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ÚVODNÍ SLOVO
Řádky do tohoto úvodního slova píši v polovině září, kdy nám zbývají necelé tři týdny dokrajských voleb. Budeme volit naše zástupce do krajského zastupitelstva a tak, až půjdete
během prvního víkendu v říjnu ( 7. - 8. 10. 2016 ) k volebním urnám, držím vám palce, abyste měli šťastnou ruku a hodili do urny lístek té politické strany či hnutí, který bude zárukou
šťastné budoucnosti pro většinu z nás.
Za redakci Zbůšský zpravodaj – Rudolf Hrdlička

USNESENÍ
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
16. září 2016 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup
rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 24. června 2016 do dnešního
zasedání
2. schvaluje refinancování Smlouvy o zajištění kofinancování projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky
Radbuzy“ pomocí úvěrové smlouvy od společnosti Komerční banka a.s., Na Příkopě
33/969, Praha, pobočka Plzeň, Goethova 1 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
3. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřské
školy Pohádka Zbůch o 50.000.- Kč pro rok
2016

tovém domě Zbůch, 5. května 83, umístěné
v 1. NP budovy č.p. 83, postavené na pozemkuparc. č. 144/1 katastrální území a obec
Zbůch, která vyžaduje celkovou rekonstrukci.K bytové jednotce náleží spoluvlastnický
podíl ve výši 1019/8156 z celku ke společnýmčástem budovy č.p. 83 a spoluvlastnický podíl ve výši 1019/8156 z celku stavební
parcely č. parc. 144/1 zastavěná plocha, to
vše katastrální území a obci Zbůch za cenu
ve výši 650.000.- Kč. Kupujícím je paní Zuzana Bendová, bytem Nýřany. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta obce

HORNICKO –
HISTORICKÝ
SPOLEK PŘI
ZUD VE ZBŮCHU
  Hornicko - historický spolek ZUD ve Zbůchu pořádal během dvou prvních víkendů v
září hned dvě akce. Tou první byl po mnoha letech 2. ročník Dne horníků ve Zbůchu.
Vše započalo v sobotu, 3. září dopoledne na
hřbitově v Chotěšově, kde vedení Hornicko historického spolku uctilo památku položením věnce u hrobu z roku 1918, kdy se na
dole v sousedním Týnci stalo důlní neštěstí.
Samotný svátek horníků pokračoval po
poledni ve Zbůchu na náměstí, odkud šel
průvod do bývalého areálu dolu Obránců
míru ve Zbůchu. Zde pokračoval kulturní program a co bylo nejdůležitější, že se
opět po roce sešli bývalí horníci, kteří za-

Josef Skála v.r.
místostarosta obce

4. schvaluje prodej bytové jednotky č.
83/03 o výměře 101,90 m2 (vč. sklepa) v by-

OBCHVAT OBCE ZBŮCH
Největší dopravní zatížení ve Zbůchu je
v ulici Plzeňská, tj. na silnici první třídy
č. I/26 ve směru Plzeň – Domažlice. Z posledního sčítání vozidel, které provedlo ŘSD
ČR v roce 2010 vyplývá, že po této silnici projede za 24 hodin 9.713 vozidel, z toho 1.783
vozidel nad 3,5 tuny. Z důvodu značné intenzity dopravy na této komunikaci, kterou
mohou potvrdit obyvatelé přilehlých nemovitostí, se již léta pracuje na přípravě výstavby obchvatu obce. V územním plánu je vyznačen dopravní koridor pro tento obchvat
v západní části území, jehož linie pokračuje
na katastrální území obce Úherce a v opač-

ném směru pak na katastrální území obce
Chotěšov a města Stod. Plánovaná přeložka silnice I/26 řeší odklonění dopravy z centra sídel Stod, Chotěšov a Zbůch a má název: „I/26 D5 – Stod, přeložka“. Ve směru od
Domažlic bude přeložka začínat před Stodem, kde se trasa přeložky odkloní od stávající silnice doleva a bude míjet západně město Stod, obec Chotěšov, obec Zbůch a u obce
Úherce se napojí na dálnici D5 pomocí silnice II/180. Celková délka trasy projektované
přeložky je 12,159 km a bude vedena v některých místech v úrovni stávajícího terénu, v násypech o maximální výšce 11 metrů
pokračování na str. 2
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vzpomínali na dobu, kdy společně fárali na výše zmíněném místním dole Obránců míru či v Tlučné na dole Krimich.
Tou druhou akcí Hornicko - historického
spolku ZUD ve Zbůchu byla jejich účast na
letošním Dne horníků v Sokolově, kam se
vydali o týden později, v sobotu, 10. září.
Rudolf Hrdlička

pokračování ze str. 1

a v zářezech o maximální hloubce 6,5 metrů. Součástí stavby budou také přeložky silnic II. a III. třídy a polních cest. Na úseku
hlavní trasy přeložky silnice I/26 je navrženo 13 mostních objektů, jimiž hlavní trasa
překonává údolí s vodními toky, lokální biokoridory, silnice nižších tříd, účelové komunikace, resp. Polní cesty a stávající železniční trať. Dále je přes hlavní trasu navrženo 6
nadjezdů pro převedení silnic II. a II. třídy.
Projektovou přípravu na tuto velice pro nás

důležitou stavbu zajišťuje firma SUDOP Praha a.s., která dopisem ze dne 3. srpna 2016
sdělila, že v období od srpna do listopadu tohoto roku budou v trase přeložky prováděny průzkumné vrty za účelem shromáždění
údajů o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech v zájmovém území.
Jiří Hájek, starosta obce

KČT – ODBOR
LÍNĚ ZA
PODPORY OBCÍ
ZBŮCH A LÍNĚ
pořádají jubilejní 35. ročník turistické
akce

PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
v sobotu, 10. prosince 2016
na trasách 5, 10, 11, 14 a 20 km

ZÁJEZD NAŠICH SENIORŮ NA
VÝSTAVU – ZAHRADA ČECH
– DO LITOMĚŘIC
Po jarním výletě do Lubence, Chýše a Žlutic, který pořádal Svaz důchodců společně
se Svazem civilizačních chorob ve Zbůchu v
polovině letošního června, jsme se nyní po
prázdninách vydali do Litoměřic, abychom
zde navštívili známou výstavu - Zahrada
Čech.
Už samotná cesta byla zajímavá v tom,
že jsme postupně projížděli jak samotnými
městy, jakými jsou Plasy, Žatec, Louny či Lovosice, resp. místy, kde se pěstuje světově
známý a kvalitní chmel v překrásné krajině
českého Středohoří. Po této tříhodinové jízdě
autobusem jsme dorazili do cíle našeho výletu, kde řeka Labe je natolik široká a hlavně
hluboká, aby odtud mohly vyplouvat větší lodě a výletní parníky převážně severním směrem na Děčín a dále pak na Drážďany.
Bývalé okresní město Litoměřice nás přivítalo slunečními paprsky, že procházka samotným výstavištěm byla o to zajímavější, že

STARTY :

jednotlivé venkovní expozice zeleniny a především pak květin byly úžasné. Obzvláště ti
z nás, kteří žijí v rodinném domku a mají zahrádku anebo ti, kteří žijí v panelovém domě a mají aspoň malý balkon, o to více ocenili tento výlet, využili této možnosti, že si
domů nakoupili různá semena, cibulky nádherných květin či různé doplňky do kuchyně
anebo pro práci na zahradě.
Domů jsme odjížděli spokojeni, až na to
úmorné horko, naštěstí po celém areálu výstaviště bylo dost restaurací a stánků s občerstvením a hlavně s možností doplnit tekutiny. Na závěr našeho výletu do severních
Čech jsme se před hlavní bránou výstaviště
vyfotografovali, abychom měli památku na
tento vydařený zájezd.
Za všechny členy zájezdu
R. Hrdlička

• Holýšov, žst. 20 km od 7.00 do 10.15 hod.
• Líně, Obecní dům 14 km od 9.00 do 10.30
hod.
• Stod, žst. 11 km od 8.00 do 12.00 hod.
• Zbůch, restaurace V Cihelně 10 km od
9.00 do 11.00 hod.
• Chotěšov, klášter 5 km od 8.30 do 12.00
hod.

CÍL :
Zbůch, restaurace V Cihelně od 12.00 –
16.00 hod.

TRASY :
Popis tras účastník obdrží na startu ( doporučujeme mapy KČT 1 : 50 000 Č. 31Plzeňsko a č. 32 Přešticko

ODMĚNA :
v cíli pamětní list, PF, malé občerstvení, navíc pro nejmladšího, nejstaršího
a nejvzdálenějšího účastníka malý dárek

STARTOVNÉ :
Děti do 15 let a členové KČT 15 km, ostatní 20 km.

BLIŽŠÍ INFORMACE :
• http://kctline.euweb.cz
• e-mail: kctline@seznam.cz
• Václav Straka – 721 443 671

UPOZORNĚNÍ :
Děti do 15 let jen v doprovodu dospělé osoby, akce není pojištěna – účast na
vlastní nebezpečí.

DOPRAVA :
Na starty se dostanete vlakovým spojením
Plzeň – Domažlice a autobusovým
spojením Plzeň – Zbůch, Plzeň – Domažlice.

SPONZOŘI :
• Opravy, prodej jízdních kol Ladislav Pakandl, 330 21 Líně 13/14
• Jídelna Egermayerová Stanislava, Plzeňská 93, 330 22 Zbůch
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POHÁDKOVÝ LES
Stalo se již příjemným zvykem, že vždy na konci letních prázdnin
místní hasiči ze Zbůchu pořádají pro své nejmladší členy a jejich kamarády tzv. stopovačku kolem bývalého koupaliště pod názvem –
Pohádkový les. Děti na startu obdrží list, kde jsou jednotlivé úkoly,
které musí během pochodu postupně plnit a v cíli, po sečtení bodů,
získají různé dárky či pamlsky. Ti nejmenší absolvují závod s rodiči,
pro které je to svým způsobem odreagování od všednodenních staros-

tí. V cíli pak všichni mají možnost si opéci vuřty a vychutnat si jedno
víkendové odpoledne před startem do školy.
Velké poděkování patří všem dospělým členům SDH jak ve Zbůchu, tak i v Červeném Újezdě, kteří se celoročně starají o své nejmladší členy a svými akcemi tak přispívají nejenom k pestré činnosti ve
svém sboru, ale především mají velký, kladný vliv ve výchově dětí a
lidských hodnot!
R. Hrdlička

TURISTICKÝ VÝLET
NA VALAŠSKO
Ve dnech 11. - 14. srpna jsem
se letos vydal společně s turisty
ze sousedních Líní na opačnou
stranu naší vlasti, na Valašsko.
Během čtyř letních dnů jsme
postupně, pod vedením pana
Václava Straky ze Zbůchu, navštívili několik zajímavých míst
v této nádherné krajině východní Moravy. Bylo to např. poutní
místo na Sv. Hostýně, Česko-slovenský betlém v městečku Horní Lidči s 230 vyřezávanými figurami, z toho 75 pohyblivými.
Na ploše 50 m2 je čtyřicet nejzajímavějších míst Zlínského a
Trenčínského kraje. Zajímavá a
poučná zároveň byla návštěva
gobelínové manufaktury ve Valašském Meziřičí či exkurze firmy Rudolf Jelínek – Distillery
Land ve Vizovicích. Zajímavá byla též návštěva muzea – Červený dům ve Velkých Kloboukách
anebo podobná expozice muzea
ve Velkých Karlovicích, téměř na
hranici se Slovenskem. Na obou
místech jsme se dozvěděli, jak v
historii se místním lidem těžce
žilo v tomto hornatém kraji.

PRÁCE KRONIKÁŘE
ČÁST 1. – ČEŠTÍ
STŘEDOVĚCÍ KRONIKÁŘI

V Národním kulturním památníku na Ploštině jsme se zase dozvěděli, že tato valašská
dědina měla podobný osud za 2.
světové války jako Lidice či Ležáky v Čechách. Během našeho
putování po Valašsku jsme též
navštívili hrad Brumov, v kraji
vinic, odkud pocházel náš známý spisovatel Ludvík Vaculík. A
jaký by to byl turistický zájezd,
kdybychom nenavštívili turisticky známá místa. Tím naším cílem byla Jurkovičova rozhledna
v Rožnově p./ R. či Pustevny s
dnes vyhořelou částí na Libušíně a bájnou sochou Radegasta.
Na samý závěr putování po
Zlínském kraji jsme v poslední
den navštívili Zoologickou zahradu a zámek Lešná, který stojí
v areálu zahrady na okraji krajského města.
Bohužel, tím nejsmutnějším
zážitkem našeho výletu byla samotná jízda autobusem po naší
nejznámější dálnici D1.
Za všechny účastníky zájezdu

Již odedávna se píší paměti a
uchovávají se staré dokumenty.
Mají historickou hodnotu, neboť nám připomínají významné
události.
Jak je dnes všeobecně známo, veškerá vzdělanost vzešla
z klášterů, kde jednotliví mniši
sepisovali různé informace, nejdříve psané v latině, později v
tom jazyce, na kterém samotný
klášter ležel.
V každém historickém období
měly české země svého písmáka, kronikáře, který zapisoval
důležité zprávy pro potřebu samotné církve, později i pak pro
potřeby panovnických rodů.
Tak např. vedle českého spisovatele a pražského kanovníka, Beneše Krabice z Veitmile
( zemřel v r. 1375 ) či katolického kněze, Václava Hájka z Libo-

R. Hrdlička
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čan ( narozen v 15. stol. - zemřel
v r. 1553 ) byl tím nejznámějším Kosmas. Narodil se v polovině 11. stol. ve Zdicích a zemřel
v první čtvrtině 12. stol. v Praze. Celých pět let před svojí smrtí byl děkanem pražské kapituly
při sv. Vítu. Téměř všechny informace, které jsou dnes o něm
známé, pocházejí z jeho kroniky, kde se několikráte zmínil
o sobě a svých příbuzných. Na
svou dobu se dožil vysokého věku, asi 80 let.
Konec 1. části – zpracoval :
R. Hrdlička

Příště : psaní kronik v novověku

HASIČI ZBŮCH
Vážení občané, přátelé, kamarádi
Skončila doba prázdnin a dovolených, a tak se Vám opět hlásím,
abych se podělila o zážitky a akce pořádané dobrovolnými hasiči ve
Zbůchu za letní období červenec až září. Ani v této době naše organizace nezahálela.
Stejně jako každý rok jsme uspořádali dvě soutěže.
První soutěž se konala 2. července 2016 a byl to letos již XVIII. ročník Memoriálu J. Motyčky, kterého se zúčastnilo 15 soutěžních družstev. Výsledky soutěže jsou následující: V kategorii děti přípravka – 1.
místo Zbůch, 2. Stýskaly, v kategorii mladší děti – 1. místo Stýskaly
A, 2. Zbůch, 3. Stýskaly B, v kategorii starší děti 1. místo Zbůch, 2.
Přehýšov, 3. Líně, v kategorii ženy 1. místo Zbůch, v kategorii muži –
1 .místo Vrtbo – Hubenov, 2. Řemešín, 3. Zbůch.
Druhá soutěž se uskutečnila 17. 9. 2016 – rovněž XVIII. ročník
Zbůšské osmy, na které si zasoutěžilo i přes nepřízeň počasí v netradiční disciplíně celkem 22 družstev. I v této soutěži se domácí družstva umístila na předních místech: v kategorii děti přípravka – 1. místo Stýskaly, 2. Zbůch, v kategorii mladší děti – 1. místo Stýskaly, 2.
Zbůch, 3. Líně, v kategorii starší děti 1. místo Zbůch, 2. Stýskaly, 3.
Přehýšov, v kategorii ženy 1. místo Nýřany, 2. Zbůch, 3. Lochousice, v
kategorii muži 1. místo Zbůch, 2. Lochousice, 3. Tlučná.
Některé z našich dalších akcí:
12. 8. 2016 jsme se zúčastnili Lochousické koňky (soutěž s historickou ruční koněspřežnou stříkačkou), kde muži i ženy obsadili 1.
místo.
3. 9. 2016 jsme na soutěži v požárním útoku v Tlučné obsadili: ženy 2. místo a muži 4. místo.
27. 8. 2016 jsme na konci prázdnin uspořádali „Pohádkový les“ plný pohádkových strašidel. Tato akce se opět konala na koupališti, na
kterém se sešlo přes 30 dětí. V lese bylo pro ně připraveno 12 disciplín, na kterých děti i někteří rodiče předvedli svoje dovednosti, za
které byly děti řádně odměněny. Na konci je čekalo občerstvení spojené s opékáním vuřtů.
24. 9. 2016 nás čeká ještě soutěž v Červeném Újezdu a v Nýřanech.
V týdnu od 16. 7. do 22. 7. 2016 uspořádalo SDH Zbůch pro své mladé členy první ročník hasičského tábora. Celkem 16 mladých hasičů
pod vedením svých vedoucích a instruktorů strávilo týden prázdnin v
chatkách a ve stanech v rekreačním středisku „Sycherák“.
Po celý týden plný naučných her, „bojovek“, výletů a koupání panovala skvělá atmosféra. A jaký by byl hasičský tábor bez ukázky „ha-

sičské práce“, kterou děti spolu s vedoucími za velké pomoci místního
SDH Stráž (dodání technického vybavení) předvedli pro ostatní rekreanty přímo na Sycheráku. Tato ukázka vzbudila u místních velký
ohlas a chválu. Nejen krásné prostředí, ale i výborná kuchyně přispěly k velké spokojenosti, s kterou se odjíždělo domů.
Ani naši psovodi nezaháleli. V druhé polovině července navštívili
letní výcvikové tábory v Ejpovicích a Mostě. V Mostě měli naši dva psi
možnost si vyzkoušet i přepravu na místo nasazení vrtulníkem PČR.
Ve dnech 5. - 7. 8. 2016 proběhlo v Hejnicích první celostátní setkání psovodů SHČMS, kterého se za náš sbor zúčastnilo 7 psovodů. V
závěru srpna se seznámili s činností Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje při návštěvě jejich výjezdového místa a dispečerského pracoviště v Plzni.
14.8 – 20. 8. 2016 se výjezdová jednotka zúčastnila výcviku na
vodě a práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik proběhl ve
středisku Škoda jaderné strojírenství na Butově. Jednotlivé dny byly tematicky rozděleny. Všichni členové se zdokonalovali v ovládání
malého plavidla, sebejištění při práci ve výškách a traverzu přes volnou hloubku, slaňování a v záchraně tonoucího. Součástí výcviku byla exkurze v sídle Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v
Plzni na Borech, kde jsme mohli nahlédnout „pod pokličku“ práce našich kolegů z IZS.
Léto nebylo jen o soutěžích, zábavě a výcviku, ale výjezdová jednotka musela také zasahovat při mimořádných událostech:
Čerpání zatopených prostorů v Líních a ve Vejprnicích po vydatném přívalovém dešti.
Několikrát při likvidaci obtížného hmyzu.
Zajištění dodávky vody do frézy při opravě náměstí ve Zbůchu.
Při požáru travního a polního porostu v Blatnici u Diossu.
Při technickém zabezpečení Hornického dne.
Ve středu 7. 9. 2016 začal opět po prázdninách fungovat kroužek
mladých hasičů.
Děti, které by měly chuť a odvahu přijít mezi nás, jsou kdykoliv vítány.
O další nové informace z našeho sboru se s Vámi velice ráda podělím v příštím čísle.
Za Sbor dobrovolných hasičů Zbůch,
jednatelka Kaliská Věra
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DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR
V KLADRUBECH U STŘÍBRA
Pořádat jednu akci více jak 25 let, obzvláště pro děti v dnešní době
techniky, stojí za uznání.
Vše začalo v roce 1983, kdy si vedení Českého rybářského svazu MO v Líních řeklo, že by mohlo pro své nejmenší členy uspořádat letní tábor, kdy během letních prázdnin by si mladí rybáři, za dozoru
svých vedoucích, mohli dosytosti zachytat ryby. Tehdy jejich místem
byla Hracholuská přehrada, odkud se po několika letech přemístili
do romantického údolí říčky Úhlavky, nedaleko kladrubského kláštera. Už zde před nimi stanovala dětská skupina Pionýr z Vejprnic a
tak tehdy slovo dalo slovo a tato spolupráce trvá do dnešní doby. Bě-

hem července sem první jezdí stavět stany skupina z Vejprnic, aby je
po 14 dnech vystřídali rybáři, kteří naopak po dvou týdnech bourají
tábor. Sám jsem do Kladrub jezdil dlouhých 9 let od roku 2000 jako
vedoucí sportovních a didaktických soutěží. Bylo zajímavé např. sledovat, jak první dva tři dny stávaly děti poměrně brzo před sedmou
hodinou. Postupně se u nich noci prodlužovaly díky té skutečnosti,
že musely během dne plnit různé soutěže, které byly fyzicky namáhavé v podobě např. vybíjené, malé kopané, letním biatlonu či stopovačce celého oddílu po okolí. To pak stávaly o hodinu později i déle, což
trvá do dnešní doby.
Vedle samotného chytání ryb, jejich nejoblíbenější činností je koupání v Úhlavce a protože se ani tady nezastavil čas, dnes mají děti k
dispozici velký bazén uprostřed tábora.
V závěru mého vzpomínání na tento letní dětský tábor bych chtěl
vyzdvihnout práci všech vedoucích, kteří si na dva týdny berou řádnou dovolenou a dokonce jsou mezi nimi i ti, kteří jako podnikatelé
jsou zde zadarmo. V úvodu jsem se zmínil, že dnes není žádná legrace
zaujmout děti obyčejnou hrou v přírodě, plnit různé úkoly, když jsou
naopak ovlivněny vymoženostmi moderní techniky. Hlavním úkolem
jejich vedoucích je nejenom zájem, aby děti seděly u vody s prutem,
ale též, aby si prázdniny užily v kolektivu, mezi svými kamarády, za
což jim patří velké poděkování. Často si neumíme poradit doma s jedním, dvěma svými ratolestmi, tady mají na starost 60 dětí.
R. Hrdlička

STODSKÁ 8
V rámci stodské pouti se v posledních letech vždy koná atletický
závod – Stodská 8, který pořádá místní atletický oddíl. Závod - Běh
kolem Chotěšova, který se konal na konci letošního dubna, stáli na
stupni vítězů běžci ze Zbůchu. Zde ve Stodě naši obec Zbůch úspěšně reprezentovaly dvě rodiny – Šmákalova a Hrdličkova. V mládežnické kategorii běžela Matylda Hrdličková a všechny tři dcery Petry
Šmákalové – Tereza, Barbora a Zuzana, které dokonce stály na stup-

ních vítězů. V kategorii dospělých běžel Jan Hrdlička se synem Janem a Petra Šmákalová, která doběhla mezi ženami na 1. místě. Navíc vyhrála kategorii do 40 let. A protože vyhrála i rodinnou štafetu (
společně s Janem Hrdličkou ), stala se absolutním vítězem Stodské 8
! Rádi připomeneme, že kategorii nad 60 let vyhrál bývalý občan Zbůchu a dnes reprezentant Agropodniku Domažlice Karel Fait.
R. Hrdlička
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AMFORA V HOŘÍKOVICÍCH
Po více jak deseti letech se do našeho regionu AM – amatérská, FO
– fotbalová, RA - rarita Praha vrátila a i letos byl o toto utkání velký zájem.
V zajímavé sestavě přijela i nyní, v neděli, 11. září do sousedních
Hoříkovic, kam byla Amfora pozvána u příležitosti oslav – 780 let od
první písemné zmínky.
Mezi bývalými čs. reprezentanty nechyběli – Karol Dobiáš a Antonín Panenka z Bohemians Praha, Přemysl Bičovský z Teplic, Jan Berger ze Sparty či Jan Fiala z Dukly Praha. Známé a populární umělce
zastupovali – Jiří Zonyga, Martin Kraus, Vladimír Hron, Oleg Sokolov, Zbyněk Merunka, Pavel Poulíček, Pavel Větrovec, Michal Jiráň,
Ivan Borisov, Andrea Andrei či super star Roman Skamene. Zápas komentovala dvojice – Petr Salava a Václav Tittelbach a slavnostní výkop provedla Zora Jandová a Josef Dvořák.
V ten den nebyl důležitý výsledek, ale naopak zábava během celého utkání.

Na konci května 2005 přijela k nám do Zbůchu Amfora Praha, aby
zde sehrála přátelské utkání se starou gardou Baníku. Tehdy každý
fotbalový a televizní fanoušek od nás i ze širokého okolí očekával velkou zábavu, což potvrdila vysoká návštěva přes tisíc diváků.

R. Hrdlička

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016 / 2017 VE ZBŮCHU
Prvňáčků nastoupilo 30 do 2 tříd po 15, takže děti mají ideální
podmínky pro výuku. Celkový počet žáků ve škole přesáhl číslo 200
(konkrétně 207), což je stav, který byl ve Zbůchu naposledy před 15
lety. Na 1. stupni je v 7 třídách 132 žáků (průměr 19 žáků na 1 třídu),
z nichž 75 navštěvuje 3 oddělení školní družiny, na 2. stupni je 75 žáků ve 4 třídách (průměr 19).
1.A - Alexandr Beran, Patrik Forejt, Viktor Kořínek, Jakub Kvarda, Jan Mlejnek, Tomáš Střeštík, Adam Zajíček, Ester Dunová, Nikola
Kronusová, Magdaléna Kučerová, Adéla Matoušková, Natálie Nováková, Ema Šimandlová, Nela Štolbová a Klára Urbánková. Třídní učitelka Mgr. Martina Malinová.
1.B - Michal Denk, Daniel Janský, Václav Kotus, David Lengyel, Patrik Slávik, Dominik Žiga, Eliška Kantová, Michaela Kiliánová, Tereza Kiliánová, Laura Maříková, Nikola Němcová, Klára Schejbalová,
Andrea Stenglová, Petra Vlasáková a Denisa Zajptová. Třídní učitelka Mgr. Helena Dokoupilová.
ředitel Základní školy Zbůch, Vlastislav Kőnig

Naši

jubilanti

ŘÍJEN
Václav Tesař
Věra Pluhařová
Hájek František
Valečková Františka

25.6.2016 v 11.00 hodin si připomněli manželé Marie a Vladislav
Švehlovi v obřadní síni obecního úřadu 65 let společného života.
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LISTOPAD
Jiří Dvořák
Anna Houdková
Jaroslava Bláhová
Josef Flemr
Růžena Bittenglová
Anna Fikrlová
Herta Štenglová
Ivana Frýzová
Běla Kalinová
Hana Synáčová

PROSINEC
Pavla Langhansová
Václav Horský
Julie Blažková
Josef Kořínek
Daniela Šilhavá
Kristina Hettlerová
Jaroslav Hašek
Zdeněk Eisenhammer

DĚTSKÁ HERNA VE ZBŮCHU – Nádražní 192
Záměr projektu:

Dětská herna je místo sloužící k vzájemnému setkávání maminek
a dětí předškolního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Maminkám nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou, navázat nová přátelství, získávat nové zkušenosti a pohledy na výchovu, nové nápady a
inspiraci. Děti – pod dohledem svých maminek – získávají první zkušenosti před vstupem do školky, navazují nové kontakty a zvykají si
na dětský kolektiv.

Ve spolupráci s rodiči rozvíjet všechny oblasti tvořivosti a kreativity dětí (jde o to, mít nápad a dát mu podobu).
Proces tvoření – ruční práce jsou počátkem základních řemeslných
úkonů kreslení a malování – prostředek kreativního projevu (experimenty s materiály a technikami) stříhání, lepení a trhání papíru – široká paleta příležitostí k tvoření modelování
– zkoumání a tvořivé zpracovávání tvárných materiálů (hlína, těsto, modelovací hmoty) lepenkové konstrukce
– tvořivá činnost limitovaná materiálem a fantazií nebo řízená plánem, či projektem konstruování ze stavebnic – uplatnění manuální
zručnosti dle předlohy, ale i dle fantazie
Pohybové aktivity (získávání povědomí o prostoru a těle, s pohybem v něm)
volný i organizovaný pohyb = přirozený rozvoj kreativního potenciálu
Dramatické, literární a hudební aktivity - hodnota spočívá v tom,
že o nich dítě může hovořit
říkanky – vnímání rytmu slov, doprovod gesty
vyprávění – nejdříve vyprávění hrou než slovy, s rozvojem jazyka
přichází i rozvoj příběhu
písničky (společný zpěv) – ideální způsob ke sdílení radosti z hudby
hudba, tanec – učíme se naslouchat, reagovat gesty, výrazovým
pohybem
Hravé aktivity – prostor pro uplatnění tvořivého jednání ve volné
hře
imaginativní hry (hry „na něco“) – vyprávění příběhu pomocí akce provázané slovy
miniaturní světy – rozvoj fantazie ve hře (na statku, ve městě…)
interaktivní hry - rozvoj sociálních dovedností = porozumění systému lidské společnosti
Tvořivé myšlení (potřeba soustředění)
Převážná část malých dětí má základní vlastnosti dobrého vědce:
jsou všímavé, zvídavé, chtějí přijít věcem na kloub. A především neustále kladou otázky.

Kde si vyzvednete klíče?
OÚ Zbůch: PO – PÁ dopoledne, PO a ST do 17:00 hod.
Obecní knihovna: ÚT a PÁ 15:30 – 18:00 hod.

Provozní řád
• Vstupem do herny uznávají návštěvníci tento provozní řád.
• Před vstupem si vyzvedněte klíč od herny na OÚ nebo v obecní
knihovně
• Vstup je zdarma
• Herna je především pro děti 0 – 3 roky (rodičovská dovolená)
• Vstup pouze bez obuvi, v přezůvkách, nebo ponožkách.
• Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou,
která za ně a za hračky plně odpovídá po celou dobu pobytu v herně
• Za případné úrazy dětí plně zodpovídá doprovázející osoba
• Hračky jsou všechny (vystavené i ve skříňkách) k dispozici dětem
s ohledem k jejich věku. Dospělí jsou povinni před odchodem zkontrolovat, zda hračky, které si děti zapůjčily, jsou uklizeny a v pořádku, případné poškození prosím nahlaste.   
• Vynášení hraček z herny je zakázáno!!!!!
• Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje osobu, která si zapůjčila klíč, k vykázání návštěvníka z herny.
• Konzumovat lze přinesené potraviny jen v místě k tomu určeném
– mimo koberec
• Herna je nekuřácká, nesmí se zde požívat alkoholické nápoje, platí zákaz vstupu zvířat.
• Dospělí zodpovídají za dobrý zdravotní stav svůj i dětí, aby nedošlo
k přenosu nemocí na ostatní návštěvníky.
• Obecní úřad neručí za ztrátu osobních věcí návštěvníků.
• Prostor pro kočárky je určen v chodbě.
• Při naplnění kapacity herny je osoba, která si zapůjčila klíč, povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky
• Převzetím klíče od herny souhlasíte s tímto řádem

čerpáno z knihy „Rozvoj tvořivosti“
autorka: Dorothy Einonová

Očekávaný výstup:
Vyjadřovat svou dětskou představivost a fantazii v tvořivých činnostech – konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových,
dramatických i jiných.
Náměty pro tvořivá setkávání:
1. Modelovaný podzim (práce s tvárným materiálem)
2. Papírové Vánoce (papírový tvoření – ozdoby, řetězy, Betlém)
3. Krabicový karneval (tvoření z krabic – karnevalové masky)
4. Kreslené Velikonoce (velikonoční dekorace)
5. Uklizené jaro (aktivní práce na zahradě MŠ)
6. Roztančené maminky (Den matek s písní a tancem)
7. Šikovní tatínci (Den otců s náročnější řemeslnou prací – konstruktivní stavebnice)
8. Hravé děti (Den dětí s pohybovou hrou)
9. Svět techniky (TECHMANIA – pozorování, zkoumání, přemýšlení)
10. Školáci v pohybu (rozloučení s předškoláky s cíleným pohybem)

Tvoření je života koření

Naslouchejme dětem, vysvětlujme, odpovídejme a dávejme jim příležitosti k aktivnímu tvoření a kreativitě.

TVOŘIVOST, neboli kreativita je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Projevuje se jako vynalézavost, originalita, případně
kreativní řešení problémů. Týká se nejen výsledku, ale také procesu, kterým se k tomuto výsledku dospělo.

Bacíková Naděžda

ředitelka MŠ POHÁDKA

Motto: „Tvořivý rodič = tvořivé dítě.“
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NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ
BĚHEM 4. ČTVRTLETÍ
2016 V NAŠEM REGIONU

REVIZE KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA
Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9.
2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na
tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících
kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit
kotel úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem (kamna
s tepelným výměníkem, kotel na tuhá paliva, krbová vložka s teplovodním výměníkem), tedy na většinu otopných zařízení na tuhá paliva v českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá
paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje
na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato
zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022
již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale
na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však
i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.

• Havelský trh – Plzeň, nám. Republiky – 12. - 18. 10.
• Přeštice od první písemné zmínky – výstava k 790. výročí Přeštic
– Dům historie Přešticka - 12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
• Ochutnávky vín v KD ve Stodě - 12. a 13. 10. - 18. h.
• Nekuřácký bál s příchutí vína ve Zbůchu v restauraci Baník od
20. hod. - 15. 10.
• Přednáška Stanislava Motla s filmovou projekcí na téma : Co není
v učebnicích – Šifra otce vlasti ( Karel IV. ), Po stopách slavných a
zapomenutých ( N. Šuhaj Loupežník ),
• Hledání malého prince ( A. De Saint Exupéry ) - 25. 10. v KD ve
Stodě od 17. hod.
• Den Plzeňského kraje – 28. 10. od 15. hod. v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, vstup zdarma
• Drakiáda s Rádiem KISS Proton – 28. 10. od 13. hod. na letišti v Plasích
• Oslavy vzniku republiky a DEPO Street Food Market – 28. 10. město Plzeň
• Taneční zábava – hraje Extra Band v KD ve Stodě – 21. hod.
• Veletrh perspektivy řemesel – KD ve Stodě – 2. 11. od 9. - 15. hod.
• Martinský trh – 4. - 11. 11. - Plzeň – nám. Republiky
• Turbo – 35 let tour – 5. 11. - koncert ve velkém sále MKS v Domažlicích od 20.30 hod.
• Marie Rottrová a skupina Neřež – 8. 11. exkluzivní koncert ve velkém sále MKS v Domažlicích od 19.30 hod.
• Cestopisná přednáška – Tenkrát na západě / americká divočina – manželů Špillarových v malém sále KD ve Stodě – 8. 11. od
18. hod.
• JUNIORFEST 2016 – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež – 11. - 16. 11. v Horšovském Týně
• JUNIORFEST – IX. Ročník – 16. 11. - slavnostní zakončení v domažlickém kině Čakan
• Vánoce v Přešticích – 23. 11. 2016 – 8. 1. 2017 – Zvyky a tradice –
výstavní sál – Dům historie Přešticka
• Šumavské hody – 25. 11. - vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru
– Hotel a pivovar Belveder -Železná Ruda
• Český rok na vsi – 26. 11. - odpolední adventní dílna na statku
Lűftnerka v ZOO Plzeň
• Vánoční trhy – 26. 11. - 23. 12. - Plzeň , nám. Republiky
• Jakub Smolík – vánoční acoustic tour 201165 – 28. 11. - velký sál
MKS v Domažlicích – 19.30 h.
• Západočeské rockové legendy – 3. 12. - KD v Holýšově od 20. hod.
• Mikulášské trhy s vepřovými hody – 3. 12. - náměstí v Kladrubech od 8. hod.
• Český rok na vsi – 17. 12. - živý betlém na statku Lűftnerka – odpolední program v ZOO Plzeň
• Vánoční jarmark a živý betlém – 18. 12. - náměstí v Horšovském
Týně

Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na
základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné
již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i
pro kotle na tuhá paliva. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou
povinné jednou za dva roky.
Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3.
třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny
obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady
požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou
muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno.
Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů.
							
Jiří Hájek, starosta obce (zdroj – internet)

V květnu letošního roku oslavila 85. výročí narození
paní Bedřiška Bezděková

Zbùšský zpravodaj vydává obec Zbùch
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