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Slovo starosty

Ze zastupitelstev

konaných 2. 11. 2018, 20. 12. 2018 a 20. 3. 2019
2. 11. 2018

Zastupitelstvo obce:
• zvolilo uvolněným starostou Ing. Dušana Duchka,
uvolněnou místostarostkou Janu Zajptovou, neuvolněnými členy Rady obce Ing. Pavlínu Melčovou-Bočanovou,
Lýdii Bayerovou a Mgr. Bc. Kateřinu Langmaierovou;
• zvolilo tříčlenný finanční výbor ve složení: předseda
Michal Král, Ing. Šárka Kugelová, Milan Švec;
• zvolilo tříčlenný kontrolní výbor ve složení: předseda
Stanislav Schejbal, Petr Lukášek, Jiří Střeštík.

Vážení spoluobčané,

20. 12. 2018

Zastupitelstvo obce:
• schválilo vyrovnaný rozpočet Obce Zbůch na rok 2019.
Příjmy a výdaje jsou navrženy ve výši 39 919 000 Kč;
• schválilo veřejnoprávní smlouvy týkající se příspěvků
z rozpočtu Obce Zbůch na podporu spolkové činnosti
pro rok 2019; v této souvislosti schválilo poskytnutí
dotace pro TJ Baník Zbůch ve výši 250 000 Kč;
• schválilo příkazní smlouvu mezi Obcí Zbůch a firmou
DOMOZA projekt s.r.o. na provedení činností týkajících
se akce Rekonstrukce rybníka na p. č. 1678.

poprvé vás i touto cestou oslovuji jako „nový“ starosta
Zbůchu. Děkuji vám za důvěru, kterou jste mně osobně
i ostatním kandidátům v říjnových volbách dali a rozhodli tak po dlouhých letech o změně vedení obce. Budeme
dělat všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali.
Jak jsme vám slíbili, po více než dvouleté odmlce jsme
se rozhodli obnovit vydávání Zbůšského zpravodaje, který
vám bude přinášet aktuality o dění v obci a zároveň vás
bude informovat o našich plánech do budoucna. S vydáním prvního obnoveného čísla jsme vyčkávali do chvíle,
kdy vám budeme moci poskytnout relevantní informace.
Od našeho nástupu do funkcí už uběhlo šest měsíců.
Bylo to pro nás velice náročné období. Hodně času nám
zabralo přebírání agendy obce, personální stabilizace
úřadu (o té píše více na jiném místě paní místostarostka)
a postupná revize všech stávajících smluv (ta stále trvá).
Připravili jsme nový systém archivace smluv včetně přechodu na jejich elektronickou evidenci, neboť teď ztrácíme
zbytečně mnoho času hledáním dokumentů v papírové formě na různých místech obecního úřadu. Zprovoznili jsme
také nové webové stránky obce, které budeme průběžně
upravovat i na základě vašich požadavků.
Doporučujeme vám používání mobilní aplikace „V Obraze.“ Bude vám přinášet aktuality z našeho webu, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, prohlédnete si fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Zajistili jsme rovněž revizi a opravu obecního rozhlasu
včetně jeho rozšíření tak, aby byla pokryta celá obec, vyměnili výpočetní techniku, která již nesplňovala požadavky
dnešní doby, a prostřednictvím finančního leasingu zakoupili služební automobil Škoda Octavia. Síť veřejného osvětlení jsme posílili o místa u školní jídelny a ve Staré čtvrti.
Kromě běžné agendy jsme se soustředili hlavně na přípravu tak potřebných investičních projektů. V našem
volebním programu jsme vám slíbili, že chceme opravit
řadu objektů a komunikací, a na tom nic neměníme. Samozřejmě ale vše souvisí s penězi, které na to budeme mít.
Přečtěte si, prosím, článek „Čeká nás stavební období“,
kde se tomuto tématu věnuji podrobně.
Přejme si, aby se nám společně podařilo uskutečnit vše,
co jsme si předsevzali. Náš Zbůch si to určitě zaslouží.
Ing. Dušan Duchek
starosta
www.zbuch.cz

20. 3. 2019

Zastupitelstvo obce:
• schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem.
Další jednání zastupitelstva se uskuteční počátkem
června, přesné datum bude zveřejněno.

Chcete sekat obecní trávu?
Vzhledem k vašemu zájmu
o sekání travnatých obecních pozemků na seno, budou tyto pozemky vybrány
a zveřejněny na stránkách
obce a nabídnuty k tomuto

účelu (na základě smluvního vztahu).
Kromě toho můžete sami
navrhovat místa, která by
mohla být touto formou
sekána.

ZBŮŠSKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Zbůch - Kontaktní adresa: Obecní úřad Zbůch, Náměstí 205, 330 22
Zbůch, tel.: 377 931 470 - Odpovědný redaktor: Petr Holub - 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.
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Z radnice

Místostarostka Zbůchu Jana Zajptová:

Věřím, že z nás bude
dobrý tým
Vážení občané, je několik měsíců po volbách, ve kterých jste se rozhodli pro změnu ve vedení naší obce.
I já vám chci za tuto důvěru poděkovat a ujistit vás,
že se budeme ze všech sil snažit, abyste svého rozhodnutí nemuseli litovat.
Personální změny

Po ustavujícím zastupitelstvu v listopadu 2018 jsme
s Dušanem Duchkem přišli
na Obecní úřad v době, kdy
moc šikovná a zodpovědná referentka Petra Štenglová byla
již ve výpovědní době, a tak
jsme měli jen velmi krátkou
dobu se na úřadu zorientovat.
Čekala nás hned i první milá
událost, dvojité vítání nových
občánků, které nám paní
Štenglová pomohla i s členkami komise pro občanské
záležitosti zorganizovat.
Okamžitě jsme na místo
referentky vyhlásili výběrové
řízení, ze kterého vyšla nová

„opatrovníka“ je sice soudem
určena starostovi obce, ale
jelikož jemu svěřených občanů je nyní již více než 30,
není v jeho možnostech, aby
celou tuto agendu spravoval
sám. Věřím, že starosta takto
získaný čas využije pro dobro
naší obce. Nová zaměstnankyně má bohaté zkušenosti
v sociální sféře, proto s ní
do budoucna počítáme i pro
takto zaměřenou činnost, například pro přípravu akcí pro
seniory apod.

posila našeho týmu, Oldřiška
Čejková, která dříve pracovala
jako referentka v obci Rochlov. Už nyní mohu říci, že to
byla trefa do černého. Velmi
rychle se i s pomocí účetní Evy Boříkové rozkoukala
a zorientovala a již nyní se
připravuje k červnovým matričním zkouškám. Obecní
úřad Zbůch je totiž i matričním obvodem (Úherce, Líně
a Zbůch) v přenesené působnosti, a tak máme agendu
velmi rozsáhlou.
Další posilou našeho týmu
je Zuzana Balounová, která
nastoupila po dalším výběrovém řízení v únoru. Funkce

Pečovatelská služba

V naší obci se nachází nejeden dům nebo zařízení s pečovatelskou službou. Sama obec
Zbůch je již několik let provozovatelem Domu s pečovatelskou službou (DPS), kde je
péče zajišťována pečovatelskou
službou CPOS Město Touškov.
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Tato organizace působí v naší
obci i v terénu a poskytuje
pomoc občanům, kteří jsou
odkázáni na pomoc druhých.
Obec Zbůch je nyní v okrsku
Vejprnicko a koordinátorkou
je Sára Fictumová. Mnozí
občané o této službě dodnes
nevědí. Veškeré informace naleznete na webových stránkách
https:// www.pecovatelskasluzba.cz. Přihlášku do DPS najdete na webových stránkách
obce Zbůch.

Nový web obce

Sami jste si mohli všimnout,
že krátce po našem nástupu
byly spuštěny nové obecní
internetové stránky. Přiznávám, že jejich hlavní podoba
už byla předem schválena
bývalým starostou Ing. Jiřím
Hájkem, a já je proto mohla jen lehce upravit a hlavně

www.zbuch.cz

naplnit čerstvými informacemi. Doufám, že se vám stránky budou zamlouvat svou
přehledností, jednoduchostí
a hlavně obsahem poskytovaných informací.

Rozhlas už slyšíte lépe

Provedli jsme i zkoušku
obecního rozhlasu. Se servisním technikem jsme obec
objeli, zkontrolovali funkčnost jednotlivých reproduktorů, upravili jejich hlasitost
a opravili ty nefunkční. Do tří
dosud „hluchých“ oblastí
v Topolové, Polní a Dvořákově ulici jsme nechali koncem března namontovat nové
hlásiče.

Radary pro bezpečnost

Do ulice 5. května směrem
od Plzeňské ulice a do ulice
Sokolská směrem od Úherců
jsme umístili nové silniční radary. V tomto úseku bohužel
jen málo aut a zejména kamionů jede rychlostí 50 km
za hodinu. Je to hlavní cesta
ve středu obce, kde je zejména v ranních a odpoledních
hodinách díky škole, jídelně
a školce největší koncentrace
dětí. Již dříve tu byla vybudována zastávka MHD, jež
je umístěna přímo na vozovce, bez zálivu pro autobusové
stání. Tento úsek je díky blízké křižovatce a zatáčce velmi
nebezpečný a doufáme, že se
nám umístěním radarů podaří
snížit rychlost projíždějících
automobilů.

Nový tým na radnici je připraven: zleva Zuzana Balounová, DiS. - veřejná opatrovnice, Eva
Boříková - účetní a matrikářka, Ing. Dušan Duchek - starosta, Jana Zajptová - místostarostka,
Ivana Vanková - bytové hospodářství a správa majetku a Oldřiška Čejková - referentka veřejné
správy a budoucí matrikářka.

Auta a parkování

Tyto radary – informační
měřiče - původně sloužily
na hlavní Plzeňské ulici, kde
je před pár lety vystřídaly
kvalitnější typy, které jsou
schopny díky internetovému
připojení zasílat a shromažďovat informace na stránky
Plzeňského kraje.
Možná by vás překvapilo, kolik automobilů za minulý rok projelo Zbůchem.
Bylo jich celkem 3 484 290,
z toho 389 992 nákladních
a 3 094 298 osobních. A zhruba polovina z nich rozhodně
nejela při vjezdu do naší obce
předepsanou padesátkou.
Za první tři měsíce letošního
roku projelo naší obcí v obou
směrech 769 037 vozidel,
z toho 73 892 nákladních.

Aut celkově všude přibývá,
proto i ve Zbůchu je velký
problém s parkovacími místy.
Chtěla bych upozornit zejména občany, kteří mají rodinné domy, aby využívali nejen
v zimním období své vlastní parkování na pozemcích
za vraty a neparkovali auta
v ulicích. Při zimní údržbě silnic je třeba, aby byla dodržena
průjezdná šíře vozovky více
než 3 m pro průjezd traktoru
s radlicí, velkých svozových
aut EKO-SEPARu nebo třeba
hasičů či záchranky. Ty obyvatele bytových domů, kteří mají
svá vlastní parkovací stání,
prosím, aby je vždy využívali.
Obec plánuje vybudovat
několik dalších záchytných

Zaměstnanci hospodářského dvora: zleva Jiří Liška, Stanislav Varga, Richard Spiller (vedoucí),
Jaroslav Veselý, Jaroslav Hašek, Jaroslav Kavalír (v důchodu), Marian Meszáros a Jiří Kanta.
www.zbuch.cz
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parkovacích ploch, protože
např. nově rekonstruovaná
Nádražní ulice nebude mít
k dispozici po celé délce ani
jedno parkovací stání. Všichni
majitelé nemovitostí v této ulici budou mít tedy v budoucnu
povinnost parkovat na svých
dvorech a jejich návštěvy pak
na záchytném parkovišti či
krátkodobě i na jedné straně
v ulici.
Při zimní údržbě byl problém hlavně s průtahem komunikací v Červeném Újezdě,
kde nechali majitelé auta
na okrajích a nenechali dostatečný průjezd pro techniku.
Dlouhodobě je pak problém
s parkováním v Revoluční
a Brigádnické ulici, kde neukáznění majitelé aut staví své
miláčky do křižovatky tak, že
není přehledná, a nenechávají dostatek místa pro průjezd
aut pro svoz komunálního
odpadu.
Na závěr chci poděkovat
bývalému vedení obce za konzultace při snaze navázat
na již rozběhnuté projekty,
i všem stávajícím zaměstnancům obecního úřadu, kteří nás
vstřícně přijali jako své nové
zaměstnavatele. Věřím, že
i do budoucna z nás bude dobrý tým, který se brzy rozroste
o dalšího člena - pracovníka
hospodářského dvora.
Jana Zajptová
místostarostka

Z radnice

Plán investic je připravený, záleží „jen“ na penězích

Čeká nás stavební období
Naše první volební období jsme pracovně nazvali obdobím „stavebním“. Ještě, než vám představíme náš
plán investic na období do roku 2022 a dále, chci vás
krátce informovat o současném stavu. Nebudu hodnotit
proč, jak a co bylo nebo nebylo v minulosti uděláno,
protože nástupem do funkce 5. 11. 2018 jsme dostali
jasnou startovací čáru a teď už záleží jen na nás, jak
si s čím poradíme či neporadíme.
Jakákoliv investiční činnost
vyžaduje projekt a příslušná povolení a v ruku v ruce
s tím i finanční zajištění a čas
na přípravu. Proto navazujeme na již připravené projekty předchozího vedení obce
a současně jsme zadali přípravu nových akcí.

Komunikace

Stav komunikací v naší
obci není již delší dobu dobrý a poslední zima tomu také
nepomohla. Stěžejním bodem
u rekonstrukcí ulic jsou finance. Na poměry naší obce jde
o velké investice a zároveň

(ul. Plzeňská) projedou obcí
oběma směry ročně více než
tři miliony automobilů, z toho
průměrně 32 000 nákladních
vozidel měsíčně. Z pohledu
správce silnice – Ředitelství
silnic a dálnic - je stav co
do dopravní propustnosti
vyhovující, nicméně i přesto
se obci (hlavně zásluhou bývalého starosty pana Hájka)
podařilo prosadit projekt

proběhlo několik společných
sezení se zástupci ŘSD, Plzeňského kraje a projekční kanceláře SUDOP Plzeň
s cílem připravit 2. etapu,
která skončí za křižovatkou
do ul. Hornická. Její součástí budou přechodová místa
s ostrůvky u výjezdu z ulio tzv. mrtvé prostředky – není
ce Seniorů a za křižovatkou
z toho žádný následný příjem,
s ul. Hornická. Obě místa
pouze náklady na údržbu.
budou osvícena. SoučásDotační programy
tí úprav bude i samotná
atu chceme
chv
ob
í
jsou nastaveny na reěn
křižovatka s Hornickou
ozn
ov
zpr
Do
čnost chodců
konstrukci pojezdové
ulicí, kde bude přechomaximálně zvýšit bezpe
části stávajících sildové místo s ostrůvkem.
podél celého průtahu.
nic, což bohužel není
Vjezd nákladních vozináš případ. Zbývají
zvýšení bezpečnosti chodců, del do Hornické ulice bude
tedy jen vlastní prostředky jehož 1. etapa již proběhla zakázán. V rámci 2. etapy
obce nebo úvěr (a doba níz- a skončila u autobusových bude také dodán přístřešek
kých úroků je už bohužel zastávek Na Šachtě. Akci autobusové zastávky. Pokud
za námi). Jen pro předsta- financovalo ŘSD (silnice) získáme stavební povolení
vu: cena stavby ul. Nádražní a obec (chodníky – dotace do září 2019, můžeme požáa části Brigádnické je spočí- od Státního fondu dopravní dat o dotaci SFDI a 2. etapu
tána na 14 500 000 Kč. Ale infrastruktury).
spustit v dubnu 2020.
vezměme to popořádku.
Při posledním jednání s proNa tento projekt jsme naváPo silničním průtahu I/26 zali a již koncem roku 2018 jekční kanceláří jsme vznesli

Základní škola Zbůch
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ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY
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PODROBNÁ SITUACE- SEVER
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PODROBNÁ SITUACE- JIH

PP

PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER spol. s r.o.
Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377 481 111, fax: 377 441 665, E-mail: ppaa@ppaa.cz

Plánované parkovací zóny
Plánovaná rekonstrukce - investor (2019-2022)

Zkolaudováno

ZBŮCH
ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Ve výstavbě
Realizováno v rámci projektu Višňovka

SO-101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

www.zbuch.cz
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požadavky i k 3. etapě, která
zahrne zbytek průtahu obcí
směrem k Chotěšovu. Měla
by obsahovat:
• úpravu křižovatky I/26
(ul. Plzeňská) – 5. května
a Na Výhledech (vychází se
z varianty projednané s občany); budou upraveny i přechody pro chodce
• omezené množství podélných parkovacích míst
• přechodové místo v prostoru ul. Na Pomezí a Průkopnická
• tzv. dopravní bránu (ostrůvek) při vjezdu do obce
od Chotěšova
Dalším problematickým
úsekem je silnice č. 180,
spojka průtahu I/26 a dálnice D5. Vede okolo základní
školy, Baníku a náměstí a je
to zároveň zatím jediná cesta
našich dětí ze školy do jídelny.
Při pohledu na kamion, rozje-

na dotčené silnici. V první fázi na přístup k vlakové zastávce. vozu je optimální. Na případbychom se zaměřili na úsek Od našeho příchodu na rad- ná podélná parkovací stání
od začátku obce ve směru nici se snažíme této stavbě ale potřebujeme ještě 1,5 m,
od Nýřan k prodejně potravin věnovat maximální pozornost. a toto místo prostě nemáme.
na náměstí. Součástí řešení by Najali jsme externí společnost
V letošním roce plánujeme
mělo být zvýšení bezpečnosti na dodatečný technický do- zřídit parkovací zónu na pov prostoru základní školy (pře- zor, abychom mohli reagovat zemku vedle prodejny potrachody pro chodce) a zklid- na požadavky občanů. Jde ze- vin v centru obce. Za předpoňující šikana (ostrůvek) při jména o úpravu vjezdů na po- kladu, že investor (společnost
vjezdu do obce. Tato záležitost zemky a problémy s výšByty ve Zbůchu) splje ve fázi úvodní slib a odveze tam
d ztrátou
na
ů
čan
ob
ních konzultací se
skladovanou zeminí
řče
ho
roz
Chápeme
m a snažíme
me
do
d
pře
SÚSPK a Policií
nu do konce června.
ní
vá
rko
pa
možnosti
iným východisJed
í.
en
řeš
ČR.
Druhým zvažovaným
né
od
vh
jít
se na
tných parkovacích
hy
zác
í
zen
Jistě jste zaznamístem je prostor
zří
í
jev
se
kem
nosti.
menali nově umísu železniční zastávzón v přiměřené vzdále
těné radary u obecky v Nádražní ulici.
ního úřadu a při
kovým rozdílem. Na žádost Zóny plánujeme osvětlit a movjezdu do obce od Nýřan. obce byl upraven plán prací nitorovat.
Toto opatření zatím zabralo s tím, že se nejdříve udělají
Stejným způsobem jako
a většina řidičů upravuje svoji obrubníky a poté se individu- Nádražní je vyprojektována
rychlost. Ale naším konečným álně posoudí jednotlivé části i ulice Topolová.
cílem je domoci se zákazu ulice a zvolí vhodná úprava
Abychom byli připraveni pro
průjezdu kamionů ulicí 5. silničního tělesa. Změny se případ, že obec získá zdroj
května a ul. Sokolská (kromě nedotknou kvality zpracová- financování na rekonstrukci
dopravní obsluhy).
ní a musí být odsouhlaseny.
výše uvedených ulic se stavebním povolením, rozhodli jsme
se oslovit všechny správce sítí
v dotčených ulicích (vodárny, kanalizace, ČEZ, veřejné
osvětlení, plyn, data), aby
prověřili současný stav a případně zařadili opravy/úpravy
do svých plánů (nejvíce vytížen je ČEZ, který teď přijímá
požadavky s termínem realizace v roce 2022!). Rád bych
požádal občany žijící v uvedených ulicích, aby prověřili
své napojení na inženýrské
sítě. V případě rekonstrukce
silnice bude obec následně
zřizovat stavební uzávěru.
Zároveň obec zadala nové geodetické zaměření vybraných
silnic, abychom upřesnili současný stav a předešli časové
a finanční ztrátě při případné
rekonstrukci.

Mateřská škola
tý z kopce směrem k náměstí,
mě jímá hrůza, co by se mohlo
stát v případě technické závady nebo lidského selhání.
Nehledě na to, že se při průjezdu kamionů třese i nábytek
v kancelářích obecního úřadu.
Inicializovali jsme proto
schůzku se zástupci Správy
a údržby silnic Plzeňského
kraje, s nimiž jsme hledali
možnost stavebních úprav

Pojďme dále.
Obec má společné stavební
povolení, vydané v roce 2010,
na ulice: Nádražní, Topolová,
Brigádnická, U Trati, Luční,
Na Stadionu, Zátiší, Lomená, Průkopnická, Družstevní
a Petra Bezruče. V loňském
roce minulé vedení obce zahájilo rekonstrukci Nádražní
ulice. Je to jedna ze stěžejních
komunikací v obci i s ohledem

Podle projektové dokumentace jsou v ulici plánována
dvě zklidňující místa - zvýšené křižovatky - , a to s ulicí
Brigádnická a s ulicí U Trati.
Silnice tohoto typu musí
mít při oboustranné bytové
zástavbě chodníky na obou
stranách. Požadovaná šíře
chodníku je min. 150 cm +
25 cm obruba. Šířka silnice
6 m při oboustranném pro7

Mateřská škola

Problémem je také moderním nárokům už nevyhovující stav naší mateřské školy.
I přes investice do zahrady
a samotného objektu, vynaložené v posledních letech, jde
stále o budovu z roku 1924,
která sloužila jako ubytování
pro horníky a po válce jako
internační tábor pro zajatce.
Její stav je na hraně využitelnosti a bez výstavby nové
www.zbuch.cz

moderní školky s rozšířenou teplení zbývající části budokapacitou (vzhledem k sou- vy minerální vatou včetně
časnému rozvoji naší obce) rekuperace, výměnu topných
rozvodů včetně topných těse prostě neobejdeme.
Studie z roku 2003 počítá les, výstavbu 2-3 nových tříd
se stavbou nového objektu v podkroví budovy, rekonv místě dnešní zahrady, ná- strukci šaten včetně sociálníslednou demolicí stávající ho zázemí a úpravu prostor
budovy a vytvořením nové ve vnitrobloku.
zahrady (v zrcadlovém umísObecní byty
tění), tak abychom minimaliDalší kapitolou jsou obeczovali omezení provozu MŠ.
V našem volebním pro- ní byty. Bohužel jsme zjistili,
gramu jsme navrhovali pře- že ty stávající jsou ve špatsun MŠ vedle základní školy ném stavu, proto není možné
na pozemek, který je v součas- v nich ani zvyšovat nájem.
né době ve vlastnictví České Několik posledních let výnosy
obce sokolské. Obnovili jsme z nájmů obecních bytů (prů- a jejich technický stav je nejednání s ČOS o možnosti od- měrná cena nájmu za m2 činí uspokojivý. Chceme proto
kupu daného pozemku. Rok 25 - 35 Kč) nepokrývají ani pořídit kontejnerové vozidlo
2019 je však pro ČOS rokem náklady spojené s jejich pro- s nejméně třemi výměnnými
volebním, proto se žádosti vozem. Samostatným přípa- kontejnery s tím, že bychom
budou posuzovat na podzim, dem jsou neplatiči nájemného nabídli jeho využití (za úplapřípadně až v roce 2020. - tady obec přistoupila k ra- tu) i zbůšským občanům.
Podmínkou případného pro- zantnějšímu kroku a po neúHasičská zbrojnice
deje by byl závazek obce, že spěšné výzvě k úhradě dluhu
Ještě letos chceme připojit
daný pozemek bude využíván předáváme jednotlivé případy
pro sportovní a společenskou právní kanceláři s cílem soud- hasičskou zbrojnici na pitčinnost. Jestliže se nám po- ního vystěhování a vymáhání nou vodu a osadit nová vrata. V další etapě plánujeme
daří tento pozemek získat, dluhu.
rekonstrukci a přístavbu, přímůžeme jej v budoucnosti
padně výstavbu nové budovy
Jak dále?
využít například na výstavbu
Chceme zbourat bytový dům a obměnu zásahové techniky.
multifunkční haly pro širokou
v Sokolské ul. (č. p. 208-211) Naším cílem je posunout jedveřejnost a ZŠ.
notku Sboru dobrovolVzhledem k výše popsanému
ných hasičů, zřizovanou
se tedy nabízí využít
ná
í
dn
í vo
Připravujeme i vyčištěn
obcí, do kategorie JPO
původní návrh minuhů
bře
y
rav
drže na návsi, včetně úp
III (jednotka sboru dobi
lého vedení a postavým
no
s
í
en
a osázení parkovou zel
rovolných hasičů obce
Na
vit novou budovu MŠ
i.
am
ičk
lav
cestičkami, lávkou a
la
s členy, kteří vykonávají
na
na stávajícím místě.
mí
po
při
drž
ším cílem je, aby ná
službu v jednotce požárV tomto roce plánujeme
ky.
níč
ryb
bývalé vesnické
ní ochrany dobrovolně).
zadat zpracování projektové dokumentace
Baník
a podkladů pro žádost o do- a nové moderní byty (19) naChceme zhodnotit reálný
taci. Zároveň se připravujeme bídnout našim občanům. Stejna možnost výkupu pozemku ným způsobem chceme po- stav budovy a navrhnout stavedle školní jídelny – parcel stupovat i v případě bytových vební úpravy. V současnosti
č. 153/3 a 157 (bývalý lágr). domů v Luční ulici (č. p. 116- se připravuje návrh na sanaCílem je vytvořit v prostoru 117), kde plánujeme postavit ci obvodového zdiva včetně
památníku a získaných po- jeden bytový dům s 24 byty. zateplení a zároveň podklady
zemků oddychovou, klido- Nová výstavba vyjde finančně k žádosti o dotační program.
stejně jako případná náročná Čeká nás ještě výběr archivou zónu.
tektonického řešení vnitřrekonstrukce.
ních prostor (zvětšení sálu,
Základní škola
zrušení původního vchodu
Budova základní školy má
Hospodářský dvůr
naprosto nevyhovující enerSoučasný stav obecního z ul. 5. května a další). Progetickou náročnost. Je sice hospodářského dvora revidu- story plánujeme využívat jako
zateplená, ale pouze z jedné jeme a připravujeme plán jeho společenský sál pro kulturní
strany. V současnosti si proto činnosti s ohledem na pláno- a spolkové akce.
necháváme zpracovat odbor- vaný rozvoj obce. Počet a stav
Červený Újezd
nou analýzu na rekonstrukci, techniky hospodářského dvoV roce 2017 byla v Červekterá bude obsahovat sanaci ra je z větší části nevyhovující.
podmáčeného suterénu, za- Dvě „multikáry“ jsou už staré ném Újezdě dokončena stavba
www.zbuch.cz
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Obecní byty - Luční ulice
návsi. Rádi bychom v tomto
roce stavbu, po odstranění
nedostatků, zkolaudovali.
Pro obyvatele Červeného
Újezdu je jistě stěžejní rekonstrukce komunikace vedoucí
ze silnice I/26 na letiště. Tato
stavba byla dlouho odkládána
z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Samotný projekt
je z roku 2010. Stavba je spolufinancována obcí (chodník
a veřejné osvětlení) a SÚSPK
(silnice). V průběhu stavby
se objevilo několik komplikací, všechny se ale zatím
daří řešit. Dokončení silnice
předpokládáme ještě letos,
a to včetně chodníků a dodatečného rozšíření o dvě
pouliční lampy.
V oblasti společenského vyžití občanů plánujeme upravit
prostor za hasičskou zbrojnicí (oplocení, vjezd, podium
a pergola). Prostor by měl
být využíván ke společenským
akcím a posezení. Po dohodě
s občany je také výhledově
možné upravit areál u vodní
nádrže (sportoviště). V této
souvislosti určitě přivítáme
vaše aktivní zapojení při zmíněných úpravách.

Návrhy uvidíte předem

Vážení spoluobčané, ujišťuji vás, že budete vždy včas
seznámeni se všemi návrhy,
resp. vizualizacemi a architektonickými studiemi připravovaných investičních
akcí. Ať už půjde o úpravy
nádrže na návsi, novou mateřskou školku či nové obecní
bytovky.

Kde na to vezmeme?
Řešením jsou Olšinky a dotace
Bez peněz do hospody nelez, říká se. Ani na staveniště, dodávám já, natož do funkce starosty, který chce
opravit obecní domy, děravé silnice a postavit nové
obecní byty, mateřskou školku a parkovací zóny.
Zbůch má na účtech finanční prostředky ve výši
cca 53 milionů Kč. Celkem
splácíme úvěry v objemu
19 milionů Kč. Nutná rezer-

přes 40 milionů korun. Jde
o ulice: Topolovou a U Trati (do ulice Nádražní), Luční
včetně spojky do ul. Lomená, ul. Na Stadionu včetně opravy přemostění přes
Zálužský potok, V Cihelně,
V Zátiší, Polní včetně dvou
spojnic s I/26 a ul. Na Pomezí. Investor na svoje náklady
provede demolici objektu
v Sokolské ulici č. p. 208211.
• investor vybuduje v lokalitě Olšinky do sedmi let
veškerou technickou infrastrukturu (komunikace,
chodníky, vodovodní řad
a hydranty, kanalizaci, veřejné osvětlení…) a předá ji
obci za symbolickou cenu.
Zároveň vybuduje příjezdovou silnici k lokalitě – ulice
Na výhledech až ke křižovatce s Plzeňskou ulicí. Vše
v odhadované celkové hodnotě cca 50 milionů korun.
• obec prodá investorovi jen pozemky pod domy
a zahradami, veškerá vybudovaná infrastruktura včetně
veřejné zeleně, parkových
úprav, okrasných rybníčků
zachycujících dešťovou vodu
a podobně, zůstane stále
v majetku obce.

případech pohybuje v řádech
statisíců korun a je časově
velice náročná.
Proto spoléháme hlavně na projekt Olšinky. Už

Obecní bytovka - Sokolská ulice
va pro činnost obce činí 14
milionů. Z toho vyplývá, že
na investice můžeme použít
20 milionů korun. Zdá se to
být možná velká částka, ale
znovu opakuji: jen na rekonstrukci ulic Nádražní a části
Brigádnické byla podepsána
smlouva o dílo na částku
14,5 milionu.
Samozřejmě budeme žádat
o různé dotace. Jejich přidělení není však jisté a zcela určitě nám něco vyjde,
něco ne. Navíc, podmínkou
pro žádost o dotaci na větší
akce je hotová projektová
dokumentace i vydané stavební povolení a příprava
dokumentace se v těchto

od roku 2007 je pro tuto
lokalitu vydáno územní rozhodnutí na výstavbu rodinného bydlení. My teď
chceme na toto rozhodnutí
předchozích samospráv navázat a ještě v květnu zveřejnit záměr o prodeji těchto
pozemků o celkové rozloze
přes 40 000 m 2 , čímž by
měla obec získat 14 až 15
milionů korun.
Případný kupující se však
bude muset smluvně zavázat
ke splnění několika zásadních podmínek obce:
• investor za své peníze
opraví a dostaví komunikace
na jiných místech Zbůchu v
odhadované celkové hodnotě

Pokud se tedy najde
vhodný zájemce a projekt
Olšinky se uskuteční, obci
to přinese celkem téměř
100 milionů korun. Získané, resp. ušetřené finanční prostředky pak můžeme investovat do dalších
projektů.
Vlastní bytová výstavba
v Olšinkách by vznikala
průběžně po příštích deset let, není třeba se proto
obávat skokového nárůstu nových obyvatel Zbůchu. Do té doby bychom se
9

na nové spoluobčany posílením infrastruktury, opravou
komunikací a rozšířením kapacity školy a školky patřičně
připravili.

Plán B

Pokud by se však projekt
Olšinky z jakéhokoliv důvodu
nerealizoval, nastupuje varianta B. Ta by znamenala, že
pro plánované akce připravíme projektovou dokumentaci, vyřídíme stavební povolení a zapojíme se do všech
možných dotačních programů (MŠ, zateplení budov,
vodní plochy, parkové úpravy, bytový fond atd).
Bohužel ty nejnákladnější
položky - rekonstrukce silnic - z dotačních programů
neuděláme. Můžeme použít
část vlastních prostředků
z účtů obce, ale vzhledem k
současným cenám materiálů
a práce toho za ně moc neopravíme. Pak bude potřeba
rozplánovat rekonstrukce silnic na delší čas (s přesahem
jednoho volebního období)
a postupně, z našetřených
peněz, rekonstrukce realizovat.

ní
Vážení spoluobčané, ne
stě
mí
mo žn é na to mt o
provšechny připravované
t,
psa
po
jekty dopodrobna
a
ětn
kv
pr oto v pr ůb ěh u
zi
ku
dis
uspořádám veřejnou
m.
k připravovaným kroků
m
ské
en
Proběhne ve společ
uli
á
lsk
sále v Baníku (Soko
ní
ná
ko
ce, Zbůch). Termín
se
bude zveřejněn. Těším
na vaše názory.
Držme si proto palce, ať
vše dobře dopadne.
Ing. Dušan Duchek
starosta
www.zbuch.cz
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Z radnice

Plán investic a činností
na období 2019 - 2022
Předpokládané investice - odhad
rok

Žádost
o dotaci

Obec
Zbůch

Akce

Investor
Olšinky

350 000

Prodloužení vodovodního řádu + přípojka do skladovacích hal a hasičské zbrojnice

200 000

Výměna výjezdových vrat v hasičské zbrojnici
8 200 000 Rekonstrukce ul. Topolová a ul. U Trati do ulice Nádražní
3 300 000 Demolice objektu č.p. 208-211 v ul. Sokolská včetně objektu bývalé prádelny

ANO

350 000

Rekonstrukce MK z I/26 - Červený Újezd - chodníky a veřejné osvětlení - částka nad rámec rozpočtu

300 000

Rekonstrukce rybníka na parc. č. 1678

2019

2 000 000

Výstavba centrální parkovací zóny u náměstí ve Zbůchu včetně zeleně

200 000

Příprava projektové dokumentace na úpravu nádrže u náměstí ve Zbůchu včetně parkové úpravy okolí

600 000

Příprava projektové dokumentace na novou mateřskou školu včetně rozšíření zahrady

820 000

Příprava projektové dokumentace na bytový dům v ul. Sokolská

690 000

Příprava projektové dokumentace na bytový dům v ul. Luční

300 000

Zpracování dokumentace související s výstavbou obecní ČOV včetně změny územního plánu

100 000

Příprava návrhu stavebních úprav budovy Baníku

200 000

Příprava návrhu stavebních úprav budovy základní školy

100 000

Projektová dokumentace II. etapy úprav na silnici I/26 od šachty na křižovatku s ul. Hornická

6 210 000

11 500 000
5 000 000 Rekonstrukce ul. Luční včetně spojky do ul. Lomená
2 600 000 Rekonstrukce ul. V Zátiší

2020

5 500 000

Rekonstrukce ul. V Cihelně

2 000 000

Výstavba parkovací zóny v ul. Na Stadionu (u fotbalového hřiště)

1 500 000

Pořízení kontejnerového vozidla pro hospodářský dvůr

ANO

Zahájení II. etapy úprav na silnici I/26 od šachty na křižovatku s ul. Hornická
22 000 000
25 500 000

2021

Rekonstrukce ul. Na Stadionu včetně nového přemostění Zálužského potoku

Zahájení výstavby bytového domu v ul. Sokolská
13 100 000

ANO

4 000 000

Stavební úpravy v základní škole

ANO

3 000 000

Zahájení výstavby nové mateřské školy včetně rozšíření zahrady

ANO

3 000 000

Demolice objektu č.p. 116-117 v ul. Luční

ANO

1 000 000

Rekonstrukce vodní nádrže (náměstí ve Zbůchu) včetně parkové úpravy okolí

ANO

300 000

Příprava projektové dokumentace na opravu a rozšíření, případně výstavbu nové hasičské zbrojnice

2022 a dále

11 300 000
13 600 000 Rekonstrukce ul. Polní včetně dvou spojnic s I/26 + ul. Na Pomezí
ANO
ANO

∑

Zahájení výstavby bytového domu v ul. Luční
2 000 000

Oprava a rozšíření, případně výstavba nové hasičské zbrojnice

18 000 000

Zahájení rekonstrukce ul. Bezručova, U Trati, Brigádnická, Družstevní
7 000 000 Rekonstrukce ul. Na Výhledech
3 000 000 Rekonstrukce rybníku v Olšinkách včetně parkových úprav a dětských hřišť

20 000 000

23 600 000

63 010 000

48 200 000

Záměry a případné vizualizace projektů budou uveřejněny na stránkách obce a vyvěšeny v prostorách obecního úřadu.
Na všechny realizované stavby většího rozsahu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Kalkulace cen jednotlivých
položek jsou orientační a mohou se měnit. Akce uvedené ve výčtu mohou být doplněny/zrušeny. Začátek termínů akcí se
může změnit v závislosti na úspěšnosti získání všech povolení včetně příslibu dotací.
www.zbuch.cz
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JO Akcičky

Více na: facebook.com/joakcicky

Spolek JO Akcičky

Aby to ve Zbůchu žilo...
Spolek JO Akcičky vznikl v roce 2015 pro zlepšení kulturního
a společenského života v naší obci. Jsme sdružení, ve kterém
nadšení dobrovolní členové organizují různé společenské a kulturní akce, výlety nebo zábavná odpoledne pro děti i dospělé.
Cílem našeho spolku je, aby se lidé ve Zbůchu více poznali
a začali se sami zapojovat do dění v naší obci. Kdokoliv se
může do spolku přidat nebo za námi přijít s jakýmkoliv nápadem, a pokud to bude možné, rádi ho podpoříme a pomůžeme
s realizací. Jsme rádi, že se nám daří spolupracovat s ostatními
spolky v naší obci, s obecním úřadem, dobrovolnými hasiči
a také s mateřskou a základní školou.

1. 11. Lampionový průvod - drobná materiální pomoc družině ZŠ
17. 11. Ples ke 100. výročí vzniku ČSR
1. 12. Vánoční trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromečku aneb Andělské Vánoce

A co letos?

10. 2. Dětský karneval s moderátorem Petrem Berkou
5. 4. Ukliďme Česko - Ukliďme Zbůch
19. 4. Tradiční akce na Velký pátek: řehtačkový průvod,
jarmark, divadlo, dílny pro děti
16. 6. IV. Cyklovýlet do okolí Zbůchu
25. 6. Akademie ZŠ - zajištění občerstvení
31. 8. Sousedský den ve spolupráci s OÚ
19. 10. Společenský ples
30. 11. Vánoční trhy - slavnostní rozsvícení stromečku před OÚ

V roce 2018 jsme připravili tyto akce:

9. 3. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se
30. 3. Bublinkové Velikonoce s tradičním velikonočním jarmarkem
6. 4. Ukliďme Česko - Ukliďme Zbůch
19. 5. Výlet autobusem pro rodiče/prarodiče s dětmi do Bayern Parku ( SRN)
2. 6. Mezinárodní den dětí - drobná pomoc SDH Zbůch
17. 6. III. Cyklovýlet s prohlídkou Milknaturu v Líních
26. 6. Akademie ZŠ - zajištění občerstvení

Přesné termíny budou s předstihem zveřejněny na vývěskách, nástěnkách, webových stránkách obce a našem
facebookovém profilu, na který nám také můžete psát připomínky.
Bc. Olga Klečková, JO Akcičky z.s.

Po akci "Ukliďme Česko - ukliďme Zbůch" se našel čas i na
společné opékání buřtů

Bál ke 100. výročí vzniku republiky

Hledáme domov pro Dara
Hledáme nový domov pro Dara,
psa z plzeňského útulku. Proč zrovna
pro něho? Cítíme za něho odpovědnost, protože ho do útulku přivezli
pracovníci OÚ Zbůch, kteří ho našli
přivázaného u zastávky MHD v naší
obci. Pomůžete mu?
Darovi je přibližně 6 - 7 let, je to
kříženec a váží asi 40 kg. Je to velký
a silný pes, vhodný do rodinného domku se zahrádkou. Je milý, ale potřebuje
pevnou ruku a vedení. Některé povely

zná, další výcvik je však nutný. K lidem
je Dar vstřícný, rád chodí na procházky. Na vodítku občas táhne, jinak je
ukázněný. Občas se nesnese s jiným
psem, kontakt s dětmi není vyzkoušen. Zdravotní stav psa je dobrý, má
jen zhoršenou hybnost zadních nohou,
proto bere speciální výživu.
Více na: www.utulekplzen.cz /psi-k-osvojeni/16010-dar-2/ nebo na Obecním úřadu Zbůch.

(jz)
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Rybáři

Rybáři uvítají mladé posily

I když jsme Český rybářský svaz - Místní organizace
Líně, sdružujeme rybáře nejen z Líní, ale i z Nýřan, Zbůchu, Tlučné, Vejprnic a dalšího blízkého okolí. Ke konci
loňského roku jsme měli celkem 309 členů, z toho 238
dospělých, 13 ve věku do 18 let a 58 dětí.
Náš spolek hospodaří na
čtyřech chovných rybnících
(U Fulínů, Náves Líně, Montaich I a Montaich II). Odchované ryby z těchto rybníků jsou později přesazeny
do rybníků sportovních,
kterých máme v užívání pět
(Okružinka, Odval, Hořejší, Koupaliště Zbůch, Náves Zbůch). O tyto rybníky
celoročně pečujeme; v zimě
jde hlavně o sekání ledu a instalaci čeřičů vody, v jarních
měsících provádíme údržbu pobřežního rostlinstva.
V létě ryby přikrmujeme,
aby byly při podzimních
výlovech přírůstky co nej-

vyšší. Podzim máme spojený s výlovy a nasazováním
ryb do sportovních revírů,
z čehož mají naši členové
největší radost.
Kromě rybařiny se věnujeme
také práci s mládeží, abychom
si vychovali novou generaci nadšených rybářů. Velice
dobře pracují dva rybářské
kroužky - jeden v Nýřanech
v čele s paní Hanou Fořtovou
a druhý ve Zbůchu pod vedením pana Miloše Zemana.
Nejen pro tyto děti pořádáme
v létě tradiční letní tábor Čertův Mlýn v Kladrubech, který
se dlouhá léta těší velkému
zájmu. Je to dáno i tím, že se

nám díky sponzorům, především obcím Zbůch a Líně
a městu Nýřany, daří udržet přijatelnou cenu pobytu.
V zimě jezdíme na čtyřdenní
lyžařský pobyt do Hojsovy
Stráže, kterého se i letos zúčastnilo 30 dětí.
Naše členská základna ale

přesto rok od roku stárne.
Proto do našich řad rádi uvítáme nové mladé členy. Nabízíme jim nejen práci, ale i nezapomenutelné zážitky u vody.
Za celý náš spolek přeji
našim spoluobčanům hodně
zdraví.
Luděk Štengl, předseda

Myslivci

Myslivci uklízejí naše lesy

Mezi hlavní činnosti mysliveckých spolků nepatří pouze
péče o zvěř a její lov, ale také ochrana přírody a krajiny.
Včetně pravidelného úklidu honiteb. Někteří spoluobčané totiž na rozdíl od myslivců nenosí do lesů krmivo
pro zvěř, ale vynáší sem vše nepotřebné, co ve svých
domovech nashromáždí.
Členové našeho Mysliveckého spolku Líně zajišťují každoroční úklid v honitbě Líně,
pod níž patří i katastrální

matiky, plasty z rozebraných
aut, izolace z kabelů, tašky
se zkaženými potravinami,
staré koberce, dětské oblečení,
plastové a skleněné lahve, suť
a mnoho dalšího. Situace je
každý rok stejná nebo i horší,
proto věřím, že se do této činnosti přidají i ostatní spolky,
kterým není životní prostředí
lhostejné. Nepořádku je po le-

území Červený Újezd. I letos
na jaře jsme během této akce
nasbírali množství nejrůznějšího odpadu, jako jsou pneu-

sích a loukách stále dost, takže každý může přiložit ruku
k dílu a věnovat svůj volný
čas uklízení prostoru, který
využíváme všichni. Lesy, louky, remízy, větrolamy, rybníky,
vodní toky, příkopy mají především plnit svou přirozenou
funkci a nebýt místem pro
odkládání odpadu.
Za Myslivecký spolek Líně
Petr Cink, myslivecký hospodář
www.zbuch.cz

14

MYSLIVCI

Myslivost ve Zbůchu a Úhercích

Chceme přírodu, nebo haly
a kamiony?
Krátce po vzniku ČSR, v roce 1923, byla založena Československá myslivecká jednota, která se snažila sjednotit
výkon práva myslivosti na území celého Československa.
Do této doby nebyl totiž výkon práva myslivosti nikterak omezen a byl výhradně výsadou šlechty, církevních
institucí, statkářů a bohatší části společnosti. V roce
1929 vyšel „Malý honební zákon“, který mimo jiné
zpřístupňoval myslivost majitelům pozemků a umožňoval utváření vlastních honiteb.

o myslivosti č. 449/2001
Sb. opět zavedl provázanost
vlastnictví pozemků s výkonem práva myslivosti. Díky
pronájmům honiteb soukromým osobám za řádově
100 000 Kč se z myslivosti
pomalu stává obchodní artikl, kde přestává být hlavním
cílem chov zvěře. Do popředí
se dostává výdělek ze zvěře, ať
již ve formě peněz za zvěřinu
nebo za poplatkový lov.

Pole, lesy a rybníky v okolí myslivosti. Jako první krok
obcí Zbůch a Úherce posky- v tomto směru lze chápat
tovaly poměrně dobré stavy rozhodnutí ministerstva zedrobné zvěře, především zajíců, králíků a koroptví. Početné však byly i stavy srnčí zvěře. Vzhledem k tomu,
že v Úhercích žilo převážně
německé obyvatelstvo, byla
myslivost v okolí obcí Úherce a Zbůch provozována německými sedláky – majiteli
pozemků v okolí. V roce 1941
bylo vydáno Vládní nařízení
o myslivosti č. 127 a 128,
které myslivcům ukládalo
povinnost být členy Čs. myslivecké jednoty. Minimální
výměra honiteb byla stanovena na 150 ha. Na pozemcích honiteb
okolí objevily
V současnosti se v našem
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v období 2. světové
války nebylo pro čs. obyva- mědělství ze dne 17. 5. 1946, divokých, kdy bylo po spotele zrovna nejlehčí. Po válce které dávalo za povinnost pro- lečném lovu na výřadu téměř
došlo k odsunu drtivé většiny najímat honitby podniku Stát- 1000 zajíců. Tyto doby jsou
Němců z Úherců a vyvlastně- ní lesy a statky pouze lidovým již bohužel pryč. Dílem nemoní jejich staveb a pozemků. mysliveckým společnostem. cemi, dílem změnou krajiny,
Část pozemků přešla na sou- Následný zákon o myslivosti dílem hospodařením státu
kromé osoby, část do majetku č. 23 z roku 1962 již úplně a po sametové revoluci v roce
státu. Ačkoliv byl výkon mys- oprostil výkon práva mysli- 1989 i soukromníků.
V mysliveckém roce 2014
livosti stále vázán na vlastnic- vosti od vlastnění pozemků
tví půdy, byla v poválečném a zavedl myslivecká sdruže- -2015 bylo naším spolkem
období snaha o kolektivizaci ní. Bohužel, současný zákon uloveno 47 ks prasete divo15

kého, o rok později 90 ks,
v další sezóně 55 ks a v období 2017 -2018 pak 58
kusů. Současné hospodaření
s krajinou, absence predátorů
a neuvěřitelná přizpůsobivost
poskytují černé zvěři naprosto ideální kombinaci k populační expanzi. Na takto zvyšující se biodiverzitu našeho
okolí bohužel velmi negativně
dopadá výstavba hal v okolí
obce Úherce. Je s podivem,

že stát a různé ekologické
organizace dovolí výstavbu
plechových hal v okolí chráněné krajinné oblasti „Nový
rybník“, jejichž výstavba pokračuje i přesto, že některé
z již postavených objektů
jsou prázdné a nepoužívané.
Je přece na nás, lidech žijící
v okolních obcích, jestli budeme nadále podporovat tento
nesmyslný trend a budeme
žít mezi plechovými halami
a kamiony, nebo v relativně
zachovalé přírodě.
Pavel Blažek, Myslivecký
spolek Úherce – Zbůch
www.zbuch.cz

Dobrovolní Hasiči

Vloni jsme oslavili již 111
let fungování hasičů v obci.
Při této příležitosti nám byl
předán starostou obce nový
prapor. Je vyhotoven na základě dohledané historie sboru, která je poměrně dobře
zaznamenána jen 74 let zpět,
tedy do roku 1945, kdy byl

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

Dobrovolní hasiči
pomáhají už 112 let
rodnosti. Z toho lze soudit, že
soužití obou národností bylo
ve Zbůchu bezproblémové.
Bohužel, v roce 1939 ho narušila 2. světová válka. Po jejím konci v roce 1945, patrně i pro poválečnou nenávist
ke všemu německému, byla
většina kronik a spisů zničena.
Dochovala se však část stanov tehdejšího dobrovolného
sboru datovaná rokem 1907;
dokument je psán samozřejmě v němčině a švabachem.
Stanovy lze považovat za za-

Čerpání vody na návsi ve Zbůchu
turní akce pro veřejnost, například již tradiční Posezení
u májky, Dětský den nebo
dvě soutěže v požárním sportu. Na tyto a spousty dalších
akcí se můžete těšit i v roce
2019. Šestnáctého března již
proběhlo Masopustní veselí.
Jednotka SDH Zbůch
v roce 2018 zasahovala celkem u 17 mimořádných událostí a několikrát poskytovala
technickou pomoc na žádost
starosty obce i běžných občanů.

Technika v akci
slavnostně obnoven Český
sbor dobrovolných hasičů
ve Zbůchu. Historie předválečného sboru se z převážné
části nedochovala. Sbor byl
tehdy německý, i když z dochovaných zpráv víme, že se
do něj přijímali i lidé české ná-

kládací listinu dobrovolných
hasičů ve Zbůchu - poslední
strana je opatřena souhlasem
zástupců tehdejší samosprávy
se vznikem sboru, což je stvrzeno vlastnoručními podpisy.
Sbor v průběhu loňského
roku uspořádal mnohé kul-

Šlo například o tyto akce:
14. 5. - asistenci při přistání letadla vyšší hmotnostní
třídy na mezinárodním letišti
Plzeň – Líně.

Družstvo žen
www.zbuch.cz

Zbůšská OSMA
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24. - 25. 5. - pomoc při likvidaci následků přívalového
deště, který zatopil část obce
Kotovice + následné poskytnutí přívěsné cisterny s pitnou
vodou pro zásobování obce,
jejíž místní zdroje pitné vody
byly kontaminovány.
10. 6. - likvidaci padlého
stromu na návsi ve Zbůchu
a odčerpání vody ze zaplavených komunikací.
21. - 22. 8. - pomoc při
likvidaci rozsáhlého požáru
lesního porostu u obce Pňovany. S pomocí terénního automobilu GAZ a hadicového
přívěsu rozvinutí 300 metrů
dopravního vedení.
Alena Nezhybová,
Josef Šlauf ml.

Mladí hasiči

Mladí se učí, ale také baví
Kroužek mladých hasičů navštěvuje 35 dětí. Nejmladší jsou ve věku 4 – 6 let, naše malá přípravka. Následují dvě družstva mladších hasičů ve věku 6 - 11 let
a družstvo starších hasičů ve věku 12 – 15 let. Dorost
od 15 do 18 let pomáhá vedoucím s vedením kroužku,
někteří již dokonce úspěšně složili zkoušku vedoucího
– instruktora, která obnáší dvoudenní školení zakončené praktickou a písemnou zkouškou.
Na malé vítěze je pyšný
celý sbor

vá pouze v požárním sportu.
Také se bavíme, hrajeme si
a sportujeme. A tak jsme opět
navštívili Laserové centrum

jsme zavítali na stanici drážních hasičů v Plzni, kteří se
nám přes hodinu naplno věnovali, vyprávěli nám o své

Vloni jsme se zúčastnili
všech soutěží v našem okrsku Nýřansko, včetně nočního
Nevřeňského bloudění. Naše
snaha a píle byly odměněny
celkovým vítězstvím v kategorii mladších i starších dětí.
Ty starší vyhrály již potřetí
v řadě a mladší dokonce

Počátkem loňského roku
jsme se tradičně věnovali
přípravě na závody požární
všestrannosti. Učili jsme se
poskytnout první pomoc,
vázat uzly, rozeznávat topografické značky, používat hasební prostředky a spoustu
v Plzni, shlédli
dalších znalosm
vý
no
divadelní předit
tí a dovedností.
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„Ukliďme svět,
likrát jsme byli
ukliďme Česko“. S naším
bruslit na našem
zbůšském rybníku. S přícho- počtvrté za sebou! Tento ob- sborem jsme absolvovali madem jara jsme začali s nácvi- rovský úspěch nás velmi těší, sopustní průvod v maskách
kem požárního útoku a jed- celý sbor je na svoji mládež a na oslavách k 111. výročí
notlivých disciplín hry Pla- pyšný. Pevně věříme, že se vzniku našeho sboru jsme si
men. Ani v období prázdnin nám i v nadcházející sezóně za pomoci techniky výjezdojsme nezaháleli. Uspořádali podaří rozšířit sbírku pohárů vé jednotky vyzkoušeli uhasit
jsme už 3. ročník hasičského a medailí, ale především, že skutečný požár.
Naše schůzky zpestřily
soustředění na Podhájí. Na nám soutěžení bude přinápodzim a v závěru roku jsme šet minimálně stejnou radost přednášky zdravotníků, příslušníků Policie ČR či místse už zaměřili spíše na volno- jako dosud.
časové aktivity.
Naše činnost však nespočí- ního spolku myslivců. Také

Přijď mezi nás i ty!

Radost z vítězství
práci a ukázali vybavení, se
kterým pracují. Navštívili
jsme dětskou hernu v Líních,
multikino, hráli stopovačky...
Rok jsme ukončili již tradiční vánoční besídkou s nadílkou. I letošní rok máme už
teď nabitý soutěžemi, akcemi
a výlety.
Společně s dospělými členy
jsme jedna velká hasičská
parta. Pro dospělé hasiče je
samozřejmostí pomoci lidem
ve chvílích, kdy jim hrozí
nebezpečí a jsou v ohrožení
života. A my, malí hasiči, se
od nich snažíme vše naučit,
abychom v budoucnu mohli
se ctí převzít jejich nelehký
úkol.

Obec zakoupila nový defibrilátor
Od 28. března má jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Zbůch (JSDH) ve svém vybavení nový automatizovaný defibrilátor, který byl zakoupen z prostředků obce. Hasiči tak mohou zachránit nejeden
lidský život.

V současné době totiž usilujeme o zařazení do programu „First Responder“.
Zjednodušeně řečeno, jde o
propojení operačního střediska Zdravotnické záchran-

kterou dokáže defibrilátor
řešit, jde především o čas.
Při takovéto události
v katastru obce je
pravděpodobné, že vůz
JSDH bude na místě
rychleji než záchranka.
Nicméně doufáme, že
tento přístroj v budoucnosti nebudeme muset
použít.
Jana Zajptová

né služby (ZZS) se svolávacím systémem JSDH Zbůch
tak, aby operátor ZZS mohl
na místo zásahu společně se
sanitkou poslat i vůz hasičů.
V případě srdeční fibrilace,
17

Automatizovaný
defibrilátor
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Spolky

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Uplynuly čtyři roky od založení Hornicko-historického spolku
Západočeských uhelných dolů se sídlem ve Zbůchu

Chceme otevřít
Muzeum hornictví

Ušlechtilá myšlenka několika zanícených lidí, oživit historii hornictví na Plzeňsku,
se stala na jaře 2015 skutkem a byla spontánně přijata
především bývalými horníky
a pracovníky různých profesí na šachtách okolo Plzně,
ale i příznivci a pamětníky

v areálu ZUD Zbůch, tradičního Hornického bálu, který
hostí vždy v únoru Kulturní
dům Chotěšov, ale i každoroční uctění památky horníků, kteří zahynuli při důlním
neštěstí v Týnci.
I nyní nás čeká řada náročných úkolů. V areálu ZUD

jící Naučnou stezku Břaskem.
Do podzimu bychom chtěli
realizovat alespoň část naučné
stezky hornictvím na Nýřansku. Připravujeme i vybudování naučné stezky po starých důlních dílech Plzeňska,
pořádáme zájezdy na akce
jiných hornických spolků,
připravujeme přednášky pro
školy a jiné spolky a sbory.
Pamatujeme na jubilea našich
členů, informujeme o dění
spolku prostřednictvím nosičů
a webových stránek, které byly
vloni zprovozněny.
Významnou součástí naší
práce je součinnost s obcemi
v okolí. Za zásadní považujeme především spolupráci
s naší mateřskou obcí Zbůch.
Obec spolku věnovala památníček hornictví – hornický

Stužkování na Den horníků
hornictví. Tak vznikl spolek o nebývalém počtu členů a s programem, který by
mohl závidět kdejaký sbor.
Ale i v našem spolku dochází
ke změnám. V loňském roce
odstoupil z funkce a bohužel
i z členství bývalý předseda
Ing. Jakub Bacík a následoval
ho i Václav Straka.
Naše činnost nezahrnuje jen
setkávání na členských schůzích, ale i pořádání různých
akcí - například Dne horníků,
konaného každoročně v září

ve Zbůchu chceme ke Dni
horníků zprovoznit Muzeum
hornictví, které by mělo být
unikátem v regionu a možná
i mimo něj. Podařilo se nám
získat prostory v objektu ZUD
a nyní pro muzeum a archiv
sbíráme hornické artefakty
a dokumenty.
Získali jsme do vlastnictví
pozemky se starými důlními
díly na Břasku, kde připravujeme napojení paleontologických expozic a expozic
z historie hornictví na stáva-

vozík umístěný před bývalým
hlavním vjezdem na DOM
ve Zbůchu. Okolní prostor
upravíme a budeme o něj pečovat. Chtěli bychom v obci
umístit také pamětní desku
horníkům, kteří zahynuli při
práci na šachtách ZUD.
Letošní rok jsme už tradičně zahájili 16. února Hornickým bálem v Obecním domě
v Chotěšově. V červnu chystáme zájezd na celorepublikové
setkání hornických měst, obcí
a spolků v Jihlavě. I tato akce
bude včas zveřejněna a přihlásit se mohou i naši spoluobčané.
Všem občanům Zbůchu
přejeme hodně zdraví, štěstí
a dobré nálady. Zdař Bůh!
Vlasta Hanauerová,
tajemnice HHS

Stužkování
Den horníků
Pietni akt una
pomníku
horníků

Aktivní senioři

Stoprocentní účast v 91 letech!
Naše organizace Svazu důchodců byla v roce 2018 přejmenována na SENIOŘI ČR,
ZO Zbůch.
Máme 63 členů, z toho 56
žen a sedm mužů. Věk se pohybuje od 60 do 92 let; nejstaršími členy jsou pan Švehla
www.zbuch.cz

(92) a paní Eismannová (91).
Je obdivuhodné, že právě paní
Eismannová se schůzek i akcí
zúčastňuje skoro stoprocentně. Oběma přejeme hlavně
pevné zdraví i do dalších let.
Naše schůze se konají každých 14 dní po celý rok

mimo červenec a srpen, kdy
mají i důchodci prázdniny.
Na schůzích hovoříme o aktuálních událostech, plánujeme
návštěvy divadel, procházky
a výlety.
Naše finanční prostředky
jsou velmi omezené. Naši
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činnost proto finanční částkou
a poskytnutím obecní místnosti pro schůzování zdarma podporuje Obecní úřad,
za což chceme jeho vedení
upřímně poděkovat.
Anna Kulovaná,
předsedkyně

JO Akcičky

TJ Baník Zbůch zve na akci
s bohatým programem
Oddíl kopané ve Zbůchu
(tehdy FK Slovan Zbůch)
byl založen v roce 1922 pány
Gabrielem, Černým, Cinkem,
Cinkem, Haškem, Blahníkem,

Týrlem a dalšími. Fotbalové hřiště pomohli vybudovat
v roce 1945 američtí vojáci
s pomocí své vojenské techniky a do současné podoby

byl sportovní areál přestavěn
a zmodernizován před deseti lety. Tělovýchovná jednota
Baník Zbůch, jak se od roku
1951 klub jmenuje, se během
let rozrůstala a sdružuje nejen
fotbalové nadšence, ale i volejbalisty. Celkem je v oddílu
zaregistrováno 150 členů - dospělých i dětí. Hlavní náplní
spolku je udržení sportovního
života v obci a hlavně mládeže
u sportu.
Aktuálně hrajeme jarní
část těchto soutěží:
• A-mužstvo: okresní přebor
• B-mužstvo: 4. třídu okresního přeboru
• dorost: krajskou soutěž

• mladší žáci: okresní přebor
• přípravka: okresní přebor
• staří páni: pro radost
Rádi bychom pozvali veřejnost na připravovaný „Memoriál Ládi Rubáše a Zdeňka
Přibáně“, který se uskuteční 13. 7. v areálu TJ Baník
Zbůch. Akce bude s bohatým doprovodným programem a ve večerních hodinách
i s diskotékou.
Na jaře jsme pořádali brigádu a sběr kovového odpadu. Jménem fotbalového
spolku děkuji občanům, kteří
se zapojili a tím naši činnost
podpořili.
Richard Spiller

ČervenÝ Újezd

V Červeném Újezdě je z čeho vybírat
Společenský a kulturní život v naší vesničce je docela
bohatý.
Máme přibližně 90 obyvatel.
Jediným oficiálním spolkem
je Sbor dobrovolných hasičů, který má přes 60 členů.
Všichni členové však nejsou
občany naší vesnice a naopak
spousta obyvatel "Červeňáku"
není ve sboru.
Z některých hasičů, nehasičů a kamarádů se vytvořily
ještě menší skupinky. Například "YBAB", ženy a dívky,
které občas vystoupí, zazpívají, zatancují atd. Další jsou
"Jawaří", parta chlapů, kteří
vlastní a milují stroje značky
Jawa. Ještě je zde partička důchodkyň, které se několikrát
během roku sejdou na tzv.
"Babinci". V neposlední řadě
je tu naše mládež, která tvoří družstvo Mladých hasičů. Často vystupují s kultur-

každoročně připravují dárečky a vystoupení k MDŽ.
Na Velikonoce připravujeme
Velikonoční jarmark s dílničkami, májku mají v plné
režii chlapi. Nezapomínáme
ani na Den dětí. Pořádáme
také Dušičkový prodej, Mikulášskou nadílku, slavnostní
rozsvícení vánočního stromku
a Vánoční trh. Naši Jawaři se
odhodlaně vydávají na svých
strojích na Silvestrovskou vy-

ním programem na akcích.
V Červeném Újezdě se tedy
nedá říct, že nějakou akci pořádali, organizovali a připravili hasiči, nehasiči, Jawaři...
Vždy jde o společnou domluvu, organizaci a práci všech,
kteří se chtějí zúčastnit. Za to
jim patří veliké díky.
A opravdu je u nás z čeho vybírat. Každoročně se koná Novoroční výšlap po okolí, ukončený posezením a domácí polévkou. Děti jezdí na lyžařský
výcvik do Hojsovy Stráže. Hasiči mají svou řádnou valnou
hromadu. Pořádá se Hasičský
bál s živou muzikou, bohatou
tombolou, dámskou volenkou
a někdy i s vystoupením nebo
půlnočním překvapením. Děti
i dospělí se mohou pobavit
na Maškarním reji, děti si
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jížďku se zastávkou na kávě
a zákusku. Během celého
roku se scházíme na oslavách, výročích a různých tematických zábavách. Nesmí
chybět ani Silvestr. S dětmi
jezdíme na výlety, lyžovat atd.
Kromě loňského roku, kdy
se naše družstva nezúčastnila
žádných závodů, organizujeme hasičské závody, někdy
i Memoriál F. Herejka, v září
Červeňáckou osmu a pro děti
branný závod.
Myslím si, že takový společný život je krásný a správný.
Jednou jsme spoluobčané,
sousedi, přátelé a rodina, měli
bychom mít i nějaké společné
zážitky a vzpomínky.
Všechny zmíněné akce chceme uskutečnit i letos. A rádi
přivítáme nové kamarády
a přátele.
Pavla Spillerová,
SDH Čerevený Újezd
www.zbuch.cz

Z radnice

Chceme mít Zbůch čistý
a uklizený

Kompletní svoz komunálního a tříděného odpadu i provoz sběrného dvora zajišťuje ve Zbůchu na základě platné smlouvy firma EKO-SEPAR. Chtěla bych poprosit nové
občany, aby ihned po přistěhování vyplnili a odevzdali
přihlášku ke svozu v této firmě. Odkaz na přihlášku je
ke stažení na webových stánkách obce.
Máme u nás ale i takové spoluobčany, kteří dodnes vlastní
popelnici nemají a svým komunálním odpadem plní popelnice sousedů, obecní koše
na dětských hřištích či veřejných prostranstvích, nebo ho
klidně vhodí do kontejneru
s oblečením, případně prostě
vyhodí u sběrných míst s tříděným odpadem. Ptám se,
proč?! Kvůli pár korunám?
Věřte, že se na tyto občany
ve velmi brzké době zaměříme. Důrazně je žádám, aby
si neprodleně přihlásili svoji
vlastní popelnici!!!
Vážení občané s trvalým
pobytem ve Zbůchu, ráda
bych vás upozornila, že využití sběrných iglú pro tříděný
odpad i sběrného dvora je
pro vás BEZPLATNÉ. Jen
nadlimitní množství odpadu
je zpoplatněno i pro vás, aby
se zamezilo zneužívání sběr-

všechny - nebuďte lhostejní, a pokud uvidíte někoho
ukládat odpad tam, kam nepatří, upozorněte ho nebo ho
nahlaste policii či obecnímu
úřadu.
Rozmístili jsme také deset
nových košů s pytlíky pro
pejskaře resp. „poklady“ jejich čtyřnohých miláčků, které
můžeme poslední dobou naleznout skoro na každém kroku. V této souvislosti prosím
občany, aby nepouštěli své psy
na veřejných prostranstvích
obce z vodítka – viz Obecně
závazná vyhláška č. 1/2015
o pohybu psů a ostatních
zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních
záležitostí místního pořádku
(vyhláška je ke stažení v archivu úřední desky na webových
stránkách obce) a hlavně, aby
po nich vždy uklízeli.
Bohužel mě velmi nemile
překvapily informace od místních spolků i jednotlivých občanů o neustálém znečišťování
našeho potoka, lesů, alejí i luk.
Samotnou by mě nikdy nenapadlo jet do lesa a vyhodit zde
třeba boty či pneumatiky nebo

ného dvora. Ceník ve sběrném
dvoře jinak platí pouze pro
mimozbůšské a podnikatele.
Iglú jsou pravidelně vyvážena - plast 1x týdně
(v úterý), papír 1x za 14
dní (liché pátky) a sklo 1x
za měsíc (středa). Sběrný
dvůr je otevřen 3x v týdnu,
otevírací hodiny najdete
na webových stránkách
obce. Nová provozní doba
byla od dubna upravena
tak, aby více vyhovovala
občanům: v úterý bude
otevřeno celoročně do 17
a ve čtvrtek v letních měsících až do 19 hodin.
Umísťování odpadu mimo
sběrné nádoby je přestupek,
který je možno pokutovat
ve správním řízení až částkou
50 000 Kč! Některá místa jsou
monitorována kamerovým
systémem obce. Prosím vás

Termíny pro svoz komunálního odpadu:
STANDARD
Měsíc

1x týdně

1x za 14 dní
sudý týden

1x týdně (říjen - duben)
1x za 14 dní (květen - září)

leden
2 9
únor		 6
březen 		 6
duben 		 3
květen
1 8
červen 		 5
červenec 3 10
srpen 		 7
září 		 4
říjen
2 9
listopad 		 6
prosinec 		 4
www.zbuch.cz
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13
13
10
15
12
17
14
11
16
13
11

23
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17
22
19
24
21
18
23
20
18

30
27
27
24
29
26
31
28
25
30
27
25

1

2

9
6
6
3
15
12
10
7
4
16
13
11

23
20
20
17
29
26
24
21
18
30
27
25

2

9
6
6
3

16
13
13
10
1

		
		
		
9 16
6 13
4 11

2

20

23
20
20
17
15
12
10
7
4
23
20
18

30
27
27
24
29
26
24
21
18
30
27
25

1x za
měsíc
poslední
středa
v měsíci
30
27
27
24
29
26
31
28
25
30
27
25

vysypat do aleje u polní cesty
zavařené ovoce i se skleničkami. Natož vozit do přírody
ve velkém množství odpad
z kuchyně a zbytky jídla a vylévat tu jedlé i motorové oleje,
když v dnešní době je v každé
obci sběrný dvůr, do kterého
mohu tyto odpady odvést.
Ano, i takto se chovají někteří z našich spoluobčanů. Jiní
si naopak nárokují obecní pozemky a zeleň jako svoje skladiště, ať už automobilových
vraků, stavebního materiálu
nebo třeba kup hnoje. Prosím,
aby se nad tím každý zamyslel
- tohle tolerovat nechceme!
Budu velmi ráda, když k čistotě a úklidu naší obce povedete všichni i své děti – třeba i účastí na takových akcích, jaká se konala 5. dubna
pod názvem „Ukliďme Česko
– ukliďme Zbůch“. Tento projekt, organizovaný pro veřejnost spolkem JO AKCIČKY,
i letos podpořilo vedení obce
Zbůch, Sbor dobrovolných
hasičů Zbůch a již tradičně
se zapojila i základní a mateřská škola.
Jana Zajptová

Nové otevírací
hodiny sběrného
dvora ve Zbůchu
(ulice K Letišti E20):

Letní období:
Úterý: 8.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 15.00 – 19.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin
Svátky: ZAVŘENO
Zimní období:
Úterý: 8.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 13.00 – 17.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin
Svátky: ZAVŘENO

