým z vás, kteří jste
uprchlíkům nabídli ubytování ve vlastních domech
a bytech, nemá obec žádné

režimu, tzn., že budou muset
poplatek uhradit jako kdokoliv jiný na ubytovně.
Na nedostatečnou kapacitu
naší mateřské školky i školy
a s tím související nemožnost
přijmout do nich ještě ukrajinské děti, jsem poukazovala
na krizové radě Nýřan, naší

ní děti. Využili jsme volného
obecního bytu v Plzeňské
ulici č. p. 136, který byl před
kompletní rekonstrukcí, našli
vhodný místní spolupracující
spolek a od září tu společně otevřeme první Dětskou
skupinu. Kromě toho začne
v sále objektu Baník v Sokolské ulici fungovat i Dětský klub.
Sama jsem byla kdysi v situaci, kdy jsem se vracela do

poskytování příspěvku ve
výši 2000 korun měsíčně
rodičům, jejichž dítě nebylo
přijato do mateřské školky
a kteří zároveň splnili některé
další podmínky (dítě musí do
konce letošního roku dosáhnout věku tří let, rodiče musí
chodit do zaměstnání atd.)
Chci moc poděkovat paní
Mgr. Naděždě Bacíkové, odstupující ředitelce Mateřské
školky Pohádka ve Zbůchu,
za její dlouholetou činnost
v obci. Přeji jí hodně zdraví,
pohody, klidu a spoustu času
stráveného s jejími vnoučaty a rodinou. Její nástupkyni v čele MŠ, paní Mgr.
Bc. Kateřině Langmaierové,
pak spoustu sil, trpělivosti a energie při výkonu její
nové funkce.
Děkuji také řediteli naší základní školy panu Mgr. Vlastislavu Königovi za jeho obrovské nasazení v posledních

Jana Zajptová (uprostřed) s projektanty při zahájení rekonstrukce inženýrských sítí v Polní ulici.
možnosti, jak ovlivnit (resp.
omezit) příliv uprchlíků. Ve
Zbůchu tak našlo dočasné
útočiště před válkou více
než 400 lidí z Ukrajiny, což
je v poměru k počtu obyvatel
druhý největší počet v celém
Plzeňském kraji (hned po
Plzni).
Každý z nás má na věc svůj
názor, který může být svým
způsobem správný. Buďme
tedy rozumní a snažme se
být chápavými.
Obec na tři měsíce (do
30. 6.) odpustila majitelům
ubytoven vybírání ubytovacího poplatku od občanů
uprchlých z Ukrajiny. Poté
již přejdou do standardního
www.zbuch.cz

nadřízené obce s rozšířenou
působností. Psala jsem i krizovému štábu Plzeňského
kraje, přes kolegy starosty
dokonce i do Poslanecké sněmovny a Senátu. Bohužel,
situace v Plzeňském kraji je
kritická a nelze prý proto
zohledňovat konkrétní místní
podmínky obcí. Kdokoliv tedy
nabídne Ukrajincům ubytování, bude okamžitě využito.
Samozřejmě se stále snažíme plánovaně i neplánovaně
reagovat na změny v naší
obci, a to jak při chystané
výstavbě školky a probíhající
rekonstrukci základní školy,
tak nově i se zaváděním hlídacích služeb pro předškol-

Kontrolní den na základní škole.
práce po mateřské a z kapacitních důvodů nedostala
mladší dceru do zdejší mateřské školky. Ten rok byly všude ve školkách silné ročníky
2007 a 2010, a tak najít místo
v sousedních obcích, natož
v Plzni, bylo nemožné. O to
více tuto aktivitu podporuji
a věřím, že vám, rodičům,
pomůže.
Rada obce odsouhlasila
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letech, ať již kvůli covidu,
nebo hlavně teď při náročné
a komplikované rekonstrukci
školní budovy.
Pevně věřím, že toto těžké
období nemocí, válek a nepokojů přestojíme a znovu bude
lépe. Všem přeji krásné, slunečné a pohodové letní dovolené a šťastné návraty domů.
Jana Zajptová
místostarostka

Z RADNICE

Na podzim zvolíme
nové zastupitelstvo
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na dny 23.
a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny
Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).
Ve volebním obvodě č. 8 (Rokycansko a Plzeň-sever)
se tentokrát do Senátu nevolí, ve Zbůchu tedy půjdeme
jen k volbám do obecního zastupitelstva.
Více informací včetně například způsobu hlasování, najdete na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/
volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Autobus na zavolání

Obecnímu úřadu Zbůch se povedlo ve spolupráci
s plzeňským organizátorem veřejné dopravy POVED
od 6. března 2022 zajistit nejen pro občany Starého
Dolu víkendové spoje linky 543 společnosti Arriva tzv.
na zavolání.
Nástup v zastávce se symbolem telefonu je možný
pouze po předchozím objednání na telefonní infolince Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) číslo
378 035 477 (v pracovních

dnech od 6 do 18 hod.) nebo
na www.idpk.cz (zde najdete
další informace i jízdní řády).
Objednání nástupu do spoje
na zavolání je nutné nejpozději 30 minut před vyjetím spoje
z výchozí zastávky.

Změna volebních okrsků
Od roku 2022 se změnilo území volebních okrsků
v obci Zbůch. Občané s bydlištěm v ulicích Dvořákova, B. Martinů, Janáčkova, Smetanova, V Cihelně, Na
Stadionu budou nově volit ve volebním okrsku č. 2,
to znamená v Základní škole v Hornické ulici. Časem
došlo ke vzniku značně nerovnoměrného počtu voličů v okrscích č. 1 a 2, důvodem změny je tedy snaha
o jejich alespoň přibližné početní vyrovnání. Volebního
okrsku č. 3 se změna netýká.

Na obci
zaplatíte kartou

Požární cvičení v Luční

Na obecním úřadě je občanům
k dispozici platební terminál.
Lidé zde tak mohou veškeré
„obecní“ platby uhradit zdarma
a pohodlně jakoukoliv svojí běžnou platební kartou.

Devatenáctého ledna před polednem vzplály dřevěné kůlny
za starými obecními bytovkami v Luční ulici. Naštěstí šlo jen
o požární cvičení pro dobrovolné hasiče ze Zbůchu a okolí
(Nýřan, Tlučné, Vejprnic a Líní).

ZBŮŠSKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Zbůch v počtu 1100 ks - Kontaktní adresa: Obecní úřad Zbůch, Náměstí 205,
330 22 Zbůch, tel.: 377 936 636 - Odpovědný redaktor: Petr Holub, holub@zbuch.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 11. 11. 2022.
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ROZHOVOR

Přes všechny těžkosti
se udělal kus práce

říká v bilančním rozhovoru starosta Zbůchu Dušan Duchek

V každém čísle tohoto zpravodaje oslovují starosta
a místostarostka občany, aby je informovali o aktuálních
událostech v obci. Vzhledem k blížícím se zářijovým
komunálním volbám jsme tentokrát Dušana Duchka
požádali, aby se ohlédl za uplynulými 44 měsíci ve
funkci starosty Zbůchu a řekl nám, co se současnému
vedení obce podařilo či nepodařilo a proč.
n Pane starosto, nežijeme
právě v lehké době. Nárůst
cen potravin, energií, zvyšující se inflace, válečný konflikt na Ukrajině, to vše se
bezprostředně dotklo všech
občanů. Jak se na to díváte
vy?
Poslední tři roky skutečně
procházíme turbulentním obdobím, které výrazně zasáhlo
do našich životů. Pandemie
covidu nás uvrhla do izolace,
zpřetrhala veškeré sociální
vazby a co je nejhorší, vzala
život spoustě našich blízkých.
A než jsme se stačili s touto
strašnou zkušeností vyrovnat,
přišla další krize, která nás
drtí ekonomicky a zasáhne
všechny bez rozdílu. Přechod
www.zbuch.cz

n Jak současná situace
dopadá na chod naší obce?
Především musím říct, že
i přes všechny těžkosti, kterými jsme si museli projít, se
za poslední tři roky ve Zbůchu
udělalo spoustu práce ku prospěchu nás všech. Předně je
pryč doba, kdy obec několik
let šetřila peníze, aby poté
mohla nějaké projekty realizovat. Sedět na penězích při

dnešní inflaci a raketovém
nárůstu cen stavebních materiálů a práce znamená vyhazovat finanční prostředky
z okna. Doba nám dala za
pravdu, že v kombinaci s dotacemi, úvěry a prostředky
z prodeje obecního majetku
z jedné krize do druhé negajsme schopni v krátkém čase
tivně působí na naši psychiplánované projekty realizovat.
ku, více než jindy jsme proto
Čas je rozhodující, protože
ochotni naslouchat různým
levněji už nebude.
zaručeným zprávám
n Jak na tom
a populisticvlastně z finančníkým slibům,
ho hlediska jsme?
ou
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nou představu,
ny na výběr daní,
průmyslových podniků, byl ředitele
Čechy a také
jak to skutečně
které se kvůli zdravzájemné pojišťovny pro západní
nčních profina
ej
prod
ní
realizovat. Jsem
žování zvyšují. Hlavmanažerem pro korporát
čí (Bělorusale životní opně jde o výběr daně
duktů. Řadu let připravoval v zahrani
í projekty pro
timista a vždy
z přidané hodnoko, Rusko, Kostarika, USA) investičn
an Duchek
se snažím najít
soukromé investiční společnosti. Duš
ty. Ke konci května
avotní seje ženatý, s manželkou Marcelou (zdr
světlo na konměla obec na svých
dvě dcery,
strou na neonatologii FN v Plzni) má
ci tunelu. Proto
účtech 47 milionů
jeho koníčky
Bereniku (14) a Johanku (11). Mezi
věřím, že bude
Kč. Z této sumy ješjízda na kole.
patří především četba, cestování a
tě doplatíme tři milépe.

Ing. Dušan Duchek (*1971)
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liony za rekonstrukci silnic pokrytý plísní a z hlediska
v Červeném Újezdě, 12 mili- hygieny jsme již byli na hraně
onů budou stát úpravy Plzeň- využitelnosti těchto prostorů.
ské ulice (začátek v červenci), Ve sklepních prostorách pod
14 milionů bude činit dopla- školní družinou se trvale drtek za rekonstrukci základní žela voda a stropní konstrukce
školy a čtyři miliony první byly narušeny. Celou budovu
splátka za rozšíření
čistírny odpadních
„Naší prioritou je výstavba
vod v Líních. Na přínové mateřské školky“
jmové stránce počítáme s vyúčtováním dotace na základní školu v výši 7 včetně družiny bylo proto nutmilionů a s mimořádným pří- né obkopat, podříznout zdivo
jmem za prodej objektu v uli- a zaizolovat je. Byla instalováci 5. května č. p. 137 (bývalý na nová kotelna, vyměněno
bazar) a bytových jednotek osvětlení ve třídách a tělocvičv č.p. 83 ve stejné ulici. Na ně a nad rámec dotace jsme
konci roku by se měl zůstatek postavili i novou budovu šaten
na účtech obce pohybovat ko- pro žáky. Termín dokončení
lem 20 milionů korun.
prací na budově je stanoven
n Zmínil jste základní na letošní 31. červenec. Do
školu, na které už více než poloviny srpna proběhne
rok probíhají velké opravy. úprava prostor v okolí budoDočkají se v září noví prv- vy a renovace povrchu hřiště
ňáčci normálního provozu? s umělým povrchem. K začátV současné době mají ob- ku nového školního roku by
čané možnost vidět jen část mělo být vše připraveno ke
prací, které na budově školy spokojenosti dětí i učitelského
probíhají, a to zateplení fa- sboru. Jde však pouze o prvsády. To, že se do naší školy ní etapu rekonstrukce. Ještě
dlouhodobě neinvestovalo nás čeká kompletní výměna
a že proto potřebuje zásad- topných těles, opravy podlah
ní rekonstrukci, jsme věděli ve třídách a na chodbách,
již před naším nástupem na renovace a rozšíření toalet.
radnici. Rozsah nezbytných Projekt na výše uvedené se
oprav nás ale zaskočil. Spou- již zpracovává, ale bez dotace
štěcím momentem bylo v roce jej realizovat zatím nebudeme.
2019 oznámení provozovatele V poslední etapě, výhledově,
kotelny, že životnost kotlů je bude muset obec řešit i proodhadována maximálně na blém školní tělocvičny, která
dvě topné sezóny. Navíc byl již nevyhovuje dnešním pokvůli vlhkosti celý suterén třebám. Děkuji i touto cestou

všem učitelům a zaměstnan- s demografickou skladbou
cům školy za to, jak toto pro svých obyvatel. Jejich přironě náročné období zvládli. zený přírůstek byl minimální,
Zvlášť panu řediteli Königovi, proto minulé vedení zvolilo
který se pravidelně účastnil cestu zvýšení počtu obyvatel
kontrolních dnů a svou zna- prostřednictvím nové výstavlostí místních poměrů výrazně by. Již v roce 2007 připravila
přispěl ke zdárnému průběhu a získala obec územní rozhodrekonstrukce.
nutí na lokalitu Olšinky a do
n A co tolik diskutovaná roku 2008 se datuje lokalimateřská školka?
ta Višňovka, která se spolu
Jde o objekt asi z roku 1924. se třemi bytovými domy na
Původně sloužil jako uby- náměstí začala stavět v roce
tovna pro horníky, za vál- 2016. K tomu je třeba připoky jako zajatecký tábor pro číst z pohledu bydlení velice
ruské vojáky a po válce jako vstřícný územní plán obce
internační tábor pro vojáky z roku 2010. To vše spolu
německé. Současný technic- s blízkostí krajské metropole
ký stav budovy není dobrý. Plzně nastartovalo nebývalý
Kapacita školky byla 72 dětí, zájem o bydlení v naší obci.
a když byla v roce 2014 po- Bohužel, krok B, to znamestavena samostatná přístav- ná rozvoj infrastruktury obce
ba z dřevostavby pro 18 dětí, včetně zvýšení kapacity macelková kapacita se zvedla na teřské školky a rekonstrukce
90 dětí. Posledních osm let základní školy, se už nekonal.
uděluje obec mateřské školce vý„Územní plán je třeba upravit,
jimku na počty dětí
ve třídách, která
aby omezil rozšiřování ploch
zvyšuje celkovou
pro novou výstavbu“
kapacitu o dalších
deset dětí, ale děje
se tak na úkor komfortu pro
Po našem nástupu na radděti i učitelky. Navíc s přibý- nici jsme hned v roce 2019
vajícími obyvateli poptávka zadali zpracování projektové
po umístění dětí do školky dokumentace na nové budovy
každoročně roste.
mateřské školky a v prosinci
n Proč to všechno došlo 2021 podali žádost o stavebtak daleko a jak hodláte da- ní povolení, které jsme v ponou situaci řešit?
lovině června letošního roku
Abych odpověděl korekt- obdrželi. Nová kapacita budov
ně, musím se ohlédnout zpět bude 140 dětí (se zaměstnanv čase. Zbůch měl problém ci pak 156 osob). Teď bude

Rekonstrukce místních komunikací v Červeném
Újezdě stála obec cca 10 milionů Kč. Zahrnovala i nový chodník a veřejné osvětlení u příjezdové
silnice, která dostala nový povrch (ten zaplatila
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje).
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Největší radost má Dušan Duchek z oprav a modernizace základní školy
největším problémem zajistit táhnout v tomto směru za 2020 jsme s obcí Líně uzapomyslnou brzdu?
financování projektu.
vřeli smlouvu o naší účasti na
Jak už jsem řekl, máme rozšíření této čistírny, která je
n Kolik bude nová školka
zpracovaný Územní plán ve vlastnictví obce Líně. Odstát?
Celkové náklady činí po z roku 2010, což je nejdůle- hadované náklady naší obce
přepočtu na současné ceny žitější dokument, který ur- na rozšíření kapacity ČOV
80 milionů Kč, což je největ- čuje rozvoj obce. Bohužel je jsou 8,5 milionu korun (za
ší investice obce v celé její z pohledu nové výstavby pro předpokladu, že Líně získahistorii. Projednáváme mož- bydlení hodně velkorysý a na- jí na projekt dotaci). Až do
nost získání
rozšíření čističky
dotace z Evje pro obce Líně
né
ova
plik
„Zlepšení dopravní situace je kom
ropské unie,
a Zbůch vyhláa není v našich rukách“
v případě, že
šen „stop stav“
neuspějeme,
pro připojování
budeme nuceni řešit situaci víc je 90 % ploch pro bydlení na splaškovou kanalizaci.
v soukromém vlastnictví.
úvěrem u banky.
Z celkové kapacity novéJedním z prvních kroků, ho rozšíření ČOV byla obci
n Kdy má být hotovo?
Zahájení stavebních prací které by mělo řešit nové za- Zbůch odečtena všechna připředpokládáme v červenci stupitelstvo vzešlé z letošních pojení realizovaná po červnu
2023 a dokončení do konce zářijových komunálních vo- 2017, kdy byla vyčerpána karoku 2024. Projekt (vizua- leb, by proto měla být jeho pacita stávající čističky. Podle
lizaci) nové školky předsta- úprava a regulace. A to právě počtu žádostí o připojení novíme občanům na interne- z hlediska omezení rozšiřová- vých rodinných domů v naší
tových stránkách obce. Aby- ní ploch pro bydlení a průmy- obci na splaškovou kanalizaci
chom do té doby uspokojili slovou výrobu, vzniku plochy odhaduji, že nové rozšíření
potřeby rodičů, kteří neuspěli pro výstavbu obchodního cen- ČOV zcela vyčerpáme během
s žádostí o umístění svých tra a zahájení kroků k výstav- dvou, tří let (místo plánovadětí do mateřské školky, bě vlastní čističky odpadních ných pěti). Poté budeme parozhodla se rada obce zre- vod (ČOV).
trně muset vyhlásit dočasnou
V současné době využívá- stavební uzávěru, tedy zákaz
konstruovat jeden z volných
obecních bytů pro činnost me čističku v Líních; v roce výstavby v katastru obce.
Dětské skupiny, která bude
fungovat od letošního září.
Dále dáme k dispozici obecní
sál v budově Baník pro působení Dětského klubu. Více
na toto téma píše ve svém
úvodníku paní místostarostka Zajptová.
n Počet obyvatel Zbůchu
za poslední čtyři roky výrazně vzrostl. Pro obec to
sice znamená více peněz do
obecní pokladny, ale nebylo
by už vhodné (i vzhledem
k nedostatečné infrastrukS klienty DPS při tradičním opékání buřtů
tuře, o níž jste mluvil), zawww.zbuch.cz
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n Velkým problémem
Zbůchu je dopravní situace, zejména hlavní silniční
průtah obcí. Přejít v dopravní špičce Plzeňskou ulici je
opravdu horor. Tady obec
moc úspěchů nezaznamenala…
Ano i ne. Jedná se o komplikovanou záležitost a řešení
nemá obec plně ve svých rukách. Vlastníkem silnice I/26
(Plzeň-Domažlice) je Ředitelství silnic a dálnic a silniční
průtahy přes zbůšské náměstí a Červený Újezd jsou zase
v kompetenci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Konečné řešení přinese až
dlouho připravovaný obchvat
Zbůchu s předpokládanou realizací do roku 2030.
Nesedíme ale se založenýma rukama. Už několik let
se obec snaží v rámci svých
možností zvýšit bezpečnost
chodců. Konkrétně: v roce
2014 vznikla studie úpravy
průtahu obcí při silnici I/26.
V roce 2016 byla realizována první etapa v lokalitě Na
Šachtě. Druhá etapa se začne realizovat letos v červenci
(výstavba chodníků, přechodu
s ostrůvkem a úpravy křižovatky s Hornickou ulicí). Třetí
etapa bude zahrnovat úpravu
křižovatky silnic I/26 a II/180
(směr Nýřany, dálnice D5),
která je z hlediska bezpečnosti dopravy nevyhovující
a z pohledu chodců kritická.
Proto jsme požádali o zákaz
tranzitu těžké nákladní dopravy přes náměstí do doby,
než bude realizována výše
zmíněná křižovatka. Návrh se

v podatelně, matrice a evidenci obyvatel (paní Čejková),
na postu veřejné
opatrovnice (paní Balounová)
a v odpadovém hospodářství
(pan Holub), personálně posílili hospodářský dvůr (pánové
Kolář, Bořík, Pluhař, Kasten,
Šmolík) a zřídili přestupkovou
komisi (pod vedením JUDr.
Nedvědové), není v našich silách i s ohledem na narůstající
„papírování“ všechny projekty
dotahovat do zdárného konce.
Některé projekty jsou zatím
ve fázi příprav a bude potřeba je prodiskutovat s občany.
Naším prioritním projektem
zůstává ale výstavba nových
budov mateřské školky, a když
se nám podaří získat na ni dotaci, ovlivní to realizaci výše
uvedených akcí.
n Co se vám podle vašeho
názoru nejvíce povedlo, na
co jste hrdý?
Je těžké vybrat ze všech
projektů, které jsme zrealizovali, zahájili nebo aspoň připravili, jen jeden jediný. Byla
by to výstavba nové bytovky
v Sokolské ulici? Nebo rekonstrukce místních komunikací ve Zbůchu a v Červeném
Újezdě? Nové parky a dětská
hřiště, nebo rekultivace rybníku a jeho okolí na náměstí? Příprava nové mateřské
školky? Mě spíše těší, že jsme
občanům i sobě dokázali, že
se i složité a nákladné pro-

ukončení činnosti dětské ordinace z důvodu ekonomické
nerentability jsme se spolu
s ředitelkou Centra pobytových a terénních služeb
(CPTS) paní Terelmešovou
a s podporou krajské centrály Všeobecné zdravotní pojišťovny snažili do obce přilákat
dětského pediatra, zubaře
nebo gynekologa. Byl jsem
v tomto ohledu trochu naivní
a předpokládal jsem, že jestliže obec nabídne kompletní
vybavení ordinace a obecní
byt, tak se k nám zájemci jen

„Stále se snažíme zvyšovat
bezpečnost chodců“
v současné době projednává.
S netrpělivostí čekáme, jaký
postoj zaujme povolovací orgán, Plzeňský kraj.
U místních komunikací,
které jsou ve vlastnictví obce,
došlo naopak k výraznému
posunu. Za poslední čtyři
roky jsme zrekonstruovali
ulice Nádražní, Topolovou,
část Průkopnické a U Trati,
Luční, V Zátiší, Na Stadionu,
V Cihelně a ulice v Červeném
Újezdu. Byly zahájeny rekonstrukce ulic Na Výhledech
a Polní, v přípravě je řešení situace ve Starém Dole a spojek
mezi ulicemi Nádražní a Petra
Bezruče.
n Jaké další projekty obec
chystá?
Občané se mohou už teď
v létě těšit na opravený rybník na náměstí. Po demolici
dvou bytovek v Luční ulici
(bývalá kasárna), kde teď
čekáme na vyhlášení dotace,
plánujeme realizaci parku,
jehož architektonickou studii
v nejbližších dnech představíme občanům k připomínkám.
Připravena je i rekonstrukce
rybníka U Prachárny v blízkosti Olšinek a rekonstrukce
chodníku v Hornické ulici
včetně zřízení nového přechodu s ostrůvkem v Sokolské ulici u základní školy. Čeká nás
i nákup nového hasičského
vozu pro zásahovou jednotku
našich dobrovolných hasičů,
jejímž zřizovatel je obec. Po
získání stavebního povolení
na novou tribunu se zázemím (žádost již byla podána
na stavební úřad) můžeme
po etapách začít s výstavbou
sportovně rekreačního areálu
u fotbalového hřiště.
Připravenu máme i spoustu
dalších projektů, ale z důvodu nejistého vývoje naší ekonomiky a dostupnosti dotací
jsme je pozastavili. Například avizované parkoviště na
náměstí pro 43 aut. Dalším
faktorem je naše lidská, resp.
pracovní kapacita. I když jsme
na úřadě nově obsadili pozice

rodina: všichni předpokládali,
že spolu budeme moci trávit
více volného času. To se bohužel úplně nevyplnilo…
Na úřad jsem nastupoval se
smíšenými pocity. Cítil jsem
velkou odpovědnost právě
vůči manželce a její rodině,
která ve Zbůchu žije celý život. Já jsem tzv. „náplava“
z Dobřan, ale během svého
působení ve funkci jsem už
poznal spoustu zbůšských
spoluobčanů. Musím říct, že
jsem netušil, kolik skvělých
lidí u nás v obci žije. Všude

Rozhovory s ředitelem základní školy
Mgr. Vlastislavem Königem (vlevo) se teď točí
zejména kolem probíhající rekonstrukce

pohrnou. Realitou bohužel je,
že ani po roce a půl nemáme
nikoho. Nakonec jsem rád,
že díky CPTS máme v obci
praktického lékaře a lékárnu.
Nově se chystá oprava budovy
zdravotního střediska včetně zázemí.
Do budoucat
„V létě už bude možné odpočív
“ na bude ale
u opraveného rybníka na náměstí
muset obec

říkám, že Zbůch má obrovský
potenciál být krásnou a pohodovou obcí.
Má současná práce je v některých aspektech podobná
té předchozí v zahraničí. Co
mě ale ubíjí, je to zbytečné
papírování, v tom jsme my
Češi experti. Také jsem byl
zvyklý na větší podpůrný kolektiv; tady co si sami neuděláme, to nemájekty dají poměrně
me. V této souvod
„Kapacita línské čistírny odpadních
brzy připravit, zavislosti musím
už pro novou výstavbu nestačí“
hájit a zafinancozmínit paní
vat, že to nemusí
místostarosttrvat spoustu let. Je
rozšíření služeb v oblasti zdra- ku Zajptovou, která neustále
s tím ale samozřejmě spoje- votnictví stejně řešit.
odvádí neskutečný kus práce.
né značné pracovní nasazen Než jste se stal starosn Máte nějaký vzkaz pro
ní, spousta starostí a stresu. tou, působil jste řadu let občany Zbůchu?
Kdybych ale musel přece jen v soukromé sféře, zejména
Protože jsou doslova za
jmenovat jediný projekt, byla v oblasti investičního pora- dveřmi prázdniny a dovolené,
by to probíhající rekonstrukce denství v zahraničí. Byla to které po téměř dvou letech
základní školy.
tedy asi velká změna. Co pro proběhnou bez omezení, přeji
n A naopak: co vás mrzí, vás a vaši rodinu znamenala, vám všem, abyste nadcházeže se zatím nepodařilo?
co vám všem přinesla nebo jící období využili k odpoJe to rozšíření služeb ve naopak vzala?
činku a načerpání nových sil
zdravotním středisku. Po
Asi největší očekávání měla a energie.
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ANKETA

Ze staré Luční...

...do nové Sokolské

Jak se bydlí v nové Sokolské?
V listopadu loňského roku se do zbrusu nového bytového domu
v Sokolské ulici číslo 660 přestěhovali občané z obecních bytovek v Luční
ulici č.p. 116 a 117, které už nevyhovovaly dnešním standardům pro
bydlení. Po zhruba půl roce jsme teď v Sokolské zazvonili u tří bytů
a jejich nájemníků, resp. nájemnic, jsme se zeptali:
1) Jak se vám v novém bytě bydlí?
2) Co velikost a uspořádání bytu, vyhovuje vám?
3) Někdo dřevostavbám stále příliš nevěří, prý se nevytopí a je tam
všechno slyšet. Je to pravda?

Monika
Kastenová,
byt 3kk
obývá
s manželem
a 19letým
synem
1) Chvilku jsme si zvykali, přece jen
to bylo pro nás všechno nové, ale teď
jsme spokojení. Hlavně jsme rádi za
předzahrádku, ta nemá chybu.
2) Je pravda, že náš starý byt v Luční ulici byl celkově větší, ale zase jsme
tam měli jednu místnost rozdělenou na
dětský pokoj a kuchyni. Tady máme
obývák spojený s kuchyní, ale ložnice
a synův dětský pokoj jsou oddělené,
což nám vyhovuje.
3) Skutečnou spotřebu energií uvidíme až při vyúčtování, ale teplo tu máme

www.zbuch.cz

pořád, a to topíme jen minimálně. Problémy tu nejsou ani s hlukem; je samozřejmé, že když otevřeme okno, auta ze
silnice slyšet jsou, ale to je normální.

Jindra
Kohoutová,
v bytě
2kk bydlí
s manželem
1) Báječně, jsem tu naprosto spokojená.
2) Určitě ano, pro dva lidi je to velké tak akorát. Máme tu i zahrádku, to
je taková naše třetí letní místnost. Je
tam příjemně a aspoň máme díky ní
pořád co dělat.
3) Vůbec ne, je tu klid. Silnice je na
8

druhé straně, takže ji skoro neslyším.
A vytápění je skvělé, v ložnici nemusím
topit vůbec a v obýváku tak nanejvýš
na dvojku. Zateplení je výborné, to se
nedá s Luční vůbec srovnat, tam byla
pořád zima.

Jiřina
Večeřová,
v bytě 1kk
žije sama

1) Jsem tu spokojená, žádné vážnější výhrady nemám. Jen by to chtělo vychytat teplou vodu – někdy teče
příliš horká a jindy zase jen vlažná
nebo dokonce ledová. Nejhorší je
to ve sprše, to jsou chvílemi docela šoky.
2) Ano, vyhovuje. Nebyla tu sice
trouba na pečení, ale koupila jsem
si takovou malou stolní a jsem spokojená.
3) Tepla tu je až moc, to je v pořádku. Topím jen na jeden radiátor v pokoji, kdybych pustila i ten v koupelně,
tak se tu nedá dýchat. Klid je tu taky,
žádný nadměrný hluk mě tu rozhodně
neobtěžuje.

Z RADNICE

Vyhlášky se musí dodržovat
a poplatky platit
Každý občan i návštěvník Zbůchu je povinen dodržovat
místní obecně závazné vyhlášky. Jedna z nich například
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné
a psychotropní látky na určených veřejných prostranstvích
(v centru obce).
Platných obecně závazných vyhlášek (OZV) je ve Zbůchu
několik; zde jsou ty nejdůležitější z nich:
n OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
n OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
n OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
n OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
n OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
n OZV č. 1/2017 o zákazu pití alkoholu...
n OZV č. 1/2015 o pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích
Ko m p l e t n í p ř e h l e d O Z V n a j d e t e n a : h t t p s : / /
www.zbuch.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/

Obecní přestupková komise

řeší hlavně různé sousedské

spory

S placením za popelnice vyčkejte

Za svoz komunálního odpadu od občanů – fyzických,
nepodnikajících osob – se místní poplatek platí zpětně za
pololetí, tzn. nejdříve od července za 1. polovinu roku. Každý občan (nebo zástupce společenství vlastníků v případě
bytových domů) obdrží e-mail nebo dopis, v němž mu bude
sdělen jedinečný identifikační kód, který bude sloužit jako
variabilní symbol pro platbu bankovním převodem nebo složenkou, a uvedena přesná částka k zaplacení. Na zaplacení
bude potom vyhrazen dostatečně dlouhý čas. I za popelnice
bude možné zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně obecního úřadu.

Nejvíce přestupků je proti občanskému soužití

Přestupková komise Zastupitelstva obce Zbůch zahájila činnost 1. března 2021. Od té doby řešila 50 přestupků (letos
zatím 13) a vyměřila pokuty v celkové výši 12 500 Kč.
Převažují přestupky proti občanskému soužití (jde hlavně
o různé sousedské spory); časté jsou také přestupky majetkové, proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední
osoby) a proti pořádku ve státní správě.
Největší problémy jsou s doručováním úředních rozhodnutí, které si lidé často nevyzvednou; náklady na doručování
jsou přitom vysoké (jedna zásilka vyjde nejméně na 87 Kč).
Poštovní služby spojené s prací komise už stály celkem téměř
25 000 korun.
Předsedkyní tříčlenné přestupkové komise je advokátka
JUDr. Marta Nedvědová, členkami Helena Střeštíková a Hana
Šilhanová.
Před ustavením komise zajišťovalo tuto agendu pro Zbůch
město Nýřany jako obec s rozšířenou působností. 
(red)

Na základě platné legislativy mají občané povinnost platit
několik místních poplatků:
n za psy
n za užívání veřejného prostranství
n z pobytu
n za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
n tzv. pachtovné za pronájem zahrad

Někdo za svého psa dosud nezaplatil

Poplatek za psy je splatný vždy nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku. Nyní je už léto a mnozí majitelé stále
ještě za své čtyřnohé miláčky nezaplatili…
Poplatek lze platit bezhotovostně na účet č. 1829371/0100
(Komerční banka) – variabilní symbol (VS): 1341 (do poznámky uveďte své jméno a příjmení) nebo hotově na pokladně
obecního úřadu.

Elektronická úřední deska místo vývěsky
Dotyková elektronická úřední deska na zdi u vchodu
do obecního úřadu od 1. dubna nahradila klasickou
úřední desku ve vývěsce na náměstí (u kapličky).
Nová deska dle zákona
č. 500/2004 Sb. vyhovuje správnímu řádu a svým
obsahem se shoduje s běž-

nými úředními deskami.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě
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o zveřejnění. Po datu platnosti úřední desky se dokumenty
přesouvají do tzv. "Archivu
složek dokumentů".
Na nové elektronické desce
si lze prohlédnout i kompletní webové stránky obce.
www.zbuch.cz

ODPADY

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

Platit za popelnice
můžeme až do konce září
Vedení obce Zbůch se rozhodlo prodloužit občanům dobu pro zaplacení
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
(tzn. za svoz černých „domácích“ popelnic) za 1. pololetí 2022 z původně
plánované poloviny července až do konce září.
Důvodem je snaha poskytnout občanům více času a klidu během léta a dovolených, ale také pozdější zavedení nového informačního systému a nutnost
jeho doladění na konkrétní potřeby obce.
Připomínáme, že se za popelnice platí až zpětně za uplynulé pololetí, tedy
nejdříve od července. Zároveň je možné
platit až poté, co občané do svých e-mailových nebo poštovních schránek obdrží
od obecního úřadu informaci s částkou
k zaplacení a také osobní identifikační
kód, který bude sloužit jako variabilní symbol při platbách převodem nebo
složenkou.

Za černé skládky je pokuta

Zakládání či jen zavážení již vzniklých
černých skládek v katastru obce je přestupkem, za který je možné po projednání v přestupkové komisi při obecním
zastupitelstvu udělit občanům finanční
pokutu až do výše 50 000 Kč!
Za černou skládku se považuje odkládání jakéhokoliv odpadu mimo obcí určená

a vymezená místa, a to včetně posekané
trávy (taková skládka se nedávno objevila
například v zeleném pruhu mezi lokalitou Višňovka a bytovým domem v ulici
U Stadionu).
Trávu a další bioodpady mohou občané
Zbůchu vozit zdarma do sběrného dvora,
případně ji ukládat do velkých kontejnerů
na bioodpad, které jsou v sezóně o víkendech rozmísťovány na různá místa
v obci – aktuální plán najdete na https://
www.zbuch.cz/odpadove- hospodarstvi/
kalendar-svozu/
Petr Holub

Hlášení a účinnost změn

Nové přihlášky (noví občané) či odhlášení (ukončení svozu např. z důvodu
stěhování či úmrtí poplatníka) lze hlásit na Obecním úřadě Zbůch průběžně,
s účinností od následujícího kalendářního měsíce.
Požadavky na změnu velikosti či
počtu objednaných sběrných nádob
budou uskutečněny vždy až od následujícího čtvrtletí.
Více na https:/
www.zbuch.cz/odpadove-hospodarstvi/

Nová obecní sekačka

Obec zakoupila pro svůj hospodářský dvůr novou sekačku na trávu, traktůrek
SECO Starjet za 155 000 korun. Při sekání prostranství za hasičskou zbrojnicí
jsme zastihli pana Martina Šmolíka. 
(ph)

Buďte V OBRAZE

Mobilní aplikace V OBRAZE je určena pro jednoduché,
rychlé a efektivní informování občanů obce. Umožňuje dostávat novinky z obce přímo do vašeho mobilního telefonu.
Upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se vše o připravovaných akcích a můžete si v ní prohlédnout fotografie
nebo dokumenty, zveřejněné na obecní úřední desce. Aplikace je ke stažení ZDARMA. Více na www.aplikacevobraze.cz

www.zbuch.cz
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PETR HOLUB

PŘEDSTAVUJEME PRACOVNÍKY OÚ

Nový zákon o odpadech přinesl
spoustu povinností a administrativy
Petr Holub pracuje na obecním úřadě ve Zbůchu od
září 2021 jako odpadový hospodář. Připravuje také
Zbůšský zpravodaj, podílí se na obsahové správě
internetových stránek obce a dalších komunikačních
a administrativních aktivitách.
Nový zákon o odpadech zru- níze,“ vysvětluje Petr Holub.
šil ke konci minulého roku doPrávě tlak Evropské unie na
savadní praxi, kdy měli obča- jednotlivé členské státy, aby
né uzavřeny smlouvy na svoz minimalizovaly vznik odpadů
komunálního odpadu přímo a zajistily jejich maximální
se svozovou společností, a od třídění a recyklaci, zapříčinil budoucí podmínky nesplní,
ledna 2022 přehodil celou změny v celé odpadové legis- budou sankcionovány mnohatuto oblast na obce. Ty se tak lativě. Dle přijatého harmo- settisícovými až milionovými
pokutami.
musely doslova ze dne na
Převzetí systému předen zorientovat v nové lePetr Holub (*1968) vystudoval
bírání
a svozu komunálgislativě a problematice,
žurnalistiku a komunikaci. Začíního
odpadu
od občanů
připravit a schválit přínal jako redaktor Plzeňského depřineslo
obecnímu
úřadu
slušné obecní vyhlášky,
níku a působil v komunikačních
spoustu
nových
povinností
vybrat si a zavést jeden
útvarech různých firem a institucí
a administrativy.
ze dvou povolených sys(Západočeská energetika, ČEZ,
„Museli jsme udělat
témů místního poplatku.
Ústav jaderného výzkumu Řež,
nové
výběrové řízení na
Buď paušální částku na
Západočeská univerzita). S mansvozovou
společnost, zahlavu a rok (např. Nýřaželkou Jarmilou, dětmi Adamem
jistit
přihlášení
všech obny), nebo platbu za ob(19), Evou (15) a buldočkem Bučanů
k
novému
místníjednanou kapacitu sběrné
lisem (9) žije v nedaleké Tlučné.
mu
poplatku,
vytvořit
nádoby (jako třeba právě
Ve volném čase učí tvůrčí psaní,
a průběžně aktualizovat
Zbůch).
baví ho politika, rád čte, cestuje
databázi přihlášených ob„Námi zvolená variana zahradničí. Relaxuje u dobrých
čanů a jimi objednaných
ta více motivuje občany,
filmů a seriálů.
nádob, objednávat a po
aby svůj odpad třídili a co
obci rozvážet popelnice,
nejvíce využívali barevné
kontejnery na plasty, papír nogramu bude časem mož- zajistit roční svozové známky
a sklo, které jsou rozmístě- né ukládat na skládky nebo a jejich předání občanům a řeny na mnoha místech v obci, spalovat ve spalovnách stále šit s nimi i se svozovou spoa také náš sběrný dvůr. Pak méně a méně odpadu a bude lečností další různé věci, které
jim zbude méně směsného od- to také mnohem dražší. Česká ukázala až každodenní prapadu a stačí jim proto menší vláda tlačí na kraje a obce, aby xe,“ vypočítává Holub. „Teď
popelnice, čímž ušetří své pe- dané cíle plnily. Obce, které zavádíme počítačový systém

na správu místního poplatku za odpady a ladíme ho co
nejvíce na potřeby naší obce.
Vyžaduje to čas, proto jsme se
rozhodli prodloužit lhůtu pro
zaplacení poplatku za první
pololetí až do konce září,“
doplňuje Petr Holub, který
se nikdy předtím odpadovou
agendou nezabýval, proto si
musel hodně věcí nastudovat
a osvojit. Naštěstí mu prý se
vším pomohla místostarostka
Jana Zajptová, která má silné
ekologické cítění a problematiku odpadů pečlivě sleduje.
Obecní systém odpadového
hospodářství, to ale nejsou jen
„domácí“ černé popelnice.
Patří sem i barevná „iglú“ na
tříděný odpad, sběrný dvůr, víkendové kontejnery na bioodpad, odpadkové koše v obci,
uklízení veřejných prostranství a další věci. Není proto
divu, že obec na celý systém
doplácí každým rokem téměř
polovinu nákladů. 
(red)

MIKROREGION RADBUZA

Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza
Prázdniny se blíží a na našich příměstských táborech už
zbývá pouze několik volných míst. Konkrétně na první
turnus (4. – 15. července) a pátý turnus (8. – 12. srpna).
První turnus je animační,
děti si na něm vyzkouší vytvořit
vlastní animovaný film, který
na závěr tábora promítnou

nebojte se, nebudeme se učit.
Kromě poznávání cizích kultur
a jazyků se budeme věnovat
hlavně hrám a sportu. Novinkou bude street dance, zajedeme si zarybařit do Přehýšova,
vyzkoušíme si judo a pokud
bude hezké počasí, vytáhne-

rodičům. Ve volném čase pro
ně bude připraven také dostatek her a pohybových aktivit.
Pátý turnus je jazykový, ale
11

me paddleboardy nebo rafty.
Přihlásit se ještě můžete na
našich stránkách - https://
www.mikroregion- radbuza.
cz/o-nas/primestske-tabory-2022/
Zuzana Štychová,
Mikroregion Radbuza
www.zbuch.cz
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Baník oslavil 100 let

Milí spoluobčané a přátelé sportu,
letos slavíme jedinečné jubileum – je tomu už 100 let,
co byl ve Zbůchu založen sportovní oddíl, dnešní TJ Baník Zbůch. Jsme rádi, že jste to s námi přišli v sobotu
25. června na stadion řádně oslavit!
Program oslav zahájila
v 10 hodin výroční schůze,
na níž jsme poděkovali našim nejaktivnějším a nej
úspěšnějším členům. Po
většinu dne probíhaly zápasy mládežnických týmů TJ
Baník Zbůch s týmy Chotěšova a žen FC Viktoria
Plzeň do 18 let. Vše vyvrcholilo utkáním Staré gardy
Zbůchu s týmem osobností
O2 TV Sport, pořadu Tiki
Taka. Ten sestavil zbůšský

rodák a současný moderátor O2 TV Sport Radek
Šilhan, který zajistil účast
několika zvučných jmen.
Večer zahrála kapela Kabát
revival Plzeň.
Bohaté občerstvení po celý
den bylo samozřejmostí. Byl
zajištěn bohatý program pro
děti se spoustou soutěží,
který zakončila dětská diskotéka.
Jaroslav Daňhel
předseda TJ Baník Zbůch

KYNOLOGIE

Loučka pro výcvik psů a agility

Od dubna je za fotbalovým hřištěm ve Zbůchu
v provozu veřejně kdykoliv přístupná loučka pro
výcvik psů a agility. Za 200 000 korun ji vybudovala
obec, která zajistila i dvě cvičitelky – ty zájemcům po
individuální domluvě nabízí metodickou pomoc při
výcviku čtyřnohých přátel.
Agility je sport, při němž
pes s psovodem tvoří tým,
a je vhodný pro všechny aktivní lidi a různá plemena
psů. Pejsek může závodit až
od 18 měsíců věku a musí
mít všechna platná očkování.
Závodí se v prostoru, ve kterém je rozestavěno asi dvacet
překážek, např. tunel, slalom,
kladina, šikmá stěna, houwww.zbuch.cz

např. o shození laťky, vyhnutí
se překážce, časovou chybu.
Dále může dojít i k diskva-

pačka atd. – jde o tzv. parkur. Cílem je překonání parkuru v předepsaném pořadí,
v co nejkratším čase a bez
chyb. Trať mívá délku do 200
metrů a samotný běh trvá přibližně 45 sekund.
Na trati se tým psovoda
a psa může dopustit různých
prohřešků, za které rozhodčí uděluje trestné body. Jde
12

lifikaci, například z důvodu
třetího odmítnutí na trati,
překonání jiné překážky či
hrubého zacházení se psem.
Pes při běhu nemá vodítko ani obojek a k jeho navádění na jednotlivé překážky se
používají pouze akustické povely a gesta.
Kontakty na cvičitelky:
n Eva Šmolíková
sportovní kynologie, poslušnost, zkoušky, dog race
e-mail: eiwy@seznam.cz
n Kateřina Tatíčková
moderní kynologický výcvik
formou pozitivní motivace
tel: 725 628 081 (od září)

PLAVECKÁ AKADEMIE

Kemp v Austrálii odměnou za skvělé výsledky
Mladí členové Plavecké akademie Zbůch, o níž jsme
vás poprvé informovali v minulém čísle Zbůšského
zpravodaje, opět pilně trénovali a jejich poctivé úsilí
jim přineslo další cenné sportovní úspěchy.
Těch nejvýraznějších dosáhl
Jan Foltýn (*2008), který na
Zimním mistrovství ČR staršího žactva (13 let), konaném
v prosinci 2021 v Mladé Boleslavi, získal celkem 5 zlatých
medailí. Na následujícím Zimním mistrovství juniorů a dospělých, které se uskutečnilo
ve stejném měsíci v Plzni, Jan
Foltýn v závodě na 50 metrů
prsa překonal rekord v kategorii 13letého žactva, když
dosáhl času 30,87 sekundy
(původní rekord měl hodnotu 31,40 s).
Koncem dubna jsme se zúčastnili mezinárodních závodů

v německém Regensburgu,
kde si naši plavci také vyplavali několik zlatých a stříbrných
umístění. Jan Foltýn tu splnil
limit do reprezentace mladších
juniorů a zároveň překonal
další český rekord, tentokrát
v kategorii 14letého žactva.
Padesát metrů prsa zaplaval
v čase 30,88 s (dosavadní rekord byl 31,30 s). Společně
s Danielem Beranem a Petrem Hajšmanem splnili limity
Sportovního centra mládeže
západočeského regionu.
Dalším velkým úspěchem
je nominace Alexandra Berana a Jana Foltýna na letní

Jan Foltýn
olympiádu dětí a mládeže,
která se koná koncem června
v Olomouci. Oba plavci na ní
budou opět bojovat o přední umístění. Ještě předtím
odletěli Daniel Beran a Jan
Foltýn na přípravný měsíční

kemp do Austrálie. Vrátili se
pár dnů před olympiádou, na
kterou tak budou jistě dobře
připraveni. V příští sezoně se
budou v Austrálii připravovat
i další tři naši plavci.
Václav Čermák

Přivítali jsme dvanáct nových občánků
V úterý 29. března starosta obce Dušan Duchek slavnostně přivítal
v obřadní síni obecního úřadu 12 nových občánků Zbůchu – deset
chlapců a dvě dívky. Děti obdržely na památku drobný dárek, jejich
maminky květinu.
n Dominik Soukup
n Magdaléna Farská
n Matěj Šindelář

Petr Kubíček
Lukáš Ortmann
Robin Ludvík
Matyáš Jelínek
Jiří Krezl
Tereza Duchková
Viktor Kobza

Foto: Ing. Jiří Hájek

Řady občanů Zbůchu posílili:
n Thao Nguyen Nguyen
n Ondřej Matuszný

n
n
n
n
n
n
n
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Malé i velké tanečnice ze Zbůchu

Ve Zbůchu máme úspěšné tanečnice různých věkových
kategorií a stylů, které už získaly na soutěžích několik
zlatých medailí i další skvělá umístění.
Edita Frýzová (10 let)
a Natálie Lengyelová (10)
tancují v taneční skupině Spider Dance Company Plzeň
v kategorii Street Show – II.
liga – Formace – Děti. Účastní
se dvou soutěží: „Taneční skupina roku“ a „Czech Dance
Masters“. V první z uvedených soutěží si dívky v březnovém regionálním kole v Plzni
vytancovaly zlatou medaili. Na
dubnovém Mistrovství Čech
v Praze svoji formu potvrdily

Klára Blažková (10) let
tančí v taneční skupině
E.B.T.S. (taneční studio Evy
Bartovské) z Nýřan, která
činnost tanečníků finančně
podporuje. Po koranavirové
pauze se vrátily k tančení
a nastoupily mezi mladší
děti kategorie DVK2. Tancují v kategorii Hobby Street – Formace. Ve skupině je
spousta začínajících dětí, ale
i přesto se už letos dostavily první úspěchy. Tancují

Klára Blažková (zcela vlevo)
děti spolu tančí jen chvilku…
Přesto vybojovaly 10. místo
z 13 družstev a postoupily na
Mistrovství ČR v Beat Street do Brna, kde vybojovaly
13. místo z 16 družstev. Pro
děti to byla obrovská zkušenost a motivace k tomu,
pokračovat dál.

Natálie Lengyelová a Edita Frýzová
a opět zvítězily. Zlato si odnesly i z celostátního Mistrovství České republiky, které se
uskutečnilo 4. června v Praze.
I ve druhé soutěži, Czech
Dance Masters, si Natálie
a Edita vedou skvěle. V dubnovém regionálním kole v Plzni získaly opět zlaté medaile,
na přelomu dubna a května
pak zvítězily i na Mistrovství
Čech v Praze. V půlce května
skončily na pěkném 4. místě na Mistrovství ČR v Beat
Street v Brně.
Anna Nejdlová (18) tancuje
v taneční skupině The Fresh
Studio Plzeň v kategorii Street
Dance – Extraliga – Dospělí.
Letos se skupina zúčastnila
soutěže Czech Dance Masters
s těmito pěknými výsledky:
Regionální kolo Plzeň – zlatá medaile, Mistrovství Čech
v Praze – 6. místo, Mistrovství
ČR v Beat Street – 11. místo.
www.zbuch.cz

prozatím jen jednu soutěž,
Czech Dance Masters. Regionální kolo v Plzni bylo
jejich první společnou soutěží a naše děti tu ve své kategorii hned vybojovaly úžasné 1. místo. Na Mistrovství
Čech v Praze již byla konkurence veliká a bylo znát, že

Anna Nejdlová

Taneční skupina E.B.T.S. Michaela Blažková stojí druhá zprava
14

Paní Michaela Blažková (39) tančí ve skupině
E.B.T.S. (stejně jako její dcera Klárka) v kategorii „Dospělí 2 – Masters“ (lidově
„Senioři“) - Show Formace.
Tancuje ve dvou soutěžích:
v Czech Dance Masters a ve
Svazu učitelů tance. Skupina vyhrála Regionální kolo
Czech Dance Masters v Plzni
a na Mistrovství Čech v Chomutově skončila třetí. První
místo jí patřilo i v Regionálním kole soutěže Svazu učitelů tance v Chebu; na Mistrovství ČR konaném 11. 6.
v Praze skončila čtvrtá.
Dalšími tanečnicemi ze
Zbůchu jsou Hana Rozsochová a Berenika Duchková (obě
14 let), které působí v plzeňském tanečním studiu Dance
Nation. O jejich úspěších ale
zase až někdy jindy.
Bohuslava Lengyelová

imPERFECT

Více na: www.im-perfect.cz

Naše kurzy už můžete
navštěvovat i v Plzni
Milí sousedé,
jsme potěšeni, že vás opět můžeme pozdravit prostřednictvím
Zbůšského zpravodaje a napsat vám pár slov.
Letos v květnu jsme s naším zájmovým sdružením imPerfect oslavili první
rok působení. Opravdu máme radost, že
chodíte na naše akce a že se s vámi vídáme na našich kurzech pro malé i velké.

ře i v prostorách na adrese Raisova 21, Plzeň-Bory. Další dubnovou
aktivitou byla Potravinová sbírka ve Zbůchu
pro Potravinovou banku
v Plzni. V květnu jsme
společně obrátili pozornost na naše životní prostředí a v rámci

Letos se můžete těšit na:

ve Zbůchu
8. - 12. 8. Letní příměstský tábor
šZahájení provozu dětské skupiny Zbů
1. 9.
šská
Zbů
ská liščata a dětského klubíku
vlčata
ích
Zahájení nového běhu našich stávajíc
1. 9.
zů
kur
i budoucích
éDen s Integrovaným záchranným syst
10. 9.

mem
(termín bude
3. - 9. 10. Týden knihoven ve Zbůchu
upřesněn)
Šijte s námi pro Nedoklubko
17. 11.
e od bot"
od 20. 11. Vánoční sbírka "Krabic
Andělská cesta
3. 12.

Týdne pro
planetu Zemi jsme spolu malovali, tvořili
z recyklovatelných materiálů a dozvěděli
se mnoho zajímavostí. Seznámili jsme
vás také se skřítkem Pořádníčkem, se
kterým se vaše děti budou moci potkávat i nadále.
Díky významné podpoře obce Zbůch
otevíráme pro vaše děti od 1. 9. 2022
Dětskou skupinu Zbůšská liščata a dětský klubík Zbůšská vlčata. Fungovat
budou v pracovních dnech v dopoledních hodinách nebo při celodenním provozu od 6:30 do 16:30 hod.
Více informací se dozvíte na adrese
www.im-perfect.cz/nase-skolicky.
Děkujeme za vaši přízeň a velice se
těšíme na další setkávání se s vámi :-)
za tým imPerfect Martina Macáková

V únoru 2022 jsme si společně zaběhali na Valentýnském sranda běhu a vybraným startovným podpořili organizaci Movember, která bojuje a šíří osvětu
v oblasti rakoviny prostaty a varlat.
V březnu jste s námi mohli zažít hýčkání
a rozmanité přednášky na Dni pro ženy
a jejich rodiny.
Díky týmovému nadšení jsme v dubnu
rozšířili naše působení v Plzni, takže nyní
můžete navštěvovat naše kurzy a seminá-

Divadlo chystá další akce
Letošní rok nám již přinesl několik krásných akcí,
které jsme mohli společně
prožít. Sezónu jsme zahájili Masopustem, pořádaným
ve spolupráci s SDH Zbůch
a spolky imPerfect a JO Akcičky. Potkat jsme se mohli
také na Velikonočním jarmarku V Cihelně, kde jsme
zahráli oblíbené Pohádečky
(viz foto). Věříme, že se vám

DS HISTRIO

líbila i Pohádková stezka a že
si děti odnesly hezký zážitek
i nějakou pohádkovou cenu.
I do budoucna pro vás chystáme další akce: těšíme se
na viděnou například na
Příměstském táboře spolku imPerfect, kde budeme
vystupovat, na Divadelním
podzimu ve Zbůchu nebo na
Andělské cestě.
Martina Macáková, Histrio
15
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NAŠI HASIČI

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

Řidiče jsme museli
z auta vyprostit

Od začátku roku zasahovala jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Zbůch celkem u patnácti mimořádných událostí;
konkrétně u pěti požárů, devíti technických pomocí
a jedné vážné dopravní nehody.
K té došlo v neděli 27. března kolem půl šesté odpoledne
na přejezdu u železniční stanice ve Zbůchu. Osobní vlak tu
smetl osobní auto, které bylo
nárazem odmrštěno ze srázu,
kde se zaseklo. Naše jednotka
na místo dorazila jako první,
proto poskytla zaklíněnému
řidiči první pomoc a zabránila úniku provozních kapalin
z auta i vlaku. Po příjezdu profesionálních hasičů z Nýřan
jsme asistovali u vyproštění
řidiče s využitím hydraulického vyprošťovacího zařízení. Následně byl mladý řidič
předán do péče zdravotnické
záchranné služby a převezen
do nemocnice.
Nejrozsáhlejším požárem,
který jsme letos zatím řešili,
byl požár chaty v Kamenném Újezdě u Nýřan. Vypukl
15. února krátce před poled-

požáru do okolní zástavby
rodinných domů.

Ve škole unikal plyn

Začátkem dubna jsme na
žádost místostarostky obce
provedli měření koncentrace výbušných plynů v areálu
a budově základní školy ve
Zbůchu. Na místě jsme skutečně naměřili zvýšenou koncentraci zemního plynu, kon-

nem a na místo bylo postupně
povoláno sedm jednotek požární ochrany. I přes rychlý
zásah se nepodařilo chatu
zachránit, neboť byla z větší
části ze dřeva. Podařilo se
alespoň zabránit rozšíření

krétně 6237 ppm. Plyn unikal
z hlavního přívodu do kotelny.
Další mimořádnou událostí
se stal 30. dubna odpoledne
požár zděné kolny v Nádražní
ulici ve Zbůchu, kam jednotka vyjela s cisternou LIAZ.
Po příjezdu na místo už byla
kolna v plamenech, ale nasazením útočného vysokotlakého proudu se nám podařilo
požár lokalizovat.

Požár zděné kolny ve Zbůchu

Na cisternu už nejsou
náhradní díly

Poslední dobou nás velmi
trápí stav našeho hlavního
výjezdového automobilu, cisternové stříkačky LIAZ. Ta
sjela z výrobní linky v roce
1986, ale její technické řešení pochází z poloviny 70. let.
Vůz nedisponuje téměř žádnými bezpečnostními prvky
a neplní požadavky na techniku, aktivně využívanou
jednotkami požární ochrany.
I přes veškerou snahu techniků a strojníků se nedaří držet
vůz ve stavu, který by zaručoval 100% funkčnost veškerého
vybavení. Největší překážku
v údržbě tvoří nedostatek
nebo dokonce již i neexistence
náhradních dílů, které jsou za
36 let provozu silně opotřebe-

Srážku s vlakem řidič naštěstí přežil
www.zbuch.cz
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Motyčky, která se uskutečnila
18. června opět v prostorech
za hasičskou zbrojnicí.

Mladí hasiči na stupních
vítězů

Kroužek mladých hasičů
se naplno rozjel až v únoru.
Schůzky jsou každou středu
a čtvrtek od 16 hodin. Podle počasí jsme s dětmi buď
za hasičskou zbrojnicí, nebo
v klubovně. Za těch několik
málo měsíců činnosti jsme
toho stihli docela dost.
Zúčastnili jsme se dvou soutěží v požárním útoku v Heřmanově Huti a v Tlučné. Na
obou soutěžích nás doprovázelo i družstvo mužů, kteří nezapřou pověst skvělých
přeborníků v tomto sportu.

Naše LIAZka už má své za sebou
né. Originální produkce náhradních dílů reálně skončila
s krachem továren LIAZ na
začátku milénia.

Na jeřábu do šedesáti
metrů

Aby si naše jednotka udržela
akceschopnost a neustále zvyšovala odbornou úroveň svých
členů, scházíme se všichni
pravidelně každý čtvrtek v hasičské zbrojnici. Zde podle
plánu práce provádíme školení, údržbu techniky a přípravu
speciálního vybavení.
Náš sbor se v uplynulém
období podílel na zabezpečení zbůšského Masopustu, zúčastnili jsme se akce
Ukliďme Česko a také jsme
stihli uspořádat naši tradiční akci, Posezení u májky.
To je vždy veřejností nejvíce
navštěvovaná událost, což se
potvrdilo i letos, kdy jsme se
sešli opravdu v hojném počtu. Pevně doufáme, že jste
si to u nás užili… My si užili
především přípravu májky,
při které nás vyrušil poplach
kvůli požáru kolny v Nádražní

ulici. V sobotu 4. června jsme
za hasičskou zbrojnicí uspořádali Dětský den. Součástí
programu byl i jeřáb, zapůjčený společností APB, který
odvážlivce vyvážel v kleci do

se ti starší z nás naučili lézt
a slaňovat po laně s použitím
lezecké techniky. Dovedností,
které musíme umět, je dost,
a tak je stále co dělat.
Po čase jsme opět navštívili
dětskou hernu v Líních a zúčastnili se akce „Ukliďme Česko, ukliďme Zbůch“. V této
už tradiční akci máme své
nezanedbatelné místo a jsme
rádi, že se jí můžeme zúčastnit
a přispět tak ke zlepšení prostředí kolem nás. Spolu s vedoucími a dalšími členy sboru
jsme vyrobili čarodějnici, kterou jsme pak i úspěšně upálili, a ozdobili májku. Zapojili
jsme se do příprav na Dětský
den, který náš sbor pořádal.
I vedoucí se však musí stále
zdokonalovat, a tak se první

Mladí nenašli v Tlučné přemožitele
Součástí soutěže v Heřmanové Huti byla i tajná disciplína,
kde musely děti podle losu
uvázat konkrétní uzly. Naštěstí to stále procvičujeme,
takže nás ani toto nedokázalo
zastavit a „místo činu“ jsme
opouštěli se skvělým 2. místem v kategorii mladších
i starších dětí. V Tlučné vybojovalo mladší družstvo i přes
velkou konkurenci 1. místo a také to starší skončilo
na stupních vítězů, když se
umístilo na pěkném 3. místě.
Od dubna trénujeme požární
útoky, ale také motání hadic,
střelbu ze vzduchovky, z luku
či z foukačky. Pod dohledem
kvalifikovaných instruktorů

výšky cca 60 metrů. Poslední akcí, o které vás chceme
v tomto čísle zpravodaje informovat, je naše soutěž v požárním sportu Memoriál Jana

Dětský den ve Zbůchu
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dubnový víkend zúčastnili
dvoudenního školení, které
zakončili úspěšným složením
zkoušek vedoucího III. stupně.
Členové naší dětské základny mají i další různé zájmy
a koníčky, ať je to fotbal, motokros, plochá dráha, vodní
pólo, tanec, hra na klarinet
či šachy. Přesto si na hasiče
vždy najdou čas. Tvoří skvělou partu, kterou spojuje láska
k „hasičině“.
Přejeme všem občanům
příjemně strávené léto, klidnou dovolenou plnou zážitků
a dobré nálady, a hlavně žádné
požáry a nehody.
Josef Šlauf ml. a Alena
Nezhybová, SDH Zbůch
www.zbuch.cz

HORNICTVÍ

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Rozšiřujeme expozice
Hornického muzea

V březnu se naplno otevřelo Hornické muzeum
ve Zbůchu i s novou venkovní expozicí, tvořenou
ukázkovou hornickou štolou a maketou těžní věže.
Covid je už snad konečně za
námi, a tak jsme s chutí obnovili naše kamarádská setkání,
která svoláváme párkrát do
roka střídavě do různých obcí
s hornickou historií. To první
letošní jsme měli v restauraci
U stadionu ve Zbůchu. Pozornost si zasloužila výstava
paleontologické sbírky našeho člena Dana Hány. Některé z jeho zdařilých exponátů
můžete vidět v muzeu. Pokračovali jsme na stavbě hornické štoly a venkovní expozice
paleontologie v místě odklizu Kristián ve Vranovicích
u Břas. Zorganizovali jsme
také několik poznávacích
výjezdů pro členy spolku.
Bohužel, i náš spolek někdy
zastihne smutná událost, jakou bylo rozloučení s Vaškem

pokračovat chceme nadále
také na přípravě hornické
expozice v odklizu Kristián ve
Vranovicích u Břas. V rámci
publikační činnosti bychom
rádi vydali drobnou publikaci
Václava Vébra se vzpomínkami na hornictví Nýřanska. Už
tradičně se zapojíme do každoročního festivalu Industry
Open, kdy u nás přivítáme
dva zážitkové tematické zájezdy „Putování za uhlím“.
Klíčovými akcemi pro nás
budou 7. Den horníků, který plánujeme oslavit 10. září
jako vždy v areálu ZUD,
a také účast na 26. Setkání
hornických měst a obcí ČR,
které bude hostit ve dnech
23. - 25. 9. krásné historické město Kutná Hora. Pro
naše členy chystáme několik
dalších zajímavých výletů do
míst s hornickými tradicemi
a muzei. Budeme pokračovat
v paleontologických expedi-

Skolkem, který ukončil svou
životní pouť ve věku nedožitých 73 let. Za jeho aktivní
činnost mu touto cestou ještě
jednou děkujeme.

Co nás čeká

Stále co dělat máme na poli
dokumentování historie hornictví v bývalém revíru Západočeských uhelných dolů.
Hodně času nám vyplňuje
i správa Hornického muzea
ve Zbůchu, doplňování jeho
expozic i zajišťování propagačních materiálů, jejichž
nabídku chceme letos zpestřit. Venkovní expozici chceme rozšířit o environmentální
část. Připravujeme naučnou
stezku Nýřanskem, putovní
výstavu k historii hornictví
(zejména pro školy a obce),

cích na odvalech ve Zbůchu
pod názvem „Cesta do pravěku“. Ty našly mezi účastníky
velkou odezvu a je velký zájem o jejich pokračování. Dál
chceme rozvíjet spolupráci
s hornickými obcemi a spolky
i s Iron Monument Clubem
Plzeň na jeho zážitkových
jízdách po hornických železnicích. V loňském roce naše
muzeum i přes všechna proticovidová opatření navštívilo
přes 500 návštěvníků a vzhledem k rostoucímu zájmu můžeme letos očekávat i vyšší
počet. Často k nám přijížděly
školy všech stupňů, od těch
mateřských až po univerzity.
Těžko bychom za necelých
sedm let naší činnosti dosáhli
tak dobrých výsledků, nebýt
podpory obcí včetně Zbůchu
a sponzorů v čele se ZUD a.s.
Zbůch, kde náš spolek sídlí.
Děkujeme!
Mgr. Vlasta Hanauerová

SENIOŘI ČR

Senioři v divadle a na výletě
Zbůšská základní organizace zájmového sdružení Senioři
ČR má 64 členů. Pravidelné schůzky máme jednou za
čtrnáct dnů; uvaříme si kávu nebo čaj, popovídáme
a probereme naši činnost a plánované akce.
Když má někdo z nás svátek nebo narozeniny, donese něco sladkého, pečeného. Na schůzce 7. února
nás navštívil bylinkář Ing.
Stenbauer s velmi zajímavou
přednáškou o používání bylin
k léčebným účelům. Třináctého února jsme byli na pěkném představení opery „Carmen“ v plzeňském Divadle J.
K. Tyla. Vstupenky i autobus
nám zajistil zbůšský obecní
úřad.
Desátý dubnový den jsme
www.zbuch.cz

jsme podnikli zájezd na hrad
a zámek do Horšovského
Týna; po obědě jsme pak odjeli do Klenčí pod Čerchovem,
kde jsme navštívili rodinný

se šli podívat na Velikonoční
jarmark V Cihelně, který jsme
i podpořili drobným nákupem.
O den později jsme navštívili divadlo Pluto v Plzni, kde
nás opět nezklamali s komedií „Každý má svého Leona“.
Další naše setkání se konalo
30. dubna „na májce“ za hasičskou zbrojnicí.
22. května jsme zhlédli představení „Brouk v hlavě“ v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Vstupenky a autobus nám opět zajistila obec Zbůch. 24. května
18

podnik manželů Psutkových
na výrobu a malování chodské keramiky.
Ludmila Matoušková
předsedkyně ZO Senioři ČR Zbůch

VČELAŘI

K výrobě jedné lžičky medu musí
včely sesbírat nektar z 50 000 květů
Jaro se má čile k světu, všechno okolo nás úžasně kvete
(zdravím alergiky), takže jsou skvělé podmínky pro
aktivitu včel. V naše posledním včelařském příspěvku
jsme vás seznámili s činnostmi včelařů, nyní si povíme
něco málo o aktivitách včel. Konkrétně o tom, co to
je a jak vzniká med.
Co to ten med vlastně
je?

Pro včely jde především
o hlavní zdroj jejich energie.
Vzniká z nektaru kvetoucích rostlin. Včela přilétne na
květ, nasaje nektar do sosáku
a uskladní jej v tzv. medném
váčku. Takto putuje krajinou
a když má medný váček plný
(a plné pylové rousky na nožičkách), vrací se do úlu. Po
návratu do úlu včela nektar
předá jiné včelce, a to zase
sosákem (vypadá to, že se
včelky líbají). Nektar obsahuje jednoduché cukry, fruktózu
a glukózu. V oblasti hltanu
včely se nektar upravuje enzymatickými reakcemi na
tzv. sladinu. Tu potom včely
uskladní v buňkách plástu.

Protože ale taková sladina
obsahuje hodně vody, musí
tu vodu včely odvětrat, aby
výsledný med nebyl tak řídký.
Pravý včelí med pak obsahuje
nejvýše 20 % vody (v ČR musí
dokonce splnit normu 18 %).
Jen pro zajímavost: k výrobě
jedné lžičky medu musí včely
přinést nektar asi z 50 000
květů!

je např. med akátový – ten
má nachově zelenou barvu.
U nás ve Zbůchu kvete několik
akátů například u fotbalového
hřiště. Zdrojem nektaru pro
takzvaný lesní med nejsou
květy rostlin či stromů, ale
překvapivě jiná malá stvoření
naší zahrady – mšice. Jejich
výměšky, medovici, včely olizují a uskladňují v medných
váčcích stejně jako nektar
z rostlin. A protože mšice žijí
většinou v hojném počtu na
jehličnanech, říkáme tomuto
medu med lesní.
Pravý a kvalitní med vždy
po nějaké době při správném
uskladnění zkrystalizuje, zcu-

Druhy medu

Medu známe několik desítek druhů. Je to dáno tím,
co zrovna kde kvete a kdy
včelař med z úlu získává neboli vytáčí. Prvním medem
v roce bývá med květový,
pocházející převážně z květů
ovocných stromů. Dále známe
med luční – letní, vynikající

V „Červeňáku“ to zase žije

kernatí. Z tekutého se stává
pevným, dá se však zase rozehřát. Aby neztratil své skvělé, našemu zdraví prospěšné
vlastnosti, doporučuje se ho
zahřívat maximálně na 45 °C.
Med se dá také například našlehat nebo napastovat. Takový med potom nekrystalizuje.
Věděli jste, že med je ve velkovýrobě „nejpančovanější“
potravinou na světě? Proto
doporučuji najít si svého kvalitního včelaře a med odebírat
přímo od něj; ve Zbůchu jich
máme hned několik.
S pozdravem Včelám dík!
vám pěkné léto přeje
Michal Kapoun

SDH ČERVENÝ ÚJEZD

Po delší pauze se konečně i u nás v Červeném Újezdě
uskutečnily některé akce, které máme rádi.
Milovníci starých strojů
Jawa (nejen) vyjeli na „Silvestrovskou vyjížďku” se zastávkou v Dobřanech. Večer
jsme se sešli v hasičské zbrojnici, abychom se rozloučili
se starým rokem a přivítali
rok 2022.
Velkou účast měl i každoroční „Novoroční výšlap”. Na
procházku vyrazilo 1. ledna
sedmnáct dospělých, tři kočárky a jeden malý cyklista.
Okolnosti a počasí způsobily,
že jsme výšlap ukončili nejen
polévkou a občerstvením, ale

také posezením u táboráku
s opékáním vuřtů. Někteří
naši mladí hasiči se v lednu
zúčastnili lyžařského výcviku
v Hojsově Stráži na Šumavě,
v květnu vyrazili na první letošní závody do Heřmanovy
Hutě.
V březnu jsme nezapomněli
na naše ženy; připraven byl
kulturní program i malé občerstvení. Bohužel, večerní
zábavu jsme museli přesunout
až na květnový Den matek.
Pavla Spillerová
SDH Červený Újezd
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DĚTI

Pestré pololetí na základní škole
První akcí, kterou v novém
kalendářním roce absolvovali naši prvňáčci, byla návštěva plyšových kamarádů Emy
a Toma. Ti provázejí žáky
našich prvních tříd českým
jazykem a matematikou. Přišli naše žáčky zkontrolovat

a zjistit, co se již naučili a jak
jim učení jde. Byli mile překvapeni a povzbudili žáky do
další práce.
Koncem února se první a druhé třídy seznámily
s tradicemi masopustu. Žáci
pracovali ve skupinách na

tematicky zaměřených
úkolech. Den vyvrcholil masopustním
veselím a průvodem
masek.
V březnu jsme si
společně uklidili okolí školy a naši obec v akci

Pomohli jsme uklidit Zbůch

Ukliďme Česko. Seznámili jsme se s problematikou odpadů
a s tím, jak odpady
třídit a jak chránit
přírodu. Pátá třída
absolvovala program
„Moje cesta na svět 2 –
Dobrodružství“. Lektorka navázala na již absolvovaný program a provedla děti dalším
obdobím jejich života.
V pátek 29. dubna se první
stupeň zúčastnil programu
Etiketa. Pomocí scének si děti
vyzkoušely různé modely chování. Ukázaly si, jak se k sobě
chovat navzájem nebo jak se
chlapci mají chovat k dívkám. Program byl pro nás pro
všechny přínosem.
Společně již plánujeme další akce. Jaké? Nechte se překvapit, seznámíme vás s nimi
v příštím vydání. Všem přejeme krásné jarní dny!
Mgr. Irena Svobodová

Tábor Neptun bude putovat světem
Je tu opět čas prázdnin, a tak je náš tým dětského
tábora Neptun ve velkých přípravách na letošní
„Expedici Butov 2022“.
Každý oddíl zastoupí nějaký kontinent světa a v celotáborové hře poputujeme světem. Děti se mohou těšit na
spoustu dobrodružství, jako
je noční hra, celodenní výlet,
táborák a opékání buřtů, poznávací vycházky, diskotéky,
Talentmánie, volba táborové
Miss a Missáka. Připraveno
bude i mnoho výtvarných
a hudebních činností a pro
sportovce jako vždy táborová olympiáda, orientační
běh, branný závod. A protože
jsme u vody, nemůže chybět
ani koupání. Těšíme se i na
dobrovolné hasiče ze Zbůchu a kynologický klub ZKO
Stod, kterým patří naše velwww.zbuch.cz

ké poděkování za každoroční návštěvu. Nebude chybět
ani tradiční povyšování do
námořnických hodností plavčík, lodník, bocman a kormidelník, které si děti vyslouží
svými aktivitami. Už se na
vás, táborníci, moc těšíme;
hlavně na sebe dávejte pozor,
abychom se na Butově 24.
července všichni ve zdraví
sešli. Všem přejeme super
prázdniny a krásné počasí!
Iva Špendlová
Pokud se ještě najde nějaký zájemce, může nás
kontaktovat na e-mailu:
taborneptun@seznam.cz.
Informace a přihlášky na
www.taborneptun.cz.
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Tradiční akce
redakčním objektivem
Masopust (27. 2.)

Velikonoční výzdoba na náměstí
Posezení u májky (30. 4.)

Velikonoční jarmark V Cihelně (10. 4.)
Ukliďme Česko (25. - 27. 3.)

Kino na kolečkách v sále Baník (26. 3.)

Jarní jarmark v CTPS (8. 6.)

Foto Josef Šlauf

Dětský den (4. 6.)

Opékání buřtů v DPS (9. 6.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Rok ve znamení Spejbla a Hurvínka
První pololetí letošního roku bylo v Mateřské škole
Pohádka Zbůch plné zajímavých akcí.
Do další práce jsme se vesele pustili hned po vánočních
svátcích. Děti si s radostí
užily školkové maškarní ve
svých třídách se sladkou koblihovou tečkou. Po dvouleté
covidové odmlce jsme se také
mohli společně pustit do velikonočních příprav a následně
i k chystání společného setkání u příležitosti oslavy „Dne
matek“. Děti v každé třídě si

připravily besídkové pásmo
plné básniček, písniček a tanečků. Maminky byly dojaté
a jistě potěšené vyrobenými
dárečky. Velký dík si zaslouží
i paní učitelky, které zvládly děti namotivovat tak, aby
i náročnější období společných nácviků vnímaly jako

www.zbuch.cz

příjemné zpestření denního
programu.
Celý školní rok nás provází plzeňské legendy Spejbl
a Hurvínek, proto jsme letošní školní výlet nasměrovali
do Plzně na Stezku Spejbla
a Hurvínka. První den jely
na průzkum terénu nejstarší
děti, které naprosto bez potíží zvládly celou trasu projít,
vyzkoušet si všechny úkoly
článku se chystáme na opravdu pestrý červen. Těšíme se na
společné setkání dětí s rodiči
k oslavě Mezinárodního dne
dětí. Pro děti budou připravena stanoviště se sportovně-zábavnými úkoly, odměna
a společné opékání vuřtů s kytarou a písničkou. Dále nás
čeká projektový den „Malá
technická univerzita“ financovaný ze Šablon III., během
kterého si děti v jednotlivých
třídách vyzkouší různé technické a konstrukční dovednosti – stavbu mostů, věží, měst
a třídění odpadů.
V rámci „týdne bezpečnosti“ navštívíme místní hasiče,
kteří nám povypráví o své
práci a bezpečném chování.
Součástí setkání bude i prohlídka hasičského auta, vybavení a velmi oblíbené stříkání
hadicí na cíl.

a plné elánu se vrátit na oběd
do školky. Druhý den se na
stezku vydaly mladší děti.
Prošly se částí trasy, a kromě
krásné vycházky si velmi pochvalovaly jízdu autobusem
(pro některé z nich tu vůbec
první).
V době uzávěrky tohoto
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Budoucí prvňáčky čekají tři
setkání s paní učitelkou ze Základní školy Zbůch. Tato akce
se realizovala i v loňském roce
a byla velmi chválena jak ze
strany dětí, tak i pedagogů
ze ZŠ. Děti a paní učitelka se
vzájemně poznají, seznámí se
s prostředím školy, vyzkouší
si několik úkolů a eliminují si
tím obavy z nástupu do nového prostředí. Věříme, že i letos
bude tato akce plná radosti
a naši předškoláci vstoupí do
první třídy „pravou nohou“.
Koncem června se s nimi
rozloučíme v kulturním sále
Baníku, kde je oficiálně pasujeme na školáky. Již nyní
paní učitelky s dětmi připravují rozlučkové pásmo, aby
pro ně i jejich blízké byl tento významný den nezapomenutelný.
Mgr. Kateřina Langmaierová

Více na: www.facebook.com/joakcicky

JO AKCIČKY

Sousedský den bude chutnat
po nakládaném sýru
V našem dámském spolku JO Akcičky jsme pro vás
připravily několik zajímavých akcí i na druhé pololetí
roku. Těšíme se na vás při promítání filmů v letním kině
a v září zase na již tradičním a oblíbeném Sousedském
dni, tentokrát s kulinářskou soutěží O nejlepší nakládaný
sýr a večerní zábavou.
Pod širým nebem u hasičské zbrojnice chceme 16. 7.
promítnout film „Kdyby tady
hořelo“. Na podzim nás čeká
tradiční ples (letos ve sportovním duchu), Slavnost světýlek
a před Vánocemi zakončíme
rok tradičním rozsvícením
vánočního stromu (snad se
nám to letos konečně podaří).
Naši letošní činnost jsme
zahájily 26. února navázáním
spolupráce s Biografem na
kolečkách. V sále restaurace
Baník se odpoledne promítal

Akce Ukliďme Česko (25.- nám optimismus, že třeba
27. 3.) proběhla opět v režii jednou i ti vandalové obránašich členek a SDH Zbůch. tí svou pozornost k něčemu
Moc děkujeme těm několika smysluplnému. Stejně jako
málo občanům, kteří se zapo- vloni, i letos byla vyzdobeno
jili – odměnou jim byla klobá- zbůšské náměstí – tentokrát
sa nebo špekáček od místního dětmi ze školní družiny. Děkuřezníka. Ti, kteří nestihli sbí- jeme všem, kteří nám pomohrat odpadky v pátek,
měli k dispozici během celého víkendu
ské
tzv. pytlomaty, v nichž
16. 7. Letní kino u hasič
si mohli sami vyzvedzbrojnice
nout plastové pytle
soutěží
3. 9. Sousedský den se
a při svých libovolných
da
O nejlepší naklá ný sýr
vycházkách je napl15. 10. Sportovní ples
nit sesbíraným nepoek s lam30. 10. Slavnost světýl
řádkem. Obec Zbůch
pionovým průvodem
nám pomohla všechen
čního
odpad (posbíralo se ho
26. 11. Rozsvícení váno
u
strom
skoro 1300 kg) odvést
a zlikvidovat. Děkujeme!
li a přispěli tak k vytvoření
Úspěšná a dětmi hojně na- velikonoční nálady. Z vašich
vštívená byla i Velikonoční ohlasů víme, že se výzdoba
stezka “Putování za slepič- líbila a potěšila.
kou”. Realizace stezek patří
V červnu jsme pro vás přik časově náročnějším, proto chystaly cyklovýlet a zajistily
nás velmi mrzí, když některá občerstvení na Akademii ZŠ.
zastavení ničí vandalové, což
Pro další informace sledujte
se stalo vloni i letos.
naši vývěsku, Facebook a inNávštěvnost celé velikonoč- ternetové stránky obce.
ní akce, tedy stezky, jarmarku,
S přáním hezkých letních
divadla i dílniček byla velká. dnů a příjemně prožité dovoSpokojenost občanů na tako- lené nebo prázdnin
vých setkáních nás motivuAnna Tormová
je k další činnosti a dodává
předsedkyně JO AKCIČEK

film pro děti „Croodsovi –
Nový věk“, večer zhlédli dospělí snímek „Kurz manželské
touhy“. Děti přišly v hojném
počtu, ale dospělých bychom
uvítaly více.
Ve spolupráci se spolkem
imPerfect a Sborem dobrovolných hasičů Zbůch (SDH)
jsme hned o den později podpořily masopustní průvod
(27. 2.); nejen samotnou účastí v průvodu (zejména „kráva“
byla naše), ale také přípravou
zastávky s občerstvením.

Připravujeme:

Přispějte i vy do nové knihy o proměnách Zbůchu
Obec Zbůch vydá v roce 2023 u příležitosti 770. výročí první písemné zmínky o obci novou knihu s pracovním
názvem „Obec Zbůch v historických
fotografiích“. Právě nyní proto shromažďujeme zajímavé historické i současné
fotografie, mapy, rytiny, obrázky, plánky, pohlednice, korespondenci, zápisy
z kronik apod.
Fotografie by měly zachycovat zajímavé nebo něčím významné obecní
objekty, památky, osobnosti i běžné

občany (v konkrétních a něčím zajímavých situacích a okamžicích), události,
slavnosti, oslavy apod. Dále fotografie
na téma hornické minulosti obce a okolí, činnosti místních spolků a sdružení
a podobně.
Pokud máte nějaké výše uvedené
materiály ve svých rodinných a soukromých archivech či albech, zašlete je,
prosím, e-mailem nebo přes Úschovnu.
cz na adresu holub@zbuch.cz
Předem děkujeme!
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