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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, stejně jako každý rok, abych nám všem popřál, aby tento rok nebyl horší než
ten uplynulý a abychom v sobě našli dostatek sil a odhodlání se vypořádat s problémy,
které na nás patrně dolehnou z důvodu chabého ekonomického růstu v Evropě.
Přeji nám všem, abychom byli zdraví, rozumní a lidští a abychom dokázali myslet na
druhé. Nedejme se odradit nemorálním chováním mnohých v naší společnosti, nepřestávejme dávat najevo, že slušnost není staromódní, pochopení pro druhého není zbytečné
a poctivost není nadávka.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v roce 2011 přispěli svým dílem k rozvoji obce a k rozvoji spolkové činnosti. Věřím, že společně v letošním roce zvládneme budování a další rozvoj naší obce tak, aby se nám tu všem i nadále dobře a spokojeně žilo.
Jiří Hájek, starosta obce Zbůcha

Vážení přátelé, milí spoluobčané.
Chtěl bych se s vámi podělit o radost z vánočního dárku, který naše obec Zbůch dostala
v krajské soutěži „My už třídit umíme“ v kategorii obcí nad 1000 obyvatel. Naší obci bylo uděleno Plzeňským krajem a společností EKO – KOM a.s. ocenění za 2.místo a zároveň byla obci
Zbůch přiznána odměna ve výši 25 000,- Kč. Poděkování patří samozřejmě vám občanům, kteří jste se na tomto
ocenění
nejvíce
podíleli. Doufám,
že neusneme na
vavřínech a budeme nadále třídit odpad a zlepšovat tím životní
prostředí. Při této soutěži se hodnotí nejen výtěžnost, ale i pořádek
kolem kontejnerů
s čímž máme trvalé
potíže. Proto bych
vás chtěl poprosit,
abyste neodkládali odpad vedle kontejnerů, ale naopak
i okolo kontejnerů
udržovali pořádek.

„Vážení občané, dovolte
mi, abych vám
touto cestou
popřál hodně
štěstí a zdraví
v novém roce
2012“
Zpracoval J. Skála



z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zbůch konaného
14. prosince 2011 v hasičské zbrojnici
v Červeném Újezdu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém
zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup
rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 26. září 2011 do dnešního zasedání.
2. schvaluje návrh rozpočtu obce Zbůch
na rok 2012 v závazných ukazatelích, který je schodkový. Příjmy jsou ve
výši 19 598 000.- Kč a výdaje jsou ve
výši 19 598 000.- Kč. Schodek ve výši
605 900.- Kč je krytý přebytkem z minulých let
3. schvaluje proplacení příspěvku ve výši
50.000.- Kč na činnost TJ Baník Zbůch
v I. Q roku 2012
4. ruší bod č. 9, písm. h) z unesení 19. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 24. září 2010, z důvodu nepodepsání
kupní smlouvy na prodej pozemku parc.
č 872/8 v k.ú. Zbůch pro stavbu garáže
5. schvaluje záměr Obce Zbůch k prodeji bytového domu Zbůch, 5. května
144 včetně příslušenství, dle platných
"Zásad…" a podle zákona č. 72/1994 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
6. schvaluje záměr obce Zbůch k prodeji bytu č. 403/02 o výměře 60,94 m 2
včetně příslušenství umístěného v bytovém domě Zbůch, Starý Důl 403 – 404
formou výběrového řízení ve smyslu "Zásad..." a podle zákona č. 72/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů a to za
minimální cenu ve výši 400 000.- Kč
7. schvaluje návrh soudního smíru účastníků řízení ve věci určení vlastnického
práva k bytovému domu Zbůch, 5. května 83 včetně příslušenství, vedeného
u Okresního soudu Plzeň – sever. Pověřuje starostu obce podpisem příslušných
dokladů, aby tak mohlo dojít k naplnění
smyslu návrhu na soudní smír
Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta

Josef Skála v.r.
místostarosta

VÝSLEDKY „ČERVEŇÁCKÉ OSMY“
24. září 2011
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo – muži
Radobyčice
Červený Újezd
Vstiš
Č. Újezd – stará garda

Čas
26,13
27,12
28,67
38,16

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo – Děti / starší
Čas
Líně
31,15
Vstiš „A“
31,90
Vstiš „B“
49,59
Zbůch
1.26,53

Pořadí
1.
2.

Družstvo – ženy
Radobyčice
Červený Újezd

Čas
30,85
54,42

Pořadí
1.
2.
3.

Družstvo – Děti / mladší Čas
Červený Újezd
36,53
Líně
36,60
Zbůch
1.10,97

Naši

jubilanti

LEDEN
Marie Soukupová
Alžběta Hermannová
František Thierl
Bohumil Tošovský
ÚNOR
Anna Buchalová
Jan Bárta

BŘEZEN
Sobotní odpoledne, dne 1.
října 2011 patřilo ve Zbůchu
dětem. Členové Sokola Zbůch
a Klubu Věcí veřejných
pro ně uspořádali sportovní odpoledne na sokolském
hřišti u základní školy. Děti
plnily různé disciplíny, za
které pak obdržely odměny. Mohly si vyzkoušet svoji šikovnost při jízdě na

kole, tříkolce či koloběžce,
chůzi na chůdách, skákání v pytlích, házení kroužků a míčků. Čekal je také
vědomostí kvíz, ve kterém
ukázaly, že o sportu vědí
opravdu hodně. Rodiče i
prarodiče dorazili se svými
ratolestmi v hojném počtu,
o čemž svědčí více než 70
rozdaných diplomů a cen za

splněné disciplíny. K úspěchu akce dopomohlo nejen
krásné počasí, ale i upravené hřiště, jehož údržba stála hodně sil a času všech
pořadatelů. Zvláštní dík patří paní Lýdii Bayerové, která
se nejvíce zasloužila o konání tohoto sportovního odpoledne.

Ščepka Martin

VERNEOVSKÁ CESTA
KOLEM REPUBLIKY 4. ČÁST
Po panoramatickém pohledu z vyhlídky Kolonády Rajsna, postavené podle vzoru Schönbrunnské kolonády v letech 1817
– 1823 sjíždíme vinicemi k baroknímu
zámeckému komplexu s čestným dvorem
a rozhlehlou zahradou ve Valticích a následně zámečku Belvedér. Z Lednicko – valtického areálu navštěvujeme Pohansko, což je
významná lokalita z dob slovanského osídlení, kde poblíž ní je v empírovém loveckém
zámečku expozice dokumentující výsledky archeologických výzkumů. Ještě zajíždíme k dalšímu loveckému empírovému
zámečku z počátku 19. stol. Lány se zajímavou okolní krajinou a již za Lanžhotem
míříme Pomoravím a lužními lesy k prohlídce Národní kulturní památky slovanského
hradiště Mikulčice – Valy, jednoho z předpokládaných sídel knížat Velkomoravské říše.
V Hodoníně, to jsme již na Slovácku, kromě zajímavé radnice ve stylu norimberské
recese, doporučujeme navštívit zámeček se
stálou expozicí zdejšího rodáka T.G. Masaryka, zakladatele československého státu a prvního prezidenta. Jeden z nejcennějších souborů vinařských staveb – Plže
si prohlížíme na západním okraji obce Petrov. Po prohlídce města Strážnice a skanzenu – muzea vesnice jihovýchodní Moravy, vjíždíme na území chráněné krajinné
oblasti a biosférické rezervace Bílé Karpaty.

Jitka Vacínová
Libuše Schmidová
Stanislava Kojzarová
Marie Netrvalová
Marie Krsová

Za Radějovem, kudy prochází naučná stezka vzácných stromů jeřábů oskeruší, projíždíme rekreační oblastí Lučina, navštívíme
zděný větrný mlýn holandského typu s otáčivou střechou z r. 1842 s kompletním vnitřním, dodnes funkčním vybavením. V domku
mlynáře je stálá expozice mlynářství a života na Horňácku. Za Filipovským údolím a již
na území východní Moravy stoupáme na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Vel´kou Javorinu
( 970 m.n.m. ) na moravskoslovenské hranici s vynikajícím kruhovým rozhledem s televizním vysílačem a Holubyho chatou na slovenské straně. Po těžkém sjezdu terénem
do Květné, opět za Stráním začínáme stoupat do Březové a Moravskými kopanicemi přes Lopeník, Mikulčin vrch a dalšími
kopanickými obcemi Vyškovec, Starý Hrozenkov a Žitkovou s kopaničářskou lidovou
architekturou. Dále pokračujeme přes Stítnou nad Vláří – Popov, pod královským hradem v Brumově – Bylnici, který jako pevnost
střežil Vlárský průsmyk a Nedašovu Lhotu
naposledy do kopců do rekreačního střediska Královec, kde naposledy přespíme. Dopoledne nás čekají již jen Valašské Klobouky, centrum jižního Valašska a po obědě již
nasedáme na Hornolidečské železniční stanici do vlaku domů a již se těšíme na jaro
příštího roku, kdy zde započneme třetí dějství cykloturistické akce.
Václav Straka



Nejvíce se na Vánoce asi těší vždy děti.
Napsaly Ježíškovi o dárky a pilně se připravovaly na ten vytoužený čas. Také žáci
2.B měly napilno. Jako obvykle je prosinec
bohatý na různé akce.
Druhého prosince jsme již tradičně vyrazili na vánoční jarmark do Nýřan. Načerpali
jsme zde sváteční atmosféru a nakoupili jsme drobné dárečky. Na sv. Mikuláše přišel
do naší třídy plné čertíků samotný Mikuláš
se svými pomocníky a naděloval dárky. Byli
mezi námi i tací, co dostali jen uhlí.
V pátek 9. prosince jsme mezi námi přivítali kamarády z nýřanské školy a společně jsme si udělali vánoční dílnu. Vyrobili jsme si andílka z kukuřičného šustí, ozdoby
z ořechů nebo originální svíčku.
Pilně jsme nacvičovali na besídku pro
rodiče a poslední den školy jsme si nadělili Ježíška. Poté si popřáli krásné Vánoce
a čekali na několik dní prázdnin.
S přáním toho nejlepšího do Nového roku
Vám přeje třída 2.B a Irena Svobodová.

Největší ozdobou obce byl Hornický lidový dům, honosící se
mezi Novou (dnes u. P. Bezruče)
a Nádražní ulicí. Zářil novotou
a patřil k vymoženostem obce.
Byl v něm velký sál s balkony, kde
se konaly plesy a pořádaly různé
slavnosti. Pravidelně se zde hrálo
kino, pro děti pak každou neděli v 10 hodin dopoledne pohádky
či americké grotesky. Tehdy jsme
sbírali obrázky půvabné americké dětské filmové hvězdy Shirley Temple, která se po „sametové revoluci“ stala americkou
velvyslankyní u nás. Všem se
nám líbila a patřila k tehdejšímu
biografu. O přestávce procházel uličkou pán s rozprašovačem
a provoněl celý sál příjemnou
osvěžující vůní. Lidovému domu
se říkalo „Dělničák“. Nacházel se
zde konzum a tělocvična s nářadím, kam jsem někdy doprovodila maminku na cvičení.
Nejvíce mě lákaly kruhy, na kterých se dalo tak krásně houpat.
Další pozoruhodností obce byla
nová radnice s hodinami a před
ní mimořádně krásný pomník
T.G. Masaryka. Prezident Masaryk byl milovaným prezidentem a lidé ho pro jeho moudrost,
skromnost a citlivost k potřebám
národa nazývali „tatíček Masaryk“. Po něm pojmenovali ve
Zbůchu i novou školu a rovněž
šachta měla název „Masarykův

jubilejní důl“. Socha pana prezidenta v životní velikosti stála
na vysokém kamenném podstavci, po obou stranách na úpatí
pomníku voják s helmou a kolem
pomníku kovová ohrádka. Vedle se pak košatily dvě mladé lípy.
Často byl pomník zdoben kyticemi a věnci. To u příležitosti některého významného státního
svátku. Vedle radnice se nacházel dům pana Motyčky. V přízemí byl krám a podle sortimentu
zboží jsem měla pocit, že Motyčkův koloniál zavání dálkami. Pan
Motyčka byl vyšší štíhlé postavy,
jeho paní o něco menší, baculatější s černými, pěkně upravenými vlasy a milým úsměvem.
Měli dvě děti, dvojčata, chlapce
a dívku, kteří studovali asi v Plzni. Právě proto, že to byla dvojčata, ve Zbůchu v té době snad
jediná, jsem si je zapamatovala. Dědeček vyprávěl, že viděl,
jak pan Motyčka na své zahradě za domem sám pražil kávu.
Rozdělal oheň a na velikém
pekáči zelená zrnka pražil. Této
jeho činnosti přihlíželo více lidí.
Na rohu radnice měla své sídlo spořitelna. Získala si důvěru
lidí a i malé děti spořily korunku ke korunce a těšily se z nezanedbatelných úroků. Vkladní
knížku jsem vlastnila i já. Hned
naproti přes cestu vedoucí k hornímu konzumu měli krám Mau-

rovi. Byla jsem tam několikrát,
ale Motyčkův obchod v mých
očích vítězil. Nezapomenutelným
se pro mne stal zejména v době
adventní. Když se přiblížil Mikuláš, chodili jsme se sem dívat
každý večer. Na tu chvíli jsem
se těšila celý den. Výloha byla
vánočně vyzdobená, třpytila se
stříbrem a zlatem, ale převládala
barva červená. Největší nadšení
zavládlo, když do výlohy vstoupil živý, krásně ustrojený Mikuláš nebo anděl či čert s chrastícím řetězem. To se až dech tajil
před tím nebeským zjevením.
Celou cestu domů jsme o Mikuláši vyprávěli a mně vířily hlavou
nejrůznější tajuplné obrázky.
Pak přišel Mikuláš také ke mně.
Přestrojila se za něj maminka,
která uměla nejlépe a nejcitlivěji zapůsobit na mou dětskou
duši. O této proměně jsem však
neměla nejmenší tušení, a protože tatínek čekal s fotoaparátem na stativu a s bleskem, aby
nevšední scénu zachytil, poučovala jsem nebeského pána,
kam se má postavit a ujišťovala ho, že se blesku nemusí bát.
Ještě čtyři obchody či obchůdky mi utkvěly v paměti, všechny v ulici vedoucí k železniční
zastávce. Předně řeznictví pana
Berana v rohovém domě, kam
jsem chodila pro „nářez“. Měl
stejné příjmení jako my, i když

V rámci tradičního, již 30.ročníku „Předvánočního pochodu“ konaného dne 10.prosince 2011 došlo do Zbůchu 184 příznivců turistiky po čtyřech trasách v délkách od 11 do 35 km. Ta nejkratší připomenula trasu 1.ročníku z roku 1982. I přes nepříliš vydařené počasí,
kdy se sluníčko často střídalo s dešťovými přeháňkami, byli účastníci v cíli spokojeni. Kladně hodnotili perfektně proznačené trasy,
zajímavé vyprávění pana Posledního při mimořádných prohlídkách
v chotěšovském klášteře, zdarma výstup na rozhlednu Křížový vrch,
včetně možnosti občerstvení i příjemné prostředí a ochotný personál
v cíli pochodu ve Zbůchu v restauraci V Cihelně. Potěšila je i možnost zakoupit si na kontrolách turistické známky, kartičky, vizitky,
pohlednice nebo knihy. Radost ze zakoupené knihy „Dějiny kláštera
premonstrátek v Chotěšově“ nám sdělila turistka Mariana Klementová z Prvního plzeňského KČT. Ti, kteří si vedou o svém putování
tzv.“Vandrovní knížku“ zase uvítali, že byli k dispozici kromě razítek
pochodu i originální razítka kláštera a rozhledny.
Za připomenutí stojí též jedna nevšední událost. Členové pořádajícího odboru KČT TJ Baník Líně Ing.Jan Hošek a Maruška Korandová
absolvovali v rámci tohoto pochodu 50.“padesátku“ v roce 2011, za což
jim štáb pochodu k tomuto mimořádnému výkonu veřejně poděkoval. Shodou okolností i první letošní padesátku, kterou šli již 8.ledna
z Plzně přes Dobřany a Dnešice pokračovala dále stejně jako dnes přes
Křížový vrch do Zbůchu. Osmičlenný štáb pochodu pod vedením Vác-

jsme nebyli příbuzní. Pan Beran
zabalil od každého druhu salámu několik plátků a mně do ruky
dal na cestu taky kousek. Pak
tam byl krámek paní Zikmundové, říkalo se jí „Zikmundka“.
Vím, že prodávala i v zimě krásná velká červená šťavnatá jablka a vždy měla na pultu banány. Hned vedle bylo kadeřnictví
a holičství manželů Zázvorkových. Mamince tam dělali krásné vlny a mně stříhali vlasy na
mikádo. Pak mi postříkali hlavu voňavým roztokem a to aroma vydrželo po celý den. A ještě pan Prokop se svým malým
krámkem. Na něho osobně se
už nepamatuji, ale fascinovaly
mě jeho černé dlouhé pendreky
a ještě delší gumoví různobarevní hadi. Tuto pochoutku mi rodiče dopřáli jen výjimečně. Říkali,
že by se mi zkazily zuby.
Konec 3. části

lava Straky rovněž předal knižní odměny jak avizoval v propozicích.
Za nejmladšího účastníka Jarouška Kracíka z Líní, nar.20.9.2011,
převzala babička Jana knihu České Vánoce Josefa Lady, nejstarší
účastnice Olga Protivínská též z Líní, nar.23.12.1932 obdržela knihu Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov a nejvzdálenější účastník Václav Navrátil si odvezl knihu Stod-stručné dějiny do Šanova
okres Znojmo. Každý z účastníků pochodu byl odměněn Pamětním
listem a v sáčku s tématikou Vánoc obdržel PF 2012, sladkost v podobě mléčné Siesty a drobné suvenýry od sponzorů akce Jídelna Egermayerová Stanislava Zbůch, firmy C&C Líně s.r.o. a od obcí Zbůch,
Chotěšov a města Stod. Z celkového počtu pochodníků se nejvíce
organizovaných turistů zúčastnilo z pořádajícího odboru a z odborů
KČT Dobřany a Chotěšov. Z posledně jmenovaného se zúčastnil rovněž turistický oddíl mládeže. Naopak zklamáním pro nás byla neúčast staňkovských turistů, kteří se každoročně zúčastňovali v nejpočetnější skupině.
Odbor Klubu českých turistů z Líní se již těší na vaši návštěvu
na 25.jubilejním ročníku TP „Líňský maraton“, který se uskuteční 12.května 2012 a současně zve všechny zájemce o turistiku na
31.ročník „Předvánočního pochodu“, který pořádá dne 15.prosince
2012. My organizátoři uděláme vše co bude v našich silách, abyste od
nás odjeli spokojeni a s co nejkrásnějšími zážitky a vzpomínkami.
Ve Zbůchu dne 11.12.2011 sepsal za štáb TP Václav Straka



Ve dnech 21. - 25. listopadu se uskutečnila
na Krajském úřadě v Plzni zajímavá výstava kronik
Plzeňského kraje.
Byla především určena jak samotným kronikářům, tak pochopitelně
měl na ni přístup kdokoli z řad široké veřejnosti. Během těchto pěti dnů
měl každý možnost nahlédnout do jednotlivých kronik i příloh v podobě jak CD, tak i fotoalbumů, aby každý měl představu o životě v té či
oné obci, resp. městě. Nejpříjemnější zjištění mezi samotnými kronikáři bylo v tom, že pořád je zájem, i když žijeme v přetechnizované době,
psát kroniky ručně. Byly vidět kroniky od těch nejmenších ( obec Stráž
u Domažlic, obec Česká Bříza - navíc malovaná ) po velké (např. město Nepomuk, obce Útušice či Tymákov ) až po tu největší, kterou se
může chlubit obec Přimda na Tachovsku. Naše obec nebyla zastoupena, neboť jednotlivé kroniky byly předány Okresnímu archivu v Plasích
k digitalizaci.                                                                                      

R. Hrdlička

Nestává se v dnešní, konzumní době často, aby se cokoli chválilo. Ba naopak. O to více
mám potřebu vyzdvihnout činnost našich dobrovolných hasičů
jak v Červeném Újezdě, tak též
ve Zbůchu. Obě party ve svém
volném čase se vzorně starají
o svoji techniku a navíc během
roku připravují závody a různé
akce při kterých má možnost se
celá obec sejít a třeba i při tom
pivíčku a klobáse, což k tomu

SEZNAM AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY V ROCCE 2011

AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2012

10. 9.
16-18. 9.
24. 9.
24. 9.
15. 10.
22. 10.
27. 10.
5. 11.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
21. 12.

21. 1.
25. 2.
30. 4.
2. 6.
14. 7.
15. -19. 8.
25. -26. 8.
15. 9.

ZBŮŠSKÁ OSMA
SYCHERÁK-SOUSTŘEDĚNÍ SBORU
SOUTĚŽ MUŽI,ŽENY V NÝŘANECH
SOUTĚŽ V ČERVENÉM ŮJEZDĚ- DĚTI
UKONČENÍ SEZONY
NÝŘANSKÝ SAMOPAL
LAMPIONOVÝ PRŮVOD V LÍNÍCH –DĚTI
NEVŘEŇSKÉ BLOUDĚNÍ
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA V BANÍKU S NADÍLKOU
LEDCE- MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ DĚTÍ VE STŘELBĚ
MIKULÁŠ
VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO MLADÉ HASIČE

pochopitelně patří, si popovídat
o každodenních radostech i starostech. Nejvíce je potěšující, že
nezapomínají na zástupce naší
nejmladší generace a tak vedle
pořádání tradičního masopustu, organizují během roku např.
dětský den, mikulášskou nadílku aj. akce, kterými obohacují
spolkový život v naší obci. Za to
jim patří velké poděkování !
R. Hrdlička

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA VE ZBŮCHU/BÁL
MASOPUST
MÁJKA
DĚTSKÝ DEN
MEMORIÁL MOTYČKY
SYCHERÁK-SOUSTŘEDĚNÍ
LETECKÝ DEN V LÍNÍCH
ZBŮŠSKÁ OSMA

Antonín Böhm - SDH ve Zbůchu

PLÁN AKCÍ PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU
PŘI ZŠ VE ZBŮCHU NA 2. POLOVINU ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12
11. února 2012

Vycházka k zimní Berounce
(pozorování jednotlivých ptačích druhů
na řece Berounce u sv. Jiří v Plzni – Doubravce)
24. března 2012 Návštěva ZOO Plzeň

14. dubna 2012 Sázení stromků v Litohlavech u Rokycan
(naše pomoc místnímu mysliveckému sdružení
a Českému svazu ochránců přírody
v Rokycanech)



Výletem do Lisova v polovině
října t. r. jsme začali další sezonu
našeho Přírodovědného kroužku
při Základní škole ve Zbůchu.
Vedle záslužných a potřebných
akcí, jakými jsou např. sázení
stromů či sbírání piškotů a jiných
dobrot pro opuštěné psy do plzeňského útulku na Borech, kterými sledujeme výchovu a kladný
vztah naší školní mládeže k pří-

rodě, jezdíme na další různé akce.
Tou byl výše zmíněný výlet do
Lisova u Hradce, kde pro nás
rodina pana Holzäpfela připravila sportovní odpoledne v podobě projížděk na ponících. Nechybělo opékání vuřtů u táboráku
a protože v tuto roční dobu bylo
ještě slunné počasí, všichni jsme odjížděli domů spokojeni. Ba
co více, projížďky se některým

jedincům zalíbili natolik, že do
Lisova jezdí soukromě.
Poslední letošní akcí Přírodovědného kroužku při ZŠ ve
Zbůchu byl ke konci listopadu
autobusový výlet do Útulku pro
opuštěné psy, s kterým spolupracujeme již několik let.
Vždy před vánočními svátky
děláme sbírku piškotů a jiných
dobrot jak na naší škole, tak též
na naší partnerské škole ve Stodě. I letos se nám podařilo vybrat
na obou školách přes 500 ks sáčků piškotů pro tyto čtyřnohé
kamarády.
Od loňského roku nejezdíme
na Valchu, ale na Borská pole,
kde město Plzeň vybudovalo za
několik desítek milionů nový útulek pro opuštěné psy. Bohužel, tito psi se během roku dostávají do
tohoto útulku v několika vlnách,
většinou po prázdninách a na jaře, kdy děti dostanou pejska za
vysvědčení či k Vánocům. Kapa-

cita tohoto moderního zařízení je
přibližně pro 130 psů a v současné době je téměř kapacita naplněna v počtu 120 pejsků, kteří
čekají na Vás.

Ve druhé polovině školního
roku, v jarních měsících plánuje náš kroužek několik podobných akcí. Už nyní prozradíme,
že tou nejzajímavější by byla návštěva ZOO Plzeň či dokonce ZOO
v Praze, podle zájmu ze strany
dětí a jejich rodičů či prarodičů.

Za Přírodovědný kroužek při ZŠ ve Zbůchu Mgr. Irena Svobodová ,
Rudolf Hrdlička

V loňském roce jsme s vnučkou trávili dovolenou na jihu Čech. Byli jsme ubytováni v Českém Krumlově, v penzionu, který
nebyl ani velký ani starý, což nám vyhovovalo. Důležité pro nás bylo, že byl v centru města. Musím podotknout, že dovolenou jsme trávili o hlavních prázdninách
a tak jsme se nemohli divit, že penzion tehdy byl obsazen, jak se říká „Až po půdu“.
O společnou kuchyni jsme se dělili s mladými turisty – studenty z Francie, Španělska, J.
Koreje a dokonce až z Japonska. Proto jsem se
ptal vedoucí penzionu, zda i v jiných termínech
mají obsazen penzion turisty z celého světa.
Dostal jsem kladnou odpověď v tom smyslu,
že v dnešní době jsou u zahraničních turistů
hitem ta místa po naší zeměkouli, která jsou
na seznamu kulturních památek UNESCO.
Dnes, hlavně mladí lidé z celého světa objíždí nejenom destinace, které nabízí jakákoliv cestovní kancelář, ale navštěvují především ta místa, která jsou výjimečná např.
svojí architekturou, historicko – kulturními
památkami či přírodními zvláštnostmi.
Mám radost, že za posledních 20 let se
u nás mnoho měst a obcí změnilo k lepšímu.
Bohužel, i přesto, že se snažíme u nás ve
Zbůchu na obecním úřadě uklízet veřejné
prostory, nedaří se udržet pořádek. Jeden
den uklidíme náves a další prostory od plastů a různých obalů od potravin a za pár

hodin jsou pohozeny papíry aj. předměty na
stejných místech.
Základními principy slušnosti při venčení psů by mělo být, aby každý majitel nosil
při sobě igelitový sáček a výkaly vyhazoval do košů či popelnic. Opak je pravdou
a zatím v menšině jsou ti, kteří tato pravidla dodržují. Tak např. od roku 2003, kdy
naše obec slavila výročí, byla poněkolikáté vymalována a uklizena naše zastávka
ČD. Dokonce tam byla usazena lavička, aby
především starší lidé si mohli odpočinout
a pohodlně počkat na další spoj. Po několika týdnech jsme tuto lavičku museli vrátit na obecní úřad, neboť už nesloužila svému účelu. To je jen několik příkladů,
které nám znepříjemňují každodenní život.
A nyní se s několika příběhy vrátím k příkladům, o kterých jsem se zmínil v úvodu tohoto článku. Jak to funguje ve světě, ve vyspělém světě, podotýkám.
V denním tisku jsem se dočetl, že v kterémkoliv japonském městě nenajdete na
chodníku nedopalek od cigarety, žvýkačku a už vůbec ne pomalované fasády s grafity. Během posledního období se na Champs
Ellysee v Paříži zvýšil o 3% počet turistů v jednotlivých hotelech kolem této prestižní adresy. Především jsou to návštěvníci z Číny a Japonska. Na Champs Ellysee
mají místo především prodejny, prodávají-



cí luxusní textil a nadnárodní bohaté řetězce. „I kdybychom chtěli, z Ellyzejských polí
nemůžeme odejít, neboť je to luxusní adresa i za cenu, že dostaneme jakékoliv navýšení nájemného“, tvrdí zástupci obchodníků.
Myslíte si, že by do těchto destinací jezdili zahraniční turisté, kdyby bylo vše poničeno a ještě navíc by museli obcházet zátarasy
a přeskakovat hromady nepořádku?
Naučme se žít slušně, být ohleduplní
a respektujme ostatní. A pokud tato pravidla
budeme dodržovat, tak do naší obce budou
rádi zajíždět sousedé, přátelé, či dokonce
zahraniční turisté, kteří se zde budou cítit
dobře, už jenom proto, že jsme schopni si zde
udržet pořádek a nakonec i nám samotným
se zde bude žít spokojeně.
R. Hrdlička

Naše kulturní komise (ve složení: František König, František Bláha, Rudolf Hrdlička, Karel Mašat – Václav Pavlík ze zdravotních důvodů je pasivním členem) se schází přibližně osm let,
od doby, kdy naše obec slavila 750. výročí od první písemné zmínky.
Proto jsme si dali záměrně do názvu – Komise 750 let od založení obce
Zbůch. Dali jsme si za úkol propagovat naši obec mezi širokou veřejností. A protože před více jak už 100 lety se v naší obci a jejím okolí
těžilo kvalitní černé uhlí, z pochopitelných důvodů na toto téma jsme
během několika posledních let pořádali různé výstavy.
Těmito akcemi jsme chtěli upozornit na skutečnost, že obec Zbůch
ve své době, především po 2. světové válce, nebyla nejenom důležitou
„střediskovou“ obcí, kde našlo, díky Západočeským uhelným dolům,
mnoho stovek dělníků obživu, ale též upozornit na tuto velmi náročnou a nebezpečnou práci, která zaslouží úctu a obdiv. Tak např. v 60.
letech měla naše obec téměř 3.000 obyvatel a naši základní školu
navštěvovalo více než 400 žáků, což se od té doby nepodařilo do tohoto počtu navýšit.
V letošním roce jsme si připomněli dvě významná výročí. Obě
připomínají rok 1931, kdy v naší obci byl položen základní kámen
k výstavbě obecné a měšťanské školy T. G. Masaryka a zároveň byl
otevřen poštovní úřad. K tomuto druhému výročí jsme se rozhodli,
že pro naše spoluobčany, a nejenom pro ně, připravíme zajímavou
výstavu, která bude připomínat začátky přepravy různých poštovních zásilek od doby, kdy naše prarodiče trápila světová krize až po
dnešek ….
Autorem této výstavy byl František Bláha, kterému se podařilo
nashromáždit mnoho zajímavých materiálů, které uspořádal na devíti panelech. Graficky celou výstavu upravila paní Jiřina Brunclíková z Plzně. U příležitosti této výstavy použila naše pošta ve Zbůchu
pro sběratele z celé České republiky i ze zahraničí 758 ks cenných
nálepek s přítiskem „80 let pošty“ a 940 R nálepek s čárovým kódem,
s doplňujícím textem 80 let pošty. Výstava probíhala ve dnech 21. –
24. října 2011 a navštívilo ji téměř 300 zájemců.

Obec Chanovice se nachází v okrese
Klatovy. Ke dni 2. října 2006 zde žilo
726 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1352.

znak

Dovolujeme si vám předložit několik reakcí ze strany návštěvníků
výstavy:
„Děkujeme panu Bláhovi a ostatním, co tak hezkou výstavu udělali“.
Těžký František, Šalom František – Zbůch

„Výstava se nám velice líbila. Děkujeme moc“.
Vokáčová Alena (roz. Maxová)
Holinková Elvěra
Holý Gerhard – Horní Slavkov

„Moc děkuji panu Bláhovi“.

Murinová Jaroslava – Zbůch

„Krásná a poutavá výstava, moc hezky zpracovaná, děkujeme“.
Koutských – Zbůch

„Výstava poštovnictví i pohlednic z okolí Zbůchu se nám moc líbila
a moc děkujeme zejména panu Františku Bláhovi za zajímavý výklad
o uspořádání této jedinečné výstavy, z které si odnášíme hluboký zážitek. Ještě jednou moc děkujeme“.
Karel a Anna Faitovi - Domažlice

nadmořská výška: 548 m
Zákl. sídelní jednotky: 6
Části obce: 6
Katastrální území: 6
Adresa obecního úřadu:
Chanovice 36
34101 Horažďovice
Starosta: Petr Klásek
Oficiální web: http://www.chanovice.cz
E-mail: obec.chanovice@email.cz

vlajka

Obec s rozšířenou působností: Horažďovice pověřená obec: historická země: Čechy
Katastrální výměra: 19,67 km2
Počet obyvatel: 726 (2. 10. 2006)
Zeměpisná šířka: 49° 24’ 20’’
Zeměpisná délka: 13° 43’ 24’’

Pamětihodnosti
Expozice lidové architektury (SKANZEN)
Zámek Chanovice
Kostel svatého Kříže
Kaplička na návsi
Socha svatého Donáta
Sýpka na návrší nad vesnicí
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Rozhledna Chanovice
Části obce
Černice
Defurovy Lažany
Dobrotice
Holkovice
Újezd u Chanovic
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