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SLOVO STAROSTY
době zkolaudována. Nově vybudovaný osvětlený chodník
je to největší plus této dlouho odkládané akce. V současnosti se již zpracovává
projekt na přeložku plynu.
Po Novém roce proběhne výběrové řízení na rekonstrukci
zbývající části silnice včetně
chodníku. Předpoklad začátku realizace je v květnu 2020
a ukončení v témže roce.

Nádražní ulice

Vážení spoluobčané,

Silnice se připravuje
ke kolaudaci. V průběhu
realizace se podařilo uspokojit všechny žádosti ze
strany občanů. Po dohodě
se správci sítí (kanalizace
a voda) byla v rámci rekonstrukce provedena i kontrola
a opravy vedení.

nastupuje zima a to znamená, že uplynul již rok
od voleb. Dvanáctého prosince se konalo zasedání
zastupitelstva, které mimo jiné schvalovalo rozpočet
obce na rok 2020. Chci proto krátce zrekapitulovat
naši dosavadní investiční činnost a seznámit vás s výhledem na další období.
Největším úspěchem je nepochybně schválená smlouva
na prodej lokality Olšinky.
Tato smlouva obci kromě hotovosti ve výši 14 000 000 Kč
zajistí i rekonstrukci místních komunikací (Topolová,
část ulice U Trati, Luční,
V Zátiší, Na Stadionu, V Cihelně, Polní, Na Pomezí,
Na Výhledech) a demolici
bytového domu v ulici Sokolská 208-211. Výsledné
odhadované plnění ze smlouvy (přes 54 000 000 Kč) převyšuje roční objem příjmů
do rozpočtu obce.

Opravy komunikací

V květnu proběhla „tryskovou metodou“ oprava někte-

rých obecních komunikací.
Neomezila provoz, jen vyžadovala spolupráci občanů, kteří museli na nezbytně
nutnou dobu přeparkovat
svá auta. Dne 27. května
byl zfrézován a nově položen
povrch komunikace v ulici
U Školky a následně opraven
překop v ulicích Hornická,
Petra Bezruče a na křižovatce v Průkopnické ulici. Další
opravy jednotlivých výtluků
následovaly teď v listopadu
před začátkem zimy.

Nádražní ulice po rekonstrukci

Silnice do a přes
Červený Újezd

Před položením finálního
povrchu na křižovatce Brigádnická – Topolová jsme
provedli kamerové zkoušky
a čištění dešťové kanalizace
a následně vyměnili nefunkční části.
Na investiční akci Nádražní si obec najala externího
konzultanta. Díky jeho práci
a vstřícnosti stavební firmy
Terrasystem, s.r.o., se podařilo zkrátit dobu realizace
a zároveň ušetřit obci cca
900 000 Kč.

Stavba byla z důvodu nutné přeložky plynu zastavena.
Hotová část bude v nejbližší

Topolová ulice a část
ulice U Trati

Rekonstrukce probíhá na
základě plnění ze smlouvy
„Olšinky“. Původní projekt

Oprava silnice do Červeného Újezdu
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rekonstrukce byl na žádost
občanů v rámci možností
upraven (sjezdy, parkovací
místa, zvýšené a osvětlené
přechody, zeleň). Před realizací jsme nechali ulice
nově geodeticky zaměřit.
Správci sítí (kanalizace
a voda) prověřili a opravili
vedení. Před začátkem akce
byly realizovány čtyři vodovodní a dvě plynové přípojky. Provedli jsme kamerové
zkoušky a čištění dešťové
kanalizace včetně její částečné opravy.
Bohužel se v průběhu rekonstrukce zjistilo, že podloží vozovky je špatné a bude
nutné jeho zpevnění. Dodržení správných technologických postupů a nastupující zima budou možná
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důvodem k přeložení fáze
zpevnění pláně, frézování
a položení nového povrchu
na jarní měsíce roku 2020.

Náměstí – parkovací
zóna

Vedle prodejny potravin
na Náměstí plánujeme postavit parkovací zónu se 43
stáními. Projektová dokumentace je před dokončením. Budeme žádat o změnu stavby před dokončením
ke stávajícímu stavebnímu
povolení. Realizaci očekáváme v první polovině roku
2020. Situační plánek bude
vyvěšen v přízemí budovy
obecního úřadu a na webových stránkách obce.

Luční ulice, spojka mezi
ulicemi Luční a Lomená,
V Zátiší, Na Stadionu,
V Cihelně

Rekonstrukce proběhne
v roce 2020 a bude realizována v rámci plnění ze smlouvy
„Olšinky“. Do konce letošního roku se uskuteční schůzka
s projekční kanceláří, na které bude obec specifikovat
případné úpravy stávajícího
projektu (doplnění jednostranného chodníku, parkovací zóna u fotbalového
hřiště, výměna mostu přes
Zálužský potok atd.). Návrh
projektových změn plánuje-

me prodiskutovat s občany
žijícími v dotčené lokalitě.

žádosti o stavební povolení. Odhadované investiční
náklady v roce 2020 činí

Výstavba bytového
domu v ulici Sokolská

Po Novém roce začne demolice stávajících budov
v ulici Sokolská č. p. 208211, která bude realizována
v rámci plnění ze smlouvy
„Olšinky“. Na uvolněném
místě plánujeme postavit
nový bytový dům s 19 byty.
V současné době je hotový projekt a připravuje
se zadávací dokumentace
pro výběrové řízení na dodavatele stavby a podání

26 000 000 Kč a je s nimi
počítáno v rozpočtu na rok
2020.

Rekonstrukce Topolové ulice

Připravované akce
Silnice I/26

Druhá etapa zvýšení bezpečnosti průtahu obcí je
ve stádiu posledních úprav
projektové dokumentace. Vydání společného územního
a stavebního povolení předpokládáme v první polovině
roku 2020. Ke zdržení došlo
kvůli umístění přechodového ostrůvku za křižovatkou
s ulicí Hornická u rodinného
domu č. p. 198.
Děkuji všem občanům,
jichž se dotknou územní
zábory v průběhu stavby,
za vstřícnost; hlavně paní
Věře Štaifové, která svým
kladným přístupem odblokovala patovou situaci s umístěním přechodového ostrůvku u svého pozemku.
Termín realizace druhé etapy byl po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic posunut
na jaro 2021.

Mateřská školka

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na novou budovu. Bude
se jednat o jednopatrový
objekt hrubého půdorysné-

ho rozměru 69,5 x 19 m.
Kapacita se navýší o jednu
třídu. Předpokládané vytápění je tepelným čerpadlem
vzduch-voda a fotovoltaickým systémem, s teplovodním podlahovým rozvodem.
Konstrukčně půjde o dřevostavbu. Předpokládaný termín začátku realizace je rok
2022. Financování akce bude
kombinací komerčního úvěru a případné dotace. Vše je
zatím v přípravné fázi.

Podrobnější informace přineseme v následujících číslech
zpravodaje v roce 2020.
Jak vidíte, tvrdě pracujeme
na zlepšování a zvelebování
naší obce. O to více nás mrzí
chování části našich spoluobčanů, pro které je veřejný prostor v obci jen cizím
místem, o jehož stav nemají žádný zájem. Jak jinak si
vysvětlit spoustu cigaretových nedopalků, odpadků,
psích výkalů na veřejných
místech a jízdy aut přes travnaté plochy. Vždyť „na vlastním“ si takové chování málokdo dovolí. Nebuďte prosím
neteční, a pokud narazíte
na takové spoluobčany, slušně je na jejich nevhodné
chování upozorněte. Možná,
že jim doteď jen nikdo nevysvětil, že je to NÁŠ společný
prostor, NAŠE obec…
Moje další výzva směřuje k našim spoluobčanům
žijícím v nově rekonstruované Nádražní ulici, a týká
se parkování. Většina místních obyvatel může parkovat
na svém pozemku, ale přesto

Základní škola

V současné době se připravuje projektová dokumentace a zároveň podklady
pro podání žádosti o dotaci
(do února 2020). Plánujeme
odizolování celé budovy, výměnu plynové kotelny včetně rozvodu topení, výměnu
oken a zateplení celé budovy
včetně rekuperace a využití fotovoltaického systému.
Akce bude financována kombinací vlastních finančních
prostředků obce a případné dotace. Předpokládaný
termín realizace jsou roky
2021 – 2023.

se průjezd ulicí změnil v slalom mezi stojícími vozidly.
Již teď dostáváme upozornění od složek záchranného
systému a EKO-SEPARU
na ztíženou průjezdnost. Nedovedu si představit, kdyby
došlo k mimořádné situaci
– k ohrožení majetku nebo
života. Pak bude pozdě zpytovat svědomí, jestli pohodlnost a lhostejnost zavinila škody, které již nepůjde
vrátit zpět.
Dalším problémem bude
i samotná zimní údržba silnice a chodníků, které také
nejsou určeny k parkování
osobních automobilů, natož
nákladních. Bude-li současný stav přetrvávat, obec
nemůže garantovat řádný
úklid silnice včetně chodníků
v průběhu zimního období.
Vážení spoluobčané,
dámy a pánové, přeji
vám všem klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně
zdraví a osobní pohody.
Ing. Dušan Duchek
starosta
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Z RADNICE

Místostarostka Zbůchu Jana Zajptová:

Spolkový život v obci
všestranně podporujeme
Vážení občané, pan starosta ve svém článku hovoří
o investičních projektech v obci. Já bych vás nyní ráda
informovala o některých dalších našich aktivitách.
Ve dnech 29. dubna a 15. října se konala dvě vítání nových
zbůšských občánků, na nichž
jsme mezi nás přivítali 24 dětí.
Do redakční uzávěrky zpravodaje se ve Zbůchu letos narodilo celkem 25 dětí, do konce
roku ale ještě některé další určitě přibydou. V obřadní síni
obecního úřadu letos uzavřelo sňatek sedm manželských
párů, oslavili jsme také jednu
zlatou svatbu.
Na víceúčelovém hřišti základní školy se v pondělí
2. září uskutečnilo přivítání
25 nových prvňáčků. Po krátkých proslovech ředitele školy
Vlastislava Kőniga a starosty obce Dušana Duchka se
noví žáci vydali za doprovodu svých starších kamarádů
z 9. třídy ke své nové paní
učitelce Marii Kašpírkové.
Stejný počet 25 dětí byl letos
přijat také do zbůšské mateřské školy.

Výsadba zeleně

Obec nechává zpracovat
plán výsadby nových stromů
i obnovy stávajících porostů;
snažíme se využívat i možnosti dotací. Některé projekty již
byly na podzim realizovány,
například výsadba více než
20 stromů v lokalitě Pod Sídlištěm a u Červeného Újezdu
jako obnova významných stabilizačních prvků z Programu
péče o krajinu Ministerstva
životního prostředí ČR. Některé výsadby zajišťují sami
pracovníci obecního úřadu,
do budoucna bychom chtěli
zapojit i děti a veřejnost.
Mimochodem, málokdo ví,
že k výročí 100. let vzniku
Československé republiky byla
i ve Zbůchu, tak jako v mnoha
jiných obcích, v parku mezi
Plzeňskou a Lomenou ulicí,
vysazena lípa. Proto jsme
k ní dodatečně umístili kámen
s označením.

Lípa republiky

Úspěšný spolkový život

Mnozí z vás už dobře vědí,
že místní spolky u nás vždy
najdou všestrannou podporu.
Samozřejmě od nich očekáváme co nejširší oslovení
veřejnosti. Akce podporu-

Vítání občánků
www.zbuch.cz
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jeme jak finančně v rámci
dotací obce, tak i propagací
na webových stránkách a vývěskách, hlášením rozhlasu nebo materiální pomocí
ve formě podia zapůjčeného
v rámci spolupráce s Mikroregionem Radbuza. Občas
stačí ale i dobrá rada, kontakt
nebo nápad.
Z letošního roku bych ráda
vyzdvihla zejména tyto povedené akce: Obecní májku
(SDH Zbůch), Memoriál Ládi
Rubáše (TJ Baník Zbůch),
Sousedský den (JO AKCIČKY a SDH Zbůch), Oslavy
k výročí 50 let sociálních
služeb ve Zbůchu (CPTS
Zbůch), 5. Hornický den
(HHS Zbůch), Cyklovýlet,
Ples Black&White (JO AKCIČKY) a v neposlední řadě
i Rozsvícení vánočního stromu na Náměstí, na kterém

se spolu s obcí podílí většina
našich spolků.
Ke všem akcím se snažíme
pořizovat fotodokumentaci,
nebo ji získáváme od jednotlivých spolků a zveřejňujeme na webových stránkách
www.zbuch.cz/aktualne/ fotogalerie-a-videogalerie/foto-z-akci-a-udalosti/. Obec nechala natočit i video o založení Hornického muzea, které
můžete zhlédnout v sekci Fotogalerie – 5. Hornický den.

Akce pro seniory

Ve dnech 15. května a 10. listopadu uspořádali zaměstnanci obecního úřadu pro naše seniory taneční zábavu, posezení
s občerstvením a hru bingo,
v květnu dostaly ženy ke Dni
matek od starosty kytičku. Desátého června se konal seminář o první pomoci, na němž
přednášel MUDr. Roman Sviták. Sportovní Osmiboj seniorů se uskutečnil 28. června
ve zbůšském Centru pobytových a terénních sociálních
služeb (CPTS) a k naší velké
radosti ho domácí družstvo
Zbůchu vyhrálo.
Na pondělí 9. září připravily pracovnice obecního úřadu

Cyklovýlet
ve spolupráci s kanceláří senátora Ing. Mgr. Pavla Karpíška
a členkami místní organizace
Seniorů ČR autobusový výlet
pro zbůšské seniory do Senátu ČR. Během dopoledne
se jim věnovala asistentka
Bc. Jaroslava Šedivcová i sám
senátor Pavel Karpíšek. Společně si prošli historické prostory budov na Malé Straně,
vyzkoušeli si sezení na jednotlivých postech senátorů a byly
jim zodpovězeny veškeré dotazy; na závěr dostali i malé
občerstvení. Navštívili také
památky staré Prahy.

TJ Baník - vítězové turnaje Ládi Rubáše

Ples JO Akcičky - Black and White

Ocenění Ladislava Štolby

Oslavy 50. let CPTS - Queenie

Ladislav Štolba

V souvislosti s bohatou
spolkovou činností a aktivním trávením volného času
velice ráda zmiňuji úspěch
Ladislava Štolby, jemuž udělila Ústřední odborná komise
chovatelů drůbeže ocenění
za jeho dlouholetou práci pro
chovatelství.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, ráda bych vám všem
v tomto předvánočním období popřála hodně klidu, pohody, více času na rodinu a hlavně méně každodenního
stresu. Ať jsou vánoční svátky ve vašich domovech plné
radosti, štěstí, dětského smíchu a vůní z jehličí a cukroví.
Do nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví.
Oslavy 50. let CPTS - HazBand

Jana Zajptová, místostarostka
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Povinné
čipování
psů
Podle zákona č.166/1999
Sb. O veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů s účinností
od 1. ledna 2020 musí být
každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve
však ve věku kolem půl
roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého
psa můžete nechat čipovat
již letos, není třeba čekat
na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti
vzteklině je od tohoto data
platné jen tehdy, pokud je
pes takto označen. Sankce
za nedodržení by se mohly
pohybovat v rozmezí od 20
do 100 tisíc Kč v závislosti
na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který
je označen čitelným tetováním, provedeným před
3. červencem 2011.
Po označení psa mikročipem doporučujeme
všem majitelům psů zaregistrovat se do jednoho
z registrů. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku
k vyhledávání a nalezení
vašeho psa v případě zaběhnutí.
Prosíme občany, aby
ve svém zájmu nahlásili číslo čipu svého pejska
na obecní úřad. Bude tak
jednodušší i pro nás případně zaběhnutého psa
identifikovat a vrátit co
nejdříve jeho majiteli.
Obecní úřad Zbůch zajistil svým občanům 26.
10. možnost čipování psů
přímo v obci, a to ve třech
lokalitách: na Náměstí,
ve Starém Dole i v Červeném Újezdu.
(jz)
www.zbuch.cz

Fontána na náměstí opravena
Po počátečních technických problémech byla 18. července konečně zprovozněna fontána Čtyř živlů na Náměstí ve Zbůchu.
Po svém dokončení fungovala fontána jen několik
dní a pak se ocitla bez vody.
Po následných kontrolách
a zjišťování, kam se voda
ztrácí, byl problém nakonec
vyřešen a bez nutnosti kopání
byla závada v rámci reklamace
vyřešena.

Kvůli suchu a nutnosti šetření s vodou jsme se rozhodli
do fontány instalovat časovač
a její provoz omezit na dvě
hodiny dopoledne, dvě odpoledne a čtyři večer tak, aby
vyniklo i osvětlení, které ztvárňuje 4. živel – Oheň. Zemi
představují čtyři pískovcové

sloupy, Vzduch korouhvička
na vrcholu a Vodu čtyři trysky,
směřující k zemi.
Na zimu byla fontána zazimována a nově je i vánočně
osvětlena. Věřím, že po veškerých negacích ze strany obyvatel se stane nedílnou součástí
Zbůchu a jednou z dominant
našeho náměstí.
Autorem fontány i Památníku republiky je Karel Granát.

(jz)

V knihovně najdete
internet i dětský koutek
Obecní knihovna Zbůch,
kterou najdete v Nádražní
ulici číslo 192, vám nabízí
nejen své služby, ale také
příjemné prostředí. Můžete
u nás využít i veřejný internet, a pokud něco hledáte
nebo potřebuje vytisknout,
rádi vám pomůžeme. Máme
i dětský koutek, kde se vaše
děti zabaví nebo si prohlížejí dětské knihy, než si rodiče
vyberou své čtení.
Z našeho fondu si jistě vy-

berete. Máme vše od časopisů
přes beletrii od českých i zahraničních autorů až po naučnou a dětskou literaturu, sci-fi, fantasy, hobby, cestopisy
a podobně.
K 31. říjnu 2019 bylo v naší
knihovně k dispozici čtenářům celkem 7260 knih.
Ke stejnému datu bylo od začátku letošního roku zapůjčeno 3778 knih. Největší zájem
je tradičně o beletrii (2285
půjčených knih), knihy pro
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mládež (531), časopisy (227)
a naučnou literaturu (312).
Knihovna je otevřena v úterý
a pátek od 15:30 do 18 hodin.
Všechny nové knihy, informace a odpovědi na dotazy najdete na našich webových stránkách www.zbuch.knihovna.cz
Přijďte k nám a otevřete si
dveře do říše fantazie, romantiky, napětí, dobrodružství či
historie. Rádi vás uvidíme.
Kateřina Horová
vedoucí knihovny

Personální změny
Obecní úřad

OZNÁMENÍ
Obecní úřad ve Zbůchu
oznamuje,
že bude v době
od 23. 12. 2019
do 1. 1. 2020
z důvodu čerpání dovolené
uzavřen

V rámci obecního úřadu jsme obsadili místo matrikářky Oldřiškou
Čejkovou, která již v červnu úspěšně
absolvovala státní zkoušku. Dalším
novou spolupracovnicí je Zuzana
Balounová, která se věnuje sociální
oblasti, hlavně opatrovnictví (v současné době obec Zbůch zabezpečuje
37 opatrovníků).

Hospodářský dvůr

K personálním změnám došlo i v obsazení hospodářského dvora. Na jaře
odešel do důchodu dlouholetý pracovník Jaroslav Kavalír a koncem roku ho
bude následovat i Stanislav Varga. Během léta proto nastoupili noví zaměstnanci, Martin Šmolík a Ivan Kolář.

Jiří Hájek novým kronikářem

Ihned poté, co mi náš zasloužilý
kronikář a můj spolkový kolega Rudolf Hrdlička letos oznámil, že chce
se svou prací jako obecní kronikář
skončit a věnovat se v důchodu více
rodině a svému zdraví, jsem začala
přemýšlet, kdo by se na tuto zodpovědnou práci nejlépe hodil a hlavně,
koho by tato práce bavila a měl na ni
dostatek času, což je v dnešní uspěchané době to NEJ. Padlo několik
návrhů, ale musím se přiznat, že mě
hned napadl bývalý starosta Ing. Jiří
Hájek. Historii obce zná velmi dobře
a za řadu let, co na obci působil, ví

Veřejné opatrovnictví

Obec Zbůch je unikátní v tom, že na svůj počet obyvatel (2276) má 37
tzv. opatrovanců. Je to dáno především tím, že zde máme Domov pro seniory Barbora a Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
(CPTS). Všichni naši opatrovanci jsou umístěni v některém z těchto zařízení.
Soud může omezit člověka pouze v jeho
zájmu a z důvodu duševní poruchy, která
není jen přechodného rázu (organické duševní poruchy, duševní poruchy a poruchy způsobené užíváním psychoaktivních
látek, schizofrenní poruchy, mentální retardace lehká, střední, těžká a hluboká).
V případě, že je občan omezen ve svéprávnosti, soud nejprve hledá opatrovníka z řad rodiny a příbuzných. Pokud není
nikdo k opatrovnictví vhodný, připadá
tato povinnost na město či obec, ve které

do detailů, co a jak je pro tuto práci
potřeba. V září na 3. zasedání Zastupitelstva obce Zbůch byl tedy navržen
a zastupiteli schválen jako nový kronikář obce Zbůch od 1. ledna 2020.
Rudlovi Hrdličkovi, nejen jako kronikáři působícímu od roku 2002, ale
hlavně jako člověku s neskutečnou
obětavostí, ochotou a pílí, děkuji
za jeho dlouholetou příkladnou a poctivou práci pro obec Zbůch a přeji
mu do dalších let hodně zdraví, klidu
a spokojenosti.
Také všem ostatním, kteří skončili
nebo končí svoji činnost pro obec,
děkuji za odvedenou práci a přeji jim
hodně úspěchů v další etapě jejich
života.
Jana Zajptová

má opatrovanec faktické bydliště, nikoli
trvalý pobyt.
Soud vystaví listinu o jmenování opatrovníka, kterou se veřejný opatrovník
prokazuje vůči třetím stranám (úřadům,
bankám, soudům, atd.) V listině o jmenování opatrovníka je vymezen rozsah
omezení a doba, po kterou je opatrovanec omezen. Zpravidla je to na 3 až 5
let. Rozsah omezení soud určuje individuálně podle vypracovaného znaleckého
posudku opatrovance.
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Rudolf Hrdlička

Veřejný opatrovník je ze zákona povinen pro výkon své funkce složit zkoušku
odborné způsobilosti pro správní činnost
při výkonu veřejného opatrovnictví a během své funkce se pravidelně vzdělávat.
Mezi povinnosti veřejného opatrovníka
patří zejména zastupování opatrovance
při jednání s úřady a institucemi, sjednávání sociálních služeb a dávek, finančních
produktů, spravování jeho majetkových
zájmů a zajišťování občanských práv,
zastupování opatrovance jako rodiče nezletilých dětí, pomoc při zajišťování bydlení, doprovod k lékaři, kontrola užívání
léků, celková péče o dobrý zdravotní stav
opatrovance a podobně.
Zuzana Balounová, Dis.
www.zbuch.cz

Stodská nemocnice dočasně omezuje
dětskou pohotovost
Stodská nemocnice upravila od 1. listopadu z provozních důvodů režim
dětského oddělení. Až do odvolání nebude poskytovat lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro děti a dorost ve všední dny v době od 15:30
do 7:00 hodin a o víkendech. Zároveň omezí hospitalizace dětských pacientů ve večerních a nočních hodinách. Opatření se dotýká zhruba dvou
až tří desítek dětí týdně.
„V provozu zůstávají všechny dětské
ambulance. Společně s lůžkovou péčí,
která bude v režimu denního stacionáře, zajistíme veškerá standardní ošetření
včetně případného podání infuzí, aplikace injekcí či inhalační terapii. Pacienta
takto vždy minimálně zaléčíme, a buď
odejde do domácí péče, nebo v případě,
že pediatr rozhodne o další hospitalizaci,
zajistíme ji v některém z okolních zdravotnických zařízení. O znovuzavedení
standardního režimu budeme veřejnost
včas informovat. Děkujeme za pochopení,“ uvedl ředitel nemocnice Alan Sutnar.
Beze změn zůstává provoz novorozeneckého oddělení a porodnice. Chirurgické ošetření dětí a dorostu bude nadále zajišťovat chirurgická ambulance,
která trvale funguje i v režimu lékařské
pohotovostní služby sedm dní v týdnu
24 hodin denně.

Dočasné úpravy režimu dětského oddělení jsou projednány se stěžejními poskytovateli dětské zdravotní péče v okolních regionech. Ti jsou připraveni a mají
kapacity potřebnou péči převzít. Zároveň
v těchto dnech nemocnice informuje
všechny spádové ambulance dětských
lékařů a radnice měst a obcí.

Provoz dětského oddělení
od 1. listopadu

n Ambulantní péče – dětské ambulance
Stod, Chotěšov, Merklín – bez omezení
n Novorozenecké oddělení a součinnost
pediatra s porodnicí v režimu 7/24
– bez omezení
n Chirurgické ošetření dětí a dorostu chirurgickou ambulancí vč. chirurgické pohotovosti 7/24 – bez omezení
n Ošetření dětí na lůžkovém odd., případně krátkodobá observace pacienta

do 15:30 hod. – bez omezení v rámci
denního stacionáře
n Lékařská pohotovostní služba pro
děti a dorost – všední dny od 7:00
do 15:30 hod. – bez omezení v rámci
dětských ambulancí
n Lékařská pohotovostní služba pro děti
a dorost – všední dny od 15:30 do 7:00
hod., víkendy a svátky zajištěny v okolních zařízeních (výčet níže)
n Hospitalizace na lůžku přes noc /
vícedenní hospitalizace – zajištěna
v okolních nemocnicích

Nejbližší poskytovatelé LPS pro
děti a dorost

n Domažlická nemocnice – Kozinova
292, Domažlice, tel. 379 710 224
n Klatovská nemocnice – Plzeňská 929,
Klatovy, tel. 376 335 109
n Nemocnice u Sv. Jiří Plzeň – Staniční
74 (vjezd do areálu z Opavské ul.), Plzeň 4, tel. 377 263 965, 377 262 970
n Rokycanská nemocnice – Voldušská
750, Rokycany, tel. 371 762 110
n Poliklinika Tachov – Bezdružická 274,
Tachov, tel. 374 718 183
webové stránky Nemocnice Stod

Pečovatelské centrum pomáhá i u vás doma
Milí občané Zbůchu, Červeného Újezdu a Starého Dolu, chci vám touto cestou připomenout, že i ve vašich obcích poskytuje naše Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov terénní sociální službu, která
je využívána převážně ve zbůšském Domě s pečovatelskou službou (DPS).

třeby například nákupy, velké a běžné
úklidy, praní a žehlení prádla, pomoc při
oblékání (včetně speciálních pomůcek),
přesunech na vozík a lůžko, při podávání jídla, osobní hygieně, péči o vlasy,
Tyto služby samozřejmě poskytuje- rodinných příslušníků či sousedů. při použití WC, zajištění obědů a jejich
me i v terénu, a to ve vašem přirozePomoc může být poskytnuta osobě, ohřátí. Dále pak doprovod na úřady
ném prostředí. Služba je zajišťována která zvládá péči o sebe sama, je sobě- a k lékařům, a to pěšky, sanitou či mokvalifikovaným pracovníkem sociál- stačná s dohledem či s pomocí nebo ji torovým vozidlem pečovatelské služby.
ních služeb lidem, kteří jsou částeč- nezvládá vůbec z důvodů nepříznivého
Zájemcům, klientům a rodinným příně nebo zcela odkázáni na pomoc zdravotního stavu a omezení.
slušníkům nabízíme:
druhé osoby, a to převážně svých
Pro naše klienty zajišťujeme dle po- n bezplatné sociální poradenství
n pomoc při řešení nepříznivé situace
n pomoc při sepsání žádostí o sociální
dávky pro osoby se zdravotním postižením (o průkaz, příspěvek na péči,
zvláštní pomůcku, mobilitu)
V případě zájmu mi pošlete e-mail
na adresu: ps13@pecovatelskasluzba.cz
nebo mi zavolejte na mobilní telefon
728 764 444.
Erika Hubková, CPOS
I letos jsme si na zahradě DPS společně zazpívali
koordinátorka pro Vejprnicko
a opekli buřty s jeho nájemníky a zástupci obce Zbůch.
www.zbuch.cz
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Dům s pečovatelskou službou
nabízí volná místa
Dům s pečovatelskou službou ve Zbůchu (DPS) má
volná místa. Rádi bychom k nám přednostně umístili
seniory z naší obce, ale díky nedostatečnému zájmu
o toto levné a krásné bydlení nabízíme volné byty
i okolním obcím. Není to škoda? Právě toto bydlení
bylo určeno primárně pro naše občany a jejich klidný a spokojený život.
Byty v patrech jsou díky
výtahu dobře dostupné i pro
tělesně postižené seniory.
Nově mají klienti k dispozici
možnost internetového připojení v jednotlivých bytech
nebo internetové televize
za zvýhodněné ceny.
Nájemní bydlení v domě
je podmíněno pravidelným
využíváním služeb pečovatelské služby, nové žádosti
o umístění přijímá Obecní
úřad Zbůch.
Dnes tvoří kapacitu DPS
celkem 21 bytů, z toho jsou

vatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškova se sídlem Partyzánská
519, 330 33 Město Touškov
(www.pecovatelskasluzba.cz).
DPS byl v naší obci postaven v roce 2002 a spolufinancován dotací ze Státního fondu pro rozvoj by-

dva byty 2+0 a 19 garsoniér.
Tři garsoniéry v přízemí jsou
určené k ubytování imobilních osob.
DPS je umístěn v klidné
části obce mimo její centrum, avšak s dobrou dostupností celé řady služeb,
např. lékařské péče, lékárny,
prodejny potravin, autobusové zastávky apod. Do DPS
pravidelně dochází pedikérka, masérka a kadeřnice.
Odborné pečovatelské služby zajišťuje příspěvková organizace Centrum pečo-

Dům s pečovatelskou službou ve Zbůchu

Jak na půjčky a dluhy?
S potřebou půjčit si peníze se v životě setká řada
z nás, ať již na zajištění bydlení či například na nákup automobilu či vybavení domácnosti. Zadluženost
a neschopnost půjčky splácet se v dnešní době týká
i seniorů, dětí či mladistvých.
Podle Exekutorské komory
ČR byl k 1. 2. 2019 celkový
počet pravomocných exekucí
přes čtyři a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 820 tisíc
osob. Průměrný počet exekucí
na osobu byl v roce 2018 cca
5,7 a více než 10 exekucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí
v exekuci je především neúměrné navyšování původních
dluhů, ke kterému docházelo
zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání
rozhodčích doložek či díky
nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké nabídce úvěrů je
velice obtížné se zorientovat

dlení. Do provozu byl uveden 1. března 2003, kdy
se do domu stěhovali první
nájemci.
Novou prezentaci DPS najdete na webových stránkách
www.zbuch.cz/organizace-a-dps/dum-s-pecovatelskou-sluzbou/. Ivana Vanková

pomůže s orientací na trhu
spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí
celkem 17 kritérií ve třech
různých oblastech – kolik
za půjčku zaplatíte, co vás
bude stát případné zpoždění
se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxi věřitelů před
a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční
situaci?
Neváhejte se obrátit na odborníky ve svém okolí. Na
Mapě dluhových poraden
najdete ověřené dluhové poradny, které nabízejí kvalitní
bezplatné služby. A pokud se
do nejbližší poradny nemůžete dostavit osobně, existuje Help linka, na kterou
se může obrátit každý, kdo
potřebuje poradit s dluhy,
od pondělí do čtvrtka od 9

a v případě potíží se splácením již vzniklého dluhu zase
zjistit, kam je možné se bez
obav obrátit.
Máme pro vás několik doporučení, která vám situaci
mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte,
na co si dát pozor?
Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který
srovnává jednotlivé legální
poskytovatele z řad bank
i nebankovních společností,
které mají povolení České
národní banky. Poslední Index byl vydán v červnu 2019
a zaměřil se na srovnání
poskytovatelů mikropůjček,
kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index vám
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do 16 hodin na telefonním
čísle 774 392 950. Na lince je
k dispozici dluhový poradce.
Máte exekuci?
Ověřte si, jestli není vedena
protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Na www.dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat,
která u nezákonných exekucí,
kde nebyl rozhodce vybrán
transparentně, vygeneruje
návrh na zastavení exekuce.
K využití aplikace je potřeba
připravit si několik informací – jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok
podpisu smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu
a v některých případech ještě
jméno rozhodce. Aplikace je
k dispozici zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací najdete na
www.jakprezitdluhy.cz.
Mgr. Tereza Králová
Člověk v tísni, o.p.s.
www.zbuch.cz

HORNICKÝ SPOLEK

Více o spolku na: www.hhszud.cz

Horníci splnili úkol: otevřeli
muzeum a odhalili pomník
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných
dolů vloni vlastními silami a za přispění sponzorů zrestauroval pomník 13 obětem důlního neštěstí na dole
v Týnci, ke kterému došlo v roce 1918. Pro letošek
jsme si stanovili dva náročné úkoly: otevření Hornického muzea v objektu ZUD a odhalení pomníku všem
obětem hornické práce vedle již instalovaného vozíku
proti vjezdu na bývalý důl. Oba úkoly jsme k 28. září
2019 splnili.
V květnu po všech administrativních úkonech začaly
stavební úpravy objektu, který spolku pronajala akciová
společnost ZUD. Prací se –
jak jinak než s elánem – ujali
naši členové a pod vedením
předsedy spolku Antonína
Lukáška připravili prostor
pro instalaci expozice, která
je celá věnována historii hornictví v plzeňském regionu.
K 28. září, kdy se konal 5. Den
horníků, jsme mohli muzeum
slavnostně otevřít a současně
odhalit pomník obětem hornické práce. Občané Zbůchu a návštěvníci z širokého
okolí se mohli na vlastní oči
přesvědčit, jak jsme našemu
slovu dostáli.
Sláva byla zahájena průvodem, který vyšel od nádraží
a směroval do areálu ZUD,
kde program pokračoval.
Čelo průvodu nám ozdobili ti
nejmenší, permoníci z místní
mateřské školy, kteří pod ve-

dením svých učitelek vystoupili i v kulturním programu.
Překvapením byla i hojná
účast místních obyvatel, kteří potom strávili při hudbě
a dobrém jídle příjemné odpoledne.
Akce se zúčastnila Mgr. Radka Trylčová, radní Plzeňského
kraje pro životní prostředí
a zemědělství, a Jaroslava
Šedivcová, která zastupovala senátora Mgr. Ing. Pavla
Karpíška. S potěšením jsme
přivítali i starostu obce Zbůch
Ing. Dušana Duchka a místostarostku Janu Zajptovou,
kteří předávali pamětní stuhy
a poděkování všem těm, kteří se podíleli na rekonstrukci
objektu pro muzeum i na jeho
obsahové náplni.
Za úspěšný průběh slavnosti
patří poděkování všem sponzorům, hasičům a mateřské
škole ze Zbůchu, dechovému
orchestru Thomann ze ZUŠ
v Plzni, hudební skupině My

Všichni, kdo položili životy při hornické práci, si zaslouží poctu
dva, zástupcům okolních obcí,
hornických spolků, obvodního
báňského úřadu z Plzně a zejména všem občanům Zbůchu, kteří nás svým zájmem
a účastí velmi potěšili. Rádi
je přivítáme při všech našich
dalších akcích, o kterých informujeme veřejnost ve vývěsních skříňkách (ve Zbůchu
u hasičárny) a podrobně potom na webových stránkách
spolku www.hhszud.cz
Otevřením muzea a odhalením pomníku však naše práce
zdaleka nekončí. V průběhu
roku jsme pracovali na archivaci dokumentů hornictví
na Plzeňsku a Radnicku a budování knihovny a depozitáře.
Už pěknou tradicí se stala
kamarádská setkání, na která zveme každých čtvrt roku
všechny členy spolku a příz-

Expozice muzea tvoří také unikátní fotografie
www.zbuch.cz

nivce hornictví – to poslední
se konalo právě u vás ve Zbůchu v restauraci na stadionu.
Zúčastnili jsme se celorepublikového setkání hornických
měst a obcí v Jihlavě „Havíření Jihlava 2019“ a dalších
slavností spřátelených hornických spolků. Velmi dobrou spolupráci jsme navázali
například s klubem historických železnic, s místními hasiči a hlavně s obcemi, v nichž
je hornictví zapsáno zlatým
písmem. Jako každý spolek,
i my zápasíme s nedostatkem
prostředků. Jsme neziskovou
složkou a veškeré finance získáváme vlastní prací, ze sponzoringu a případně, když je to
možné, z dotací. Za peněžité
dary a dotace všem sponzorům
a obcím upřímně děkujeme!
Vlasta Hanauerová

Průvod vyšel od nádraží a směřoval do areálu ZUD
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Hasiči pomáhali u zásahů
i s přípravou mnoha akcí

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Zbůch i letos pořádala nebo se podílela na přípravě a organizaci mnoha
kulturních a sportovních akcí.
Počátkem roku jsme, tak
jako každý rok, uspořádali
Hasičský bál, který se uskutečnil po naší řádné valné hromadě. Dle ohlasů zúčastněných,
kterých bylo mnoho, se akce
vydařila. Všichni se už proto
jistě těší na její další ročník,
který se bude konat 18. ledna 2020 od 20 hodin v sále
restaurace Baník Zbůch.

patří Rozsvícení vánočního
stromečku, Sousedský den,
Den horníků, Školní akademie, Oslavy CPTS Zbůch
nebo Velikonoční průvod
za beránkem.
Kromě toho všeho ale naše
jednotka samozřejmě hlavně
pracovala a pomáhala všude
tam, kde bylo třeba. Během
roku jsme se zúčastnili ně-

Další akcí zbůšských hasičů
byly Masopustní hody. Následovala patrně nejnavštěvovanější hasičská akce roku,
„Posezení u májky“, na které
jsme pro naše občany ze sborové pokladny, tak jako i v minulých letech, uvolnili nemalé
finanční prostředky.
Léto jsme přivítali s dětmi
na Dětském dnu, na nějž jsme
společně s dalšími zbůšskými
spolky připravili spoustu her
a zábavy. V letních měsících
jsme uspořádali tradiční soutěže v požárním sportu. První byl 21. ročník Memoriálu
Jana Motyčky, následovaný
rovněž 21. ročníkem Zbůšské
osmy. Velice nás potěšila hojná účast dětských družstev,
která několikanásobně převýšila účast dospělých. Mezi
další akce, které z nemalé
části zaštítili zbůšští hasiči,

kolika zásahů, a to jak u požárů, technických pomocí,
úniků nebezpečných látek
i jako požární dozor. Členové
jednotky během roku absolvovali řadu školení a výcviků,
čímž se zvedla úroveň jejich
akceschopnosti. Mezi všemi
školeními bych rád vyzdvihl
přednášku MUDr. Svitáka,
Ph.D., o použití automatizovaného defibrilátoru zakoupeného obcí Zbůch začátkem
tohoto roku. Jsme připraveni
toto zařízení efektivně použít
při záchraně lidského života.

jsme se umístili na medailových pozicích. A právem jsme
při vyhodnocení celoročního
okrskového seriálu ve všech
kategorií opět obsadili první
místa.
V létě jsme uspořádali již
3. ročník hasičského soustředění, které se těší velké oblibě.
Mladí hasiči jenom nesoutěží,
ale podnikají i jiné akce. Začátkem roku jsme opět byli
v plzeňském Laser game centru a s těmi nejmenšími jsme
navštívili hernu v Líních. Starší děti spolu s členy výjezdové
jednotky několikrát zabojovali v hokejovém utkání proti
spřátelenému sboru z Lochousic. Velký ohlas u dětí
měla návštěva motokárové
dráhy, kterou si určitě v budoucnu zopakujeme. Navštívili jsme i nové hornické muzeum u nás ve Zbůchu. V zimě

jsme sáňkovali a bobovali,
v létě se byli koupat. I letos
jsme se opět zapojili do projektu „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Velkou radost nám
udělali někteří rodiče, kteří se
zapojili do našich aktivit a byli
dětem velkou oporou.
Kroužek se v průběhu roku
rozrostl o sedm nových členů
a nyní čítá celkem 38 mladých
hasičů. Po celý rok se scházíme každou středu v 16 hodin.
Přijďte i vy mezi nás, zažijete
spoustu legrace, najdete si
nové kamarády a získáte nové
dovednosti.
Za všechny zbůšské hasiče vám, milí spoluobčané,
přejeme klidné vánoční
svátky a šťastný nový rok
strávený v pohodě a bez
mimořádných událostí.
Josef Šlauf, Alena Nezhybová

Aktivní mládež

Také náš kroužek mladých
hasičů měl letos velmi nabitý
program. Zúčastnili jsme se
všech soutěží, které náš okrsek Nýřansko pořádal. Ať to
byly soutěže v požárním útoku
či branné závody, téměř vždy
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TJ BANÍK

Vážení spoluobčané, sportovní přátelé a fanoušci fotbalu,
fotbalový oddíl TJ Baník
Zbůch v naší obci působí už
bezmála 100 let. Rok založení 1922 a blížící se kulaté
výročí je pro nás zavazující,
abychom pokračovali v práci a navázali tak na úspěchy,
kterých za ta uplynulá léta
dosáhli naši předci. Nechci
vám tu povídat o tom, jak těžké je zachovat činnost nejen
na úrovni sportovní, ale i co
se týká technického zabezpečení a údržby areálu.
Mnohem raději vás budu
informovat o události, kte-

Mladí fotbalisté se sloučili
s Chotěšovem
rou by si ještě před pár lety
nikdo z nás nedovedl představit, a přesto se letos stala
skutečností. Je to sloučení
našich mládežnických mužstev s oddílem sousední obce
Chotěšov.
Projekt, nazvaný „Dvě vesnice, jeden tým“ má za sebou
první část sezony v krajských
soutěžích, ale už dnes můžeme říci, že v budoucnu z této
spolupráce mohou těžit oba
oddíly. Děkuji všem, kteří
se o úspěch tohoto projektu
přičinili.
Poděkovat chci také nadšencům, kteří se nám starají
o výchovu mládeže, i všem

hráčům, funkcionářům a fanouškům našeho oddílu.
Všem spoluobčanům pak
přeji krásné vánoční svátky

a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Richard Spiller
předseda oddílu

TJ HALMA

Zdravotně postižení sportovci byli úspěšní

Tělovýchovná jednota zdravotně postižených sportovců
Halma začala rokem 2019 druhé čtvrtstoletí své činnosti. V rámci celoročních aktivit se věnujeme ve svých
oddílech atletice, cyklistice, boccii a lukostřelbě. Už 18
let pravidelně jezdíme na vodácké soustředění na Berounku, kde se vystřídalo již přes 300 vodáků.
Kromě aktivit ve Zbůchu,
kde náš klub vznikl a úzce
spolupracuje s Centrem
pobytových a terénních
sociálních služeb Zbůch
(CPTS), rozvíjíme své sportovní aktivity i v Plzni. Největší část našich sportovců
jsou klienti nebo bývalí
klienti CPTS Zbůch. Velká část jich dnes žije právě
v Plzni.
V roce 2019 jsme pořádali
několik významných sportovních akcí. Třikrát Národní závody v para lukostřelbě
(včetně Mistrovství ČR),
Národní závody v para atletice (atletický stadion Stříbro), Národní závody v para
cyklistice (SK Rapid Plzeň)
www.zbuch.cz

v para lukostřelbě v ČR –
Karel Davídek (kategorie
W1 vozíčkáři).
Na konci roku jsme oslavili
naše dosažené sportovní úspěchy na slavnostním Vyhlášení

a Mezinárodní turnaj v rámci Czech boccia tour 2019
(Plzeň).
Naši sportovci se letos zúčastnili více než 20 sportovních akcí, na nichž získali
mimo jiné:
n zlato na Mezinárodním
turnaji v boccii Tatra Cup
na Slovensku – Alois Běhounek se spoluhráčem
Romanem Sudou,
n bronz z MS juniorů v para
atletice ve Švýcarsku – Michal Vimmer (hod oštěpem),
n bronz z MS juniorů v para
atletice ve Švýcarsku –
Martin Adamčík (vrh koulí),
n bronz na Světovém poháru
12

nejúspěšnějších sportovců TJ
Halma za rok 2019. Akce se
konala 5. prosince v klubu
Buena Vista v Plzni.
Roman Suda
předseda TJ Halma

ŠACHY

Ve Zbůchu se utkali začínající šachisté
V sobotu 9. listopadu se ve zbůšské základní škole odehrál za účasti 62 mladých šachistů z celého Plzeňského
kraje turnaj seriálu začínajících šachistů Klatovská věž.
Již poněkolikáté ho uspořádal Šachový klub Líně ve spolupráci se ZŠ Zbůch a za finanční podpory obce Zbůch,
která přispěla na nákup věcných cen pro všechny účastníky. Slavnostního zahájení
se zúčastnila místostarostka Zbůchu Jana Zajptová,
která všem popřála mnoho
úspěchů.
Soutěžilo se v několika kategoriích. Mateřské školy a žáci
prvního stupně základních
škol hráli společný turnaj (42
účastníků), druhý stupeň ZŠ
(20 účastníků) měl také samostatný turnaj. Po sedmi
kolech napínavých bojů byly

seriál turnajů, ještě předtím
jej pořádali pro děti v Klatovech, odtud také pochází jeho
název. Turnajů Klatovské věže
se v minulosti účastnili i dnešní republikoví přeborníci či
reprezentanti.
Zbůch se tak stává již tradičním místem na šacho-

známy výsledky, předány diplomy vítězům a věcné ceny
všem, kteří našli odvahu porovnat své šachové dovednosti
s ostatními.
Mezi účastníky byli též
žáci pořádající ZŠ Zbůch.
Jakub Garay se mezi chlapci z 1. stupně ZŠ umístil
na 11. místě, Lucka Blahovcová skončila ve stejné kategorii dívek sedmá.
Ve starší kategorii 2. stupně
ZŠ obsadil 11. místo Adam
Kleistner, Tomáš Vodička byl
sedmnáctý.
Klatovská věž má poměrně dlouhou tradici. Od roku
2007 se pořádá jako krajský

vé mapě Plzeňského kraje.
Velkou zásluhu na tom má
ředitel zdejší základní školy
Vlastislav König a samozřejmě také vstřícné vedení obce,
které tyto aktivity podporuje.
Za to jim všem patří velký dík.
Milan Jenč
předseda ŠK Líně

MIKROREGION RADBUZA

Putovní tábor navštívil i naši obec
I v letošním létě byl Mikroregion Radbuza velmi aktivní a připravil pro děti ze svého území a blízkého okolí
osm turnusů příměstských táborů.

Realizace projektu s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza se uskutečnila díky finanční podpoře
z první výzvy Místní akční
skupiny Radbuza na prorodinná opatření. Počet přihlášených dětí se oproti loňskému roku ještě zvýšil na 210
obsazených míst.

Cílem celého projektu, který bude pokračovat i příští
rok (přihlašování bude zahájeno v březnu 2020), je nejen
pomoci rodičům školou povinných dětí vyřešit problém,
jak zaopatřit děti v době letních prázdnin, ale i poznat

Děti si mohly během celých
prázdnin vyzkoušet tvorbu
animovaného filmu, který
byl zaměřen na téma „Putování skřítka Radbuzáčka“,
nebo řadu různých sportů.
Na přání z loňského roku
jsme přidali mimo juda, raftů a lukostřelby i šachy nebo
minigolf.
V rámci turnusu zaměřeného na poznávání světa
různých kultur si děti povídaly francouzsky nebo
anglicky. Na některé čekalo
dokonce překvapení v podobě setkání s dobrovolníky
z celého světa, od Mexika až
po Japonsko, kteří se rovněž
pod záštitou MAS Radbuza
účastnili workcampu v Kozolupech.

území našeho mikroregionu.
A jelikož je o tento projekt
velký zájem, podařilo se nám
získat finanční prostředky
v další výzvě MAS Radbuza
i na jeho pokračování v letech 2021 a 2022.
Andrea Kubernátová

V CPTS Zbůch si děti vyzkoušely i lukostřelbu
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JO AKCIČKY

Více na: facebook.com/joakcicky

Akce s „JO AKCIČKAMI“
V minulém čísle Zbůšského zpravodaje jsme vám
představili náš spolek dobrovolníků, kteří mají
zájem rozvíjet společenský a kulturní život v naší
obci. Myslím, že se nám to celkem daří a řadě lidí
už jsme se dostali do povědomí. Mnoho z vás
s námi rádo podniká různé akce. Za to vám moc
děkujeme a v roce 2020 pro vás určitě zase něco
přichystáme! Krásné Vánoce a veselý Nový rok!
Olga Klečková

V roce 2019 jsme pro vás připravili:
n
n
n
n
n
n
n
n

10. února
5. dubna
19. dubna
25. června
31. srpna
15. září
19. října
30. listopadu

Maškarní pro děti s Petrem Berkou
Ukliďme Česko, ukliďme Zbůch!
Velikonoční průvod za beránkem, Velikonoční trhy
ZŠ Akademie – zajištění občerstvení
Sousedský den – pomoc Obecnímu úřadu Zbůch
Cyklovýlet
Ples Black&White
Rozsvícení vánočního stromku

ZŠ ZBŮCH

Výměna záložek podpořila čtenářství
i poznávání sousední země
Pátá třída Základní školy Zbůch se zapojila do projektu
„Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví
mě číst“. Projekt slouží k navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podporuje
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Děti libovolnou technikou
vytvářely záložky tak, aby motiv zobrazený na záložce vždy
souvisel s vybraným literárním textem, se čtením knihy
nebo s jejím hrdinou. V naší
třídě se do projektu zapojilo
celkem 24 žáků a žákyň, ze
slovenské strany 55. Každý

realizovali, se nachází na západním Slovensku v obci Kátlovce, vzdálené dva kilometry
od města Trnava. Škola nese
název po básníkovi katolické
moderny, který se v obci narodil – Základní škola Pavla
Ušáka Olivu. My máme to
štěstí, že rodiče několika našich dětí pocházejí ze Slovenska. To se nám hodilo. Luc
čina maminka nám přeložila
dopis, který jsme adresovali
slovenským spolužákům. Lili
dokonce obálku se záložkami

z nás musel tedy vytvořit více
než jednu záložku. To se nám
líbilo, protože vybrat jen jednu
knihu nebo jednoho hrdinu
bylo velmi těžké. Mohli jsme
také zapojit fantazii, protože
nebyl zadán ani tvar záložky,
ani technika její výroby.
Škola, se kterou jsme projekt

osobně předala do školy. Jela
totiž s tatínkem na Slovensko užít si podzimní prázdniny. Nemuseli jsme tedy naše
drahocenné záložky svěřovat
do rukou neznámých přepravců. V hodinách českého jazyka
jsme poznávali slovenský jazyk, literaturu, regionální zvyky a život dětí na Slovensku.
V hodinách vlastivědy jsme
zjišťovali zajímavosti z okolí
spřátelené školy.
Mgr. Jitka Pokorná
učitelka 5. třídy ZŠ Zbůch

Páťáci z naší základní školy
www.zbuch.cz
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MŠ POHÁDKA

Máme rádi zvířata aneb detektivem
ve světě zvířat
Mateřská škola POHÁDKA Zbůch připravila pro školní
rok 2019/2020 projekt „Máme rádi zvířata aneb detektivem ve světě zvířat.“ Jeho mottem je „Poznávat
a chránit“ a záměrem vrátit děti blíže k přírodě, hledat
v ní informace, inspirace, kontakty a potěšení. Děti by
se měly naučit radovat se z těchto kontaktů, objevovat
zajímavosti a vzory v životě zvířat, nacházet odpovědi na své otázky a rozvíjet své pohybové dovednosti.
Mezi očekávané výstupy projektu patří získaný pocit sounáležitosti se svým nejbližším
životním prostředím, ochranitelský postoj vůči všemu živému kolem sebe, život v symbióze se zvířaty a porozumění
jejich chování, rozvoj pozorovatelských schopností a také
pohybových dovedností, které
pak povedou k osvojení základů zdravého životního stylu.
Našich aktivit se mohou
účastnit děti, jejich souro-

Fáze projektu:
1. Kam se schovala vlaštovka?
- hry s papírem
- píseň „Vlaštovičko leť…“
2. Co dělala zvířata v Betlémě?
- koledování „Půjdem spolu
do Betléma…“
- vánoční nadílka v MŠ
3. Kdo co umí?
- dětský karneval na téma
„Svět je plný zvířátek“
- sportujeme se zvířátky
(chůze po zvýšené rovině, běh mezi překážkami,
přeskoky, prolézání a jiné
zvířecí disciplíny)
4. Co dělá slepička?
- VELIKONOCE – vajíčkové tvoření
- divadelní představení pro
děti „SLEPICE“ (divadlo

zenci, rodiče i širší rodina,
kamarádi i náhodní kolemjdoucí. Všichni, kdo se chtějí
vrátit do dětství, jsou u nás
srdečně vítáni.
Termíny akcí najdete v průběhu roku na webových stránkách mateřské školy.
Zveme vás srdečně do POHÁDKY. Sdílejte s námi naše
vzdělávací i zábavné aktivity,
stačí se pozorně dívat kolem
sebe!
Naděžda Bacíková,
ředitelka MŠ

Nána)
5. Kteří ptáčci zpívají?
- přání s písničkou - zpívánky pro maminky, oslava
Dne matek v MŠ
6. Na paloučku plno broučků – kam se schovali?
- hry s plněním úkolů - oslava Mezinárodního dne dětí
na louce
7. Kde žijí zvířata?
- výlet s pozorováním zvířat
– ZOO, statek…
8. Chytrý jako liška - proč?
- zvířátkové hlavolamy –
rozloučení s předškoláky
9. Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky
- celoroční pohybový program: Projekt České obce
sokolské s cílem motivovat
děti k pohybu již v předškolním věku

Ubrousky a další odpadky
do kanalizace nepatří
Zbytky jídel, použité jednorázové hygienické
ubrousky a další hygienické
potřeby, kuchyňské utěrky
i různé jiné předměty a látky
končí v kanalizačním systému mnoha měst a obcí,
tedy i u nás ve Zbůchu. Zaměstnanci vodohospodářské
společnosti ČEVAK a.s.,
která náš vodohospodářský
majetek spravuje, zaznamenali, že věcí, které jsou lidé
schopni spláchnout do WC,
přibývá. Přitom hrozí, že
ucpou kanalizační potrubí a problémy působí i při
samotném procesu čištění
odpadní vody na čistírně.
Lidé si mohou takovým
chováním dokonce sami
způsobit velké problémy
v podobě ucpaného odpadu

v domácnostech nebo zanesení domovní kanalizační
přípojky.
Přestože například hygienické ubrousky připomínají
toaletní papír, po spláchnutí
do kanalizace se chovají zcela jinak a ve vodě se nerozpustí, naopak se promění
v poměrně pevnou hmotu.
Ta potom způsobuje častější
poruchy čerpadel a složitější
čištění odpadní vody. Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby do kanalizace
nepatří, lidé by je po použití
měli vyhazovat do běžného
komunálního odpadu. Podobné problémy způsobují
i různé druhy steliv pro domácí mazlíčky nebo použité
tuky a oleje.
Na to, jak správně za-

cházet s odpadní vodou,
se specializuje vzdělávací projekt DOODPADU.
Na webových stránkách
www.doodpadu.cz najdou
zájemci konkrétní případy
i rady, jak s takovým odpadem správně naložit.
Z výše uvedeného vyplývá,
že je porušován i schválený
kanalizační řád. Proto budou
probíhat kamerové prohlíd15

ky. V případě zjištění porušení kanalizačního řádu bude
s konkrétním vlastníkem kanalizační přípojky zahájeno
správní řízení.
Děkuji za pochopení a věřím, že se budeme společně snažit, abychom nejenom udrželi celou kanalizaci
funkční, ale zároveň nezatěžovali naše vody.
Josef Šefl, ČEVAK a.s.
www.zbuch.cz

ODPADY

Obec nadále zlepšuje odpadové
hospodářství
Na podatelně obecního úřadu mohou občané až do konce února 2020
vyplnit anketní lístek, zda mají zájem
o zapůjčení kompostérů ke zpracování bioodpadu ze svých domácností
a pozemků. Vybraným majitelům či
nájemcům nemovitostí s dostatečnými plochami pro zeleň vhodnou pro
kompostování budou kompostéry zapůjčeny na dobu pěti let, poté přejdou
do jejich vlastnictví.
Tato nabídka vzešla ze spolupráce
s Mikroregionem Radbuza, který má
s touto podporou zkušenosti již od roku
2017. Aktuálně čekáme na vyhlášení
výzvy Operačního programu životního prostředí (OPŽP) začátkem března
2020, následně podáme žádost a nakoupíme kompostéry. Nákup bude z větší
části hrazen z OPŽP a dále z rozpočtu
obce. Musí být ale plněny podmínky
programu a projektu, který realizuje Mikroregion Radbuza pro vybrané členské
obce a města. Přesné podmínky budou
upřesněny po vyhlášení výzvy.

Děkuji vám všem, kteří třídíte odpad
a udržujete pořádek kolem sběrných míst.

Nový kontejnerový vůz

Obecní vozový park se během léta rozrostl o nové kontejnerové vozidlo Iveco
Daily. Obec dodnes disponovala pouze
dvěma velmi starými vozidly Multicar,
která měla často závady a omezovala
provoz pracovníků hospodářského dvora. Nový vůz jsme měli letos na zkoušku v nájmu a od ledna 2020 bude již
v majetku obce. Současně byly pořízeny
i tři různé kontejnery, které našly velmi
rychle všestranné využití ať už pro odvoz
trávy a listí, tak i pro dopravu stavebního materiálu a zeminy pro zvelebování
veřejného prostranství a zeleně. Auto je
pracovníky hospodářského dvora vytížené a využití kontejnerů smysluplné, což
nás velmi těší.

Kontejnery na bioodpad

Každý listopadový víkend přistavil
obecní úřad na různá vytipovaná místa k dispozici svým občanům tři nové
kontejnery. Občané je tak mohli využít k odvezení bioodpadu ze zahrádek
a domácností. Kontejnery byly určeny
primárně na listí, odkvetlé zbytky květin a rostlin, ale i na ovoce a zeleninu či
drobné nebo zmulčované větve. O termínech a místech umístění jednotlivých
kontejnerů byli občané informováni letáčky ve vývěskách, informací na webu
obce i obecním rozhlasem.

Další sběrné místo

Nové sběrné místo přibylo ve Smetanově ulici. Mělo by sloužit zejména pro
novou lokalitu Višňovka.

Navýšení svozů iglú

Od 1. září došlo k navýšení počtu svozů iglú pro papír na 1x za 7 dní (pátek)
na těchto čtyřech svozových místech: bytovky u Prefy, Nádražní ulice u knihovny, na Náměstí vedle obchodu a v ulici
Na Výhledech. Ostatní lokality zůstávají
v režimu 14denního svozu.
www.zbuch.cz

Nová povinnost od 1. 1. 2020 –
třídění upotřebených jedlých olejů a tuků

Byla vydána nová Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019, platná od 1. 1.
2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – byly zde hlavně přidány jedlé
tuky a oleje.
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu
metylesteru jako přídavku k pohonným
hmotám nebo být po regeneraci využita
v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí
v kanalizacích a následně v čistírnách
odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii
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čištění (například ucpávají potrubí atd.).
Dalším důvodem k zavedení této povinnosti bylo snížení množství bioodpadů
i celkového objemu odpadů, ukládaných
na skládky.
Obec Zbůch tuto povinnost zajistila
s předstihem tím, že do sběrného dvora
umístila speciální nádobu, do níž občané
podle instrukcí obsluhy odevzdávají olej
v uzavřených plastových nádobách. Jako
u všech tříděných odpadů (papír, plast,
sklo) je důležité, aby občané dodržovali
povinnost nevhazovat do nádob na jedlé
tuky a oleje jiné odpady. Firma EKO-SEPAR pak zajišťuje následné vývozy
jedlých tuků a olejů a předává je k dalšímu zpracování.
Jana Zajptová, místostarostka
Vyhláška je ke stažení na webových
stránkách https://www.zbuch.cz/urad /
obecne-zavazne-vyhlasky /platne-obecne-zavazne-vyhlasky/

Provozní doba sběrného dvora
v období vánočních svátků
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