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ÚVODNÍ SLOVO
Tímto číslem končí první dekáda, ve které jsme pro vás připravili čtyřicet vydání našeho
obecního periodika. Pokaždé jsme se snažili, abychom vám jednotlivými články nejen přiblížili život v naší obci při mnoha akcích, ale i různými rozhovory se zajímavými lidmi, kteří byli ochotni se v nich podělit s ostatními spoluobčany se svými zkušenostmi i úspěchy.
To neznamená, že naopak nevíme o různých negativech, které nás všechny trápí v současné
době v naší obci. Už v tomto čísle na základě vašich podnětů začínáme upozorňovat na tyto
různé nešvary a úspěšnost v jejich odstraňování v rubrice pod názvem glosa.

Ve dnech 6. - 8. září 2013
proběhne v Kladně 17. Setkání
hornických měst a obcí.
Naopak příští Setkání Parohatých měst
a obcí se uskuteční až v příštím roce 2014
na Vysočině v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Obou těchto akcí se zúčastní i naše obec
– Zbůch.

Příjemné prožití Vánoc a hlavně hodně životní pohody, štěstí
a pevného zdraví v roce 2013 vám všem přeje
redakce Zbůšského zpravodaje

foto z 16. Setkání v Chomutově

Usnesení
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
12. prosince 2012 v hasičské zbrojnici v Červeném Újezdu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:

vém území Místní akční skupiny Radbuza, o.s.

1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady
obce za období od jednání zastupitelstva
obce dne 26. září 2012 do dnešního zasedání
2. schvaluje návrh rozpočtu obce Zbůch
na rok 2013 v závazných ukazatelích,
který je vyrovnaný. Příjmy jsou ve výši
21 051 000.- Kč a výdaje jsou ve výši
21 051 000.- Kč. Financování úvěru ve
výši 643 000.- Kč je kryto přebytkem
z minulých let
3. schvaluje zrušení bodu č. 10 z unesení 7. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 28. března 2012, protože schválený zájemce o koupi pozemku
parc.č. 872/8 v k.ú. Zbůch v dohledné
době neuvažuje se stavbou řadové garáže
a proto nebyla uzavřena kupní smlouva
4. schvaluje zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Radbuza v zájmo-

5. schvaluje v souladu s ustanovením § 44,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 1 územního plánu Zbůch
dle žádosti pana Eduarda Brůžka, bytem
Plzeň a pana Michala Bidaše, bytem Červený Hrádek s tím, že náklady spojené
s pořízením změny č. 1 hradí žadatelé.
Zároveň určuje starostu obce Ing. Jiřího
Hájka jako kontaktní osobu pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
6. schvaluje navýšení rozpočtu Základní
školy Zbůch, Hornická 300 o 40.000.- Kč
pro rok 2012 z důvodu mimořádně vynaložených finančních prostředků v měsíci
červnu na nákup žákovských lavic a židlí
do tříd
pokračování na str. 2



Naši

jubilanti

LEDEN
Karel Pfeifer
Václav Liška
Zdeňka Lišková
Marie
Anna Naušová

BŘEZEN
Božena Turková
Jiří Svárovský
Karel Langmajer
Marie Ďupalová
Jaroslav Frýza
Josef Maxa
Jana Dřevová

ÚNOR
Jan Diviš
Svatava Nová
Petr Zajpt
Danuše Miarková
František Sili
Miroslav

Naše jubilanty uvádíme
od jejich 65. narozenin
(poznámka redakce)

pokračování ze str. 1

7. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o budoucí smlouvě kupní č. 2008/004106,
uzavřené dne 18.2.2009 se Statutárním
městem Plzeň, kterým se:
1. Text v čl. V.
Další ujednání, odstavec třetí:
„Budoucí kupující se zavazuje, že pravomocné povolení užívání stavby akce
III/0267 – Červený Újezd bude vydáno
do 31.12.2012; nedojde-li k jeho vydání v této lhůtě, má budoucí prodávající právo od této smlouvy odstoupit“ se
nahrazuje textem:
„Budoucí kupující je povinen nejpozději do 31.12.2015 dokončit stavbu akce
III/0267 – Červený Újezd do stavu způsobilého jejího užívání v souladu s platnými právními předpisy a podat u příslušného stavebního úřadu řádnou
žádost o vydání kolaudačního souhlasu za účelem zahájení užívání této
stavby, resp. podat u příslušného stavebního úřadu řádné oznámení o zahájení užívání této stavby, a to se všemi náležitostmi a přílohami, které pro
žádost o vydání kolaudačního souhlasu, resp. pro oznámení o zahájení užívání stavby stanoví právní předpisy.
V případě, že budoucí kupující poruší
některou za svých povinností dle předchozího odstavce, je budoucí prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy
o budoucí smlouvě kupní.
Budoucí kupující je povinen předat
budoucímu prodávajícímu kopii žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,

POZVÁNÍ NA TURISTICKOU
AKCI V ROCE 2013
Po cyklotrasách okolo České republiky, jsem se rozhodl ještě jednou projet
na kole Českou republiku. Tentokrát ne
„okolo“, ale jak se říká „křížem – krážem“.
Jako náruživý turista a milovník dobrého piva se v novém projektu prolínají obě
záliby. Během PĚTILETÉHO PIVNÍHO
PUTOVÁNÍ PO ČR, což bude název akce,
se předpokládá návštěva většiny známých
pivovarů a velkého množství minipivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Akce je naplánovaná na léta 2013 – 2017
a představuje devět cykloakcí v trvání
jednoho až pěti dnů a pěti pěších jednodenních akcí v Praze a Plzni, včetně jejich
nejbližšího okolí.
Na tyto akce zvu zájemce stejného
ražení jako jsem já. Musím však již předem upozornit na to, že účastníci akce
budou smět konzumovat v průběhu jednotlivých etap pouze pivo nealkoholické
a až v jejich cíli vychutnat pravý pěnivý
mok!
Podrobný plán celé akce Pětiletého pivního putování po ČR 2012 – 2017 i další informace podám každému zájemci –
mobil 721 443 671
Václav Straka

resp. kopii oznámení o zahájení užívání stavby, nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jejího (jeho) podání.“
2. Text v čl. V.
Další ujednání, odstavec čtvrtý:
„Kupní smlouva bude uzavřena nejdéle
do 1 roku od nabytí právní moci povolení užívání stavby akce III/0267 – Červený Újezd.“ se nahrazuje textem:
„Kupní smlouva bude uzavřena po
vydání kolaudačního souhlasu, resp.
po oznámení o zahájení užívání stavby
akce III/0267 – Červený Újezd, nejpozději však do 31.12.2016.“
Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí
smlouvě kupní zůstávají v platnosti.
8. schvaluje prodej středotlakého plynovodu PE Dn 50 v délce 170,20 metrů a 4
ks plynovodních přípojek PE Dn 32 o celkové délce 46,20 metrů, který je uložen ve
veřejných pozemcích parc.č. 407/4, 407/1
a 952/25 v k.ú. Zbůch v ulici U Vlečky společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za cenu
460.000.- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy
9. schvaluje odkup následujících pozemků v k.ú. Červený Újezd u Zbůch, které
vznikly na základě geometrického plánu
č. 144-228/2012, kterým byly odděleny
části pozemků dotčených rekonstrukcí
silnice III/0267 ze Zbůchu do Červeného
Újezdu :
a) odkup pozemku 1199/2 o výměře 88
m2 a pozemku parc.č. 1196/2 o výměře 85 m2 za cenu ve výši 200.- Kč/

1 m2 od vlastníka paní Anny Oulíkové, bytem Plzeň, do vlastnictví Obce
Zbůch a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy
b) odkup pozemku 1205/2 o výměře 128
m2 za cenu ve výši 200.- Kč/ 1 m 2, od
spoluvlastníků pana Ing. Petra Herejka, bytem Červený Újezd, paní Růženy
Herejkové, bytem Červený Újezd a paní
Evy Lorencové, bytem Zbůch, do vlastnictví Obce Zbůch a pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy
c) odkup pozemku 1215/8 o výměře 271 m2 a pozemku parc.č. 1215/9
o výměře 58 m2 za cenu ve výši 200.Kč/ 1 m2 od vlastníka pana Ing. Viktora Čedíka, bytem Vletice, do vlastnictví
Obce Zbůch a pověřuje starostu obce
uzavřením kupní smlouvy
10. schvaluje zrušení Zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových
domů v majetku Obce Zbůch s platností
od 1.1.2013
11. schvaluje uzavření koncesní smlouvy o provozování splaškové kanalizace
pro veřejnou potřebu obce Zbůch s firmou ČEVAK a.s., IČ : 608 49 657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, přičemž vzalo na vědomí Předchozí
stanovisko Ministerstva financí podle §
30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
k uzavření koncesní smlouvy obcí Zbůch
Ing. Jiří Hájek
starosta obce

Josef Skála
místostarosta obce

PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
V sobotu před třetí nedělí adventní 15.12. 2012
doklouzalo do Zbůchu celkem 92 turistů ze tří tras.
Z toho 7 z nejdelší 36 km
trasy z Plzně, CAN, 6 ze
středně dlouhé 26 km trasy z Kozolup, žst. a z nejkratší 10 km trasy z Nýřan,
žst. 69 turistů. Zbytek tvořil
desetičlenný štáb pochodu
pod vedením Václava Straky. Nepříjemné, mimořádné náledí jim vynahradily
jak dobře vyznačené trasy,
tak příjemné prostředí kon-

trol v Jezné, Mottlštejně a v
Kamenném Újezdě v areálu
TJ Baník, oddíl kopané, tak
samozřejmě tradičně v cílové restauraci V Cihelně ve
Zbůchu. Nejmladší účastnicí
pochodu byla Antonie Novotná z Liberce (ročník 2008),
nejstarším účastníkem byl
Luboš Kučera z Dobřan (ročník 1929) a nejvzdálenějším
účastníkem byl Luboš Bílek
z Havlíčkova Brodu. Nejvíce
turistů bylo z Odborů KČT
Chotěšov, Dobřany, Bolevec
a Líně. Hlavními sponzory

NAŠI SENIOŘI
Od 5. – 12. října 2012 skupina našich seniorů absolvovala rekondiční kurz v Jetřichovicích
v severních Čechách, nedaleko Krásné Lípy. Ubytováni byli v příjemném hotelu Bellevue, který se
nachází na okraji Národního parku České Švýcarsko. Během tohoto týdne naši senioři využili
nejenom jednotlivé procedury v podobě různých
cvičení, ale též příjemných vycházek do nádherné přírody národního parku.

Za všechny účastníky – Libuše Salfická



této akce byl Obecní úřad
ve Zbůchu, Stanislava Egermayerová - Jídelna Zbůch
a Ladislav Pakandl - Opravy a prodej jízdních kol Líně.
Na příštím, 32. ročníku Předvánočním pochodu 14. 12. 2013 bude možno pochodovat opět po třech
trasách - 33 km ze Stříbra, žst., 20 km z Heřmanovy
Hutě, žst. a 8 km ze Záluží,
dvora Gigant, do tradičního
cíle pochodu ve Zbůchu.
Václav Straka

VERNEOVSKÁ CESTA KOLEM REPUBLIKY
7. ČÁST
Z KRKONOŠ PŘES JIZERSKÉ HORY
K NEJSEVERNĚJŠÍMU BODU ČESKÉ REPUBLIKY
Ráno sjedeme zpět do Špindlerova Mlýna
a následuje další namáhavý úsek přes Bedřichov na Horní Mísečky. Za Dolními Mísečkami již před oficiálně uvedenou cyklotrasou
využíváme úsek kolem Vídeňské skály na
Dvoračky a za Krakonošovou snídaní podruhé projíždíme novým úsekem cyklotrasy,
tentokrát z Terexu na Voseckou boudu, náš
poslední nocleh v Krkonoších. Po cestě Terex,
přes Novosvětský průsmyk, oddělující Krkonoše od Jizerských hor, sjíždíme do Harrachova s možností návštěvy sklářského, hornického a Ski muzea. Na úbočí Čertovy hory
ještě areál můstků, včetně tzv. mamutího pro lety na lyžích, největšího v Čechách.
Přes Mýtiny, místní část Harrachova a rekreační samotu Údolí naděje, které obě patřily
od roku 1710 německému, po roce 1945 až
do roku 1958 polskému Slezsku, definitivně opouštíme Krkonoše a vjíždíme do Jizerských hor.
Údolím Jizery, pod vrchem Bukovec přijíždíme do Jizerky, nejvýše položené osady
Jizerských hor (861 m.n.m.). Pěšky zavítáme
přes Jekení stráň na Pytlácké kameny a po
občerstvení na chatě Smědava pokračujeme přes Předěl, nebeský žebřík pod Smrkem

(1.124 m.n.m.), nejvyšší horou českých Jizerských hor do Nového Města pod Smrkem.
Za velmi nevlídného počasí a stálého deště se
zastavujeme u zříceniny kostela sv. Jakuba
a v Jindřichovicích pod Smrkem navštěvujeme muzeum Života venkovského obyvatelstva před průmyslovou revolucí. Za větrným
mlýnem a za bývalou Marklisskou bránou
v obci Bulovka – Horní Ves musíme korigovat plánovaný přejezd Frýdlantského výběžku z důvodu nesjízdnosti podmáčených polních cest. V okolí Chrastavy a Bílého Kostela
nad Nisou se vylévá z koryta řeka Lužická
Nisa. Lužické hory nás již přivítají vlídnějším
počasím.
V Heřmanicích v Podještědí si prohlédneme budované muzeum vojenské techniky a přes Babiččin odpočinek přijíždíme do
Krompachu, kde si prohlédneme nejstarší
památný strom – tis červený, který je asi 500
let starý a pokračujeme do místní části Valy.
V pensionu Na vyhlídce máme možnost se
zúčastnit oslav šedesátých narozenin herce
Milana Pitkina, příjemného prodlouženého
večera plného vtipů, písniček a humorného
vyprávění. Ranním pohledem na vrch Hvozd
opouštíme Krompach a přes Juliovku a Dol-

ní Světlou přijíždíme k hraničnímu přechodu
Dolní Světlá / Waltersdorf a pěšky vyjdeme
na Luž (793 m.n.m.), nejvyšší horu Lužických hor s dalekým kruhovým rozhledem.
Přes osadu Myslivny, Sirný pramen, hájovnu
Nová Huť a stanici Jedlová projíždíme rozsáhlými polomy na zříceninu hradu Tolštejn,
sloužícího na ochranu Pražské cesty z Lužice do Čech. Z vrcholových skalisek, zpřístupněných železným schodištěm a lávkou jsou
výborné rozhledy. Projíždíme přes Jiřetín
pod Jedlovou do Krásné Lípy, kde navštěvujeme Dům Českého Švýcarska. V Rumburku
patří k nejvýznamnějším památkám pomník
v místě popravy vůdců Rumburské vzpoury
a komplex bývalého kapucínského kláštera
s kostelem sv. Vavřince a Loretánskou kaplí.
Ve Šluknovském výběžku je zajímavou perlou ve Filipově bazilice minor Panny Marie
Pomocné, v Jiříkově, ale i v obcích Dolní Bustevny, Vilémov, Mikulášovice, Brtníky, osadě Kopec lze spatřit původní klenoty lidových
staveb, tzv. podstávkové hrázděné dřevěné
domy. Ve Šluknově, nejseverněji položeném
městě ČR navštěvujeme zámek a revitalizovaný zámecký park.
Václav Straka

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ZBŮCHU
OD 14. ČERVNA – 31. PROSINCE 2012
Výjezdová jednotka: Se zúčastnila těchto akcí- 15.-17.6.výcvikový
tábor v Přehýšově, účast a pomoc při oslavě města Nýřany, 24.-26.6.
technická pomoc letecký den v Líních, 1.9. soutěž v Lochousicích,
8.9. soutěž v Tlučné, 22.9. soutěž v Nýřanech, 29.9. Červeňácká osma
– soutěž, 6.10. školení v Lochousicích, 13.10. soutěž v Líních, 27.10.
školení v Heřmanově Huti.
Organizace jednotky: 14.7. memoriál Motyčky, 15.-19.8. soustředění na Sycheráku, 15.9. Zbůšská osma, 10.11. ukončení výcvikového
roku v Baníku, 17.11. sněm starostů jednotek – Pňovany, účast na
VVH v Nýřanech, v Rochlově, v Tlučné, ve Vejprnicích, v Lochousicích, 31.12. Silvestr
Akce našich dětí. 27.6. ukončení školního roku, 1.7. koupání na Slovanech, 7.7. vystoupení dětí na hřišti, 31.8.-2.9. podzimní aktiv vedoucích, 15.9. Zbůšská osma, 29.9. Červeňácká osma,
13.10.Plamen, 20.10. Nýřanský samopal, 27.10. lampionový průvod
v Líních,3.11. soutěž v Nevřeni, 21.11. exkurze na záchranné stanici
v Líních, 1.12. Mikuláš v Baníku, 2.12. soutěž v Ledcích, 5.12. Mikuláš, 19.12. vánoční besídka
S potěšením můžeme oznámit, že ve sboru se daly dohromady i
naše ženy, které udělaly soutěžní družstvo a zúčastnily se těchto
soutěžích: 14.7. memoriál Motyčky, 15.9. Zbůšská osma, 22.9. soutěž v Nýřanech
Také chci poděkovat našim rozhodčím: pan Roman Procházka a
Věra Kaliská - které nás prezentovali na těchto akcích- – 23.6. soutěž ve Všekarech, 11.8. koňka v Lochousicích, 1.9. soutěž v Lochousicích, 8.9. soutěž v Tlučné, 22.9. soutěž v Nýřanech, 29.9. Červeňácká osma, 13.10. Plamen

Věra Kaliská – 11.8. koňka v Lochousicích, 1.9. soutěž v Lochousicích, 8.9. soutěž v Tlučné, 22.9. soutěž v Nýřanech, 29.9. Červeňácká osma, 13.10. Plamen
Také bych chtěl s lítostí všech našich hasičů oznámit, že dne 30.listopadu zesnul náš dlouholetý kamarád, pan Josef Adámek a tímto
bych chtěl vyjádřit pozůstalým upřímnou soustrast.
Zprávu do zpravodaje připravili
Antonín Böhm a Věra Kaliská



RETROSPEKTIVY ZBŮCHU – ING. JAN HOŠEK
Ulice na Pomezí – I. část:
Nejdříve ze všeho bych vás chtěl provést ulicí na Pomezí. Je to logické, protože právě tam jsem prožil celé svoje dětství. Dům č.p. 283,
kde jsem se narodil, původně vlastnila rodina Hráchů, avšak v rámci společenských a politických změn patřil již koncem čtyřicátých let
státu. Objekt sestával z rozlehlého dvora, z jehož severní strany stál
obytný dům a z jižní strany tři garáže, které dosahovaly až do poloviny ulice Na Pomezí. Celý komplex uzavírala na západní straně zahrada. Hráchovi v té době ještě vlastnili dvě nákladní vozidla, se kterými
podnikali jako autodopravci. My děti jsme těm autům říkaly jmény,
jak jsme to slyšely od jejich řidičů. První z nich se jmenovala „Mancára“ (MAN) a druhá „Rozára“ (Škoda). Obě však, stejně jako mnoho jiných, prožívaly poslední dny soukromého podnikání. Každé ráno
nás budilo startování motorů provázené oblaky černého štiplavého
dýmu a bouchání kladiv do litinových disků kol, provázené nevázaným pokřikováním řidičů. Je to zvláštní. Jsou věci, které člověk rychle zapomene, avšak některé vzpomínky z dětských let se přede mnou
i dnes promítají jako nekonečný pestrobarevný film. Když se zmiňuji o rodině bývalých majitelů domu, nejčastěji v tom pomyslném filmu
vidím Hanu Hráchovou, později provdanou Dohnalovou, jak s dlouhými blond vlasy kráčí v nádherném černém kožichu ulicí Na Pomezí.
Vždycky se kolem nás vznášela vznešená a nedostupná, zatímco my,
děti zbůšských havířů, jsme pobíhaly kolem v sepraných bundičkách
a zašívaných teplácích. Později odešla se svým manželem lékařem do
Německa. V celém tom koloběhu života, jsem na ní úplně zapomněl
a setkali jsme se teprve poté, co jí byl dům vydán v rámci restitucí. Byla mnohem starší než v dobách mého dětství její rodiče. Dala
dům od sklepa až po půdu opravit a vybavila ho podle svých představ. Jsem přesvědčen, že její motivací nebyl majetkový prospěch. Spíše to byly nostalgické vzpomínky na dětství a na ty, kteří tu kdysi žili a kteří jí byli nejdražší. Dovedla celé hodiny se zaujetím vyprávět,
co kde bývalo, kde měli ložnici maminka s tatínkem, a pamatovala si
i celou řadu dalších detailů. Bylo na ní vidět, že má k tomuto domu
stejně silný emotivní vztah jako já. Její vstup na scénu však nebyl
úplně nejšťastnější. Hned na úvod vystěhovala z domu všechny staré nájemníky, což bez ohledu na skutečnost, zda právo stálo na její
straně, nebylo veřejností přijato příliš kladně. Mnohokrát jsem o tom
přemýšlel a jsem přesvědčen, že kdyby ten dům patřil mne, nechal
bych staré nájemníky, kteří vytvářeli jeho neopakovatelnou atmosféru, dožít tam, kde byli po celá léta zvyklí. Když odešli, dům, který až
dosud žil, jako by najednou ztratil duši. Nyní jen chátrá a zeje prázdnotou. Věřte, je velmi těžké jít jen kolem a jsem rád, že se toho nemuseli dožít moji rodiče.
Před domem č.p. 283 u silnice Plzeň – Domažlice stávala koncem
čtyřicátých let benzinová pumpa, která rovněž patřila rodině Hráchů. Auta se tehdy na silnici objevovala spíše sporadicky a velké procento z nich ještě jezdilo na dřevoplyn. Poznalo se to podle toho, že
na korbě byl velký černý válec, ve kterém se plynovalo bukové dříví.
Proto u pumpy nebyla stabilní obsluha a projíždějící řidiči museli dojít ke Svobodům, kteří bydleli v naší ulici a na požádání šli pohonné
hmoty vydat. Zde bych se s vámi chtěl podělit o svůj první podnikatelský pokus. Bylo to v polední přestávce, ještě v době, kdy jsem chodil do zbůšské mateřské školy. Tenkrát se ve škole nespalo ani nejedlo a tak jsme chodili domů na oběd. Já jsem však nešel rovnou domů,
nýbrž jsem se zvědavě zastavil u benzinové pumpy a ze všech stran
se zájmem obhlížel stojan s čerpací pákou a velkou ručičkou, otáčející
se podle toho, kolik pohonných hmot se načerpalo. V tom okamžiku
přijelo od Chotěšova nákladní auto. Řidič, který z něho vystoupil se
mne zeptal, zda jsem dítě Svobodů. Dodnes nevím proč, avšak horlivě jsem přikývl. Asi jsem myslel, že se to ode mne očekává. Řidič si
načerpal pohonné hmoty, dal mi pět set korun ve staré měně a poslal
mne, abych to zanesl domů. Sbalil jsem tedy pětistovku, pečlivě si jí
uschoval a nikomu jsem nic neřekl. Protože lež má krátké nohy, řidič
se při následujícím čerpání pohonných hmot zeptal paní Svobodové,
zda jsem jí ty peníze skutečně předal. Když zjistil, že Svobodovi žádné děti nemají, popsal mne tak dobře, že nebylo pochyb, kdo je pacha-

telem. Paní Svobodová, přestože
mne byly teprve čtyři roky, mi to
už nikdy neodpustila. Ještě dlouho na mne při každé příležitosti
hanlivě pokřikovala „Jeníček Svobodů.“
V domě č.p. 283 byli celkem čtyři byty, dva v přízemí a dva v prvním poschodí. V přízemí směrem
do dvora bydlela naše rodina. Byl
to poměrně malý byt sestávající
z kuchyně a jednoho pokoje. Bydleli jsme tam čtyři. Já se svými rodiči a babička z maminčiny strany.
Ta byla nepohyblivá a strávila více
než dvacet let na posteli v kuchyni. Za války v tomto bytě bydlel pan Blahník z Chotěšova, který pracoval jako zámečník na Masarykově dole v Týnci. Jednou mi vyprávěl, že v místnosti, kde jsem se já narodil, zemřela v roce 1943 jeho
manželka. V přízemí směrem k silnici, naproti našemu bytu, bydleli Binderovi. Vojtěch Binder byl tehdy skladníkem a měli syna Ivana
a dceru Libušku. Když se odstěhovali do rodinného domku č.p. 255
v Lomené ulici, byl tento byt přidělen rodině fotografa Rudolfa Babky. Hned při stěhování mne velmi zaujalo jeho nablýskané černé auto
Škoda – Polular. Dodnes vidím ty perfektně naleštěné chromy, kontrastující s leskem černého laku. Z jeho dětí si nejlépe pamatuji nejstarší dceru Ruth, která v současné době žije v Meclově na Domažlicku a je nejen dobrou duší třídy, ale i iniciátorkou pravidelných setkání
spolužáků jejího ročníku základní školy. Na rohu domu č.p. 283 směrem od silnice bývala dílnička, do níž vedly dveře s roletou a která
dříve patřila Hráchům. Když skončilo jejich podnikání v autodopravě a dům byl vyvlastněn, byla dílnička předělána na fotoateliér, který byl spojen s bytem pana Babky. Byl to společenský pokrok, protože
lidé ze Zbůchu už nemuseli jezdit k fotografovi do Nýřan nebo do Stodu. Každou neděli odpoledne od čtrnácti do šestnácti hodin pan Babka fotografoval místní občany a já jsem při tom měl protekci, protože
jsme byli sousedé. Byl tak trochu umělec a proto některé jeho fotografie pečlivě uchovávám dodnes. V době, kdy ještě nebyla barevná fotografie, snímky koloroval a byly skutečně velmi pěkné. Řekl bych, že
dokonce mnohem lepší, než dnešní klasické barevné fotografie. Právě díky němu se dnes mohu vracet do svého dětství, vidět se jako dítě pod vánočním stromečkem, jako pionýr, vidět se s bruslemi na ledě
rybníka a dívat se do tváří svých nejbližších. Když se Babkovi přestěhovali do rodinného domku č.p. 79 v Lomené ulici, byl byt přidělen
porodní asistentce paní Anně Hrubé, která do Zbůchu přišla z Nové
Vsi. V té době visela na domě bílá tabulka s červeným písmem, na níž
bylo napsáno „Okrsková porodní asistentka.“ Dcera paní Hrubé Soňa
dnes bydlí v plzeňské čtvrti Skvrňany. Když byl fotoateliér zrušen,
byla v této místnosti nějaký čas sběrna čistírny. Ta byla zanedlouho zrušena také a místnost byla rekonstruována a přičleněna k bytu
jako další pokoj. Posledním nájemníkem v tomto bytě po dobu mého
pobytu ve Zbůchu byl můj spolužák Jan Lischka, který dnes vlastní
domek v Cihelně.
V prvním poschodí směrem do dvora bydlel Václav Suk se svou
manželkou. Měli dvě dcery, z nichž Zdena, provdaná Winterová, bydlela ve Městě Touškově a Běla, provdaná Kubíčková, v Postřekově na
Domažlicku. K dceři Běle se koncem sedmdesátých let Sukovi odstěhovali a svůj život tak dožili v Postřekově č.p. 10. Vzpomínám si, jak
Václav Suk každou neděli odpoledne oblékl sváteční oblek a šel do
hospody „Na vršku“ hrát karty. Hospoda bývala zaplněna do posledního místečka. V kronice obce Zbůch jsem se dočetl, že v roce 1954
byl vedoucím domovní správy a ještě si pamatuji, že začátkem šedesátých let, už jako důchodce, nějaký čas pracoval jako hlídač prachárny. Pan Suk zemřel v roce 1981, paní Suková v roce 1982.
pokračování na str. 5
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Naproti Sukovým, směrem k silnici, bydlela za války nějaký čas
rodina Frondlových. Paní Frondlová, rozená Zimmermannová,
pocházela z Líní. V době mého dětství bydlela v tomto bytě rodina
Františka Peprného. Měli tři děti, dcery Marušku a Aničku (ta dnes
bydlí v Nádražní ulici ve Zbůchu) a syna Františka, který žije v Chotěšově. K Peprným jezdili na prázdniny bratři Hovorové, z nichž Josef se
později stal brankářskou jedničkou hokejového týmu Plzně. Po Peprných bydlela v tomto bytě rodina Štěpána Mottla a potom se do bytu
nastěhovala rodina Šloufova. Paní Šloufová byla dcerou pekaře Lexiase, který bydlel v krychlovém domě na dvoře konzumu. V pekárně byl
zaměstnán poté, co se Hejplíkovi odstěhovali do Chotěšova. Pamatuji se na ten dům velmi dobře. Lexiasovi chovali v přilehlém objektu psa kólii, která bývala středem našeho zájmu a s mým spolužákem
Janem Jandou jsme jí chodili tajně krmit. Dnes bydlí rodina Šloufů
v Lomené ulici v domě č.p. 115, kde dříve žila rodina Šilhavých.
V domě č.p. 283 nebyl vodovod a voda se čerpala ze dvou studní, z nichž jedna byla na zahradě a druhá v garáži. Ta byla s klasickým rumpálem a čerpání vody z ní bylo pro nás děti velkou zábavou.
Zejména volné spouštění vědra do studny, kdy se rumpál roztočil do
vysokých obrátek. Garáže byly po likvidaci autodopravy využívány
jen sporadicky. Nějaký čas tam parkoval Sláva Šefl se sanitkou, pořízenou ze sbírky uspořádané mezi zbůšskými občany, parkoval tam
Milan Preisler se služební Volhou a občas se v garážích skladovalo i nějaké řezivo. Asi dva roky tam byla umístěna stará ruční historická hasičská stříkačka s nápisem „Důl Masaryk.“ Na dvoře domu
č.p. 283 také parkoval po dobu několika let nákladní auto Praha RND
Rudolf Mařík. Původně byl příslušníkem sboru národní bezpečnosti
a později pracoval jako řidič u Místního národního výboru. U domu
č.p. 283 byla i pěkná zahrada se záhony a ovocnými stromy, která
byla rovným dílem rozdělena mezi nájemníky. Jak přecházel čas, nej-

dříve byla rozdělena napříč a později podélně, protože ve střední části
byly jen záhony, zatímco v jižní a severní části pouze ovocné stromy.
Podélné rozdělení tak bylo spravedlivější.
Z vyprávění rodičů vím, že v domě č.p.283 bydleli těsně po válce i
Zierlovi. Pan Václav Zierl býval inspektorem Západočeského konzumního družstva a za první republiky bydleli v budově „horního konzumu.“ Měli syna Jaroslava, o kterém vím pouze to, že hrával fotbal
za Olympii Zbůch a v padesátých letech býval významným příslušníkem bezpečnosti. Já už je pamatuji jen z doby, kdy bydleli v budově dnešního Obecního úřadu. O Panu Václavu Zierlovi mne rodiče
vyprávěli jednu humornou historku. V té době se příliš nedbalo na
ekologii a tak v domě č.p. 283 byly suché záchody svedené do žumpy. Obsah žumpy tekl přímo do příkopu v Plzeňské ulici. Byl to hrozný zápach, provázený hejny much, avšak tenkrát to nikomu nevadilo. Fekální vozy začaly jezdit až o nějaký ten rok později. Jednoho dne
nastal ve fungování této „ekologické“ soustavy nějaký zádrhel, zřejmě
se někde něco ucpalo a záchody byly naplněny až po první poschodí. Pan Zierl tedy vlezl po kramlích do šachty žumpy a snažil se průtok uvolnit železnou tyčí. To se mu stalo osudným. Celý několik metrů vysoký sloupec fekálií se najednou uvolnil a pana Zierla, který stál
přímo proti ústí potrubí, zcela obalil. Vzhledem k tomu, že paní Zierlová musela napumpovat vodu ze studny, zatopit v kamnech a vodu
ohřát, byl pan Zierl v tomto stavu několik hodin. I takové příhody byly
součástí tehdejšího života ve Zbůchu. Dnes je majitelem tohoto domu
MUDr. Karel Dohnal z německého Hildenu.
Tady končí první část mého vyprávění o ulici Na Pomezí. Pamatuje moje první kroky, hry s míčem, nervy drásající hokejová utkání s tenisákem. Hlavně je však pro mne vzpomínkou na Ty, kteří tam
kdysi žili a kteří již nejsou mezi námi.

ŽIJÍ MEZI NÁMI – VOJTĚCH NIESTA (1912)
Ve druhé části jsme se od našeho jubilanta, pana Vojtěcha Niesty dozvěděli, jak v roce
1932 nastoupil základní vojenskou službu u 153. dělostřeleckého pluku v Bratislavě. Dopodrobna nám povyprávěl, co vše zažil
během dvou let za branami kasáren.

NÁVRAT Z VOJNY…
„Firma už na mě čekala, dodělal jsem si
řidičské zkoušky, které jsem započal už před
vojnou. Koupili mi auto Tatra dvouválec. Byl
to takový“plecháček“, bez střechy, přesto to
bylo perfektní autíčko, do kterého se vešly všechny ty kolekce různých cukrovinek.
A protože jsem byl motorizovaný, můj rajon
byl celý západočeský kraj podél hranice až
k Českým Budějovicím. Tam všude jsem měl
zákazníky. A bylo mi jedno, zda to byli Češi
anebo Němci, protože jsem se uměl domlu-

vit se všemi. Denně jsem měl diety 40.- Kč,
z toho jsem si platil benzín, ubytování v hotelu a stravu, protože jsem se každým dnem
nevracel do Plzně. Nejdříve jsem dostával od
firmy plat 1.000.- Kč, později se mi zvýšil na
1.200.- Kč a protože jsem byl tehdy svobodný
kluk, měl jsem se královsky“.

ROK 1935 A NÁSTUP NA
VOJENSKÉ CVIČENÍ
„V tomto roce v květnu jsem dostal povolávací lístek od české armády na cvičení. A protože jsem měl už kurz účetního, neposlali mě
do Bratislavy, ale do Piešťan, kde toho rotmistra neměli a já nastoupil do této funkce“.

3.

část

Hajšmanová) a i přesto, že jsem byl německé národnosti, doposud to nikomu nevadilo,
nikdo se nás na nic neptal, národnost nehrála žádnou roli. Němci žili vedle Čechů, Čech
si vzal Němku a všichni se scházeli v hospodě. Najednou přišlo obsazení Sudet, všechno bylo pryč a já přišel o práci. Firma v Plzni
existovala dále, ale ani ne na půlku, zůstaly jen potraviny. S rodinou jsem žil v Blatnicích a díky mé tchýni, která tam měla
koloniál, chvíli jsem byl zaměstnán u ní“.
Příště nám bude pan Vojtěch Niesta vyprávět,
jak se dostal za 2. světové války do německé
armády a co všechno zažil na východní frontě, a nejenom tam.

ROK 1938…
„Teď přišel ten neš ť a s tný rok 1938, to už
jsem byl ženatý a měli jsme dceru Věru (paní

Konec 3. části
Zpracoval R. Hrdlička

UKONČENÍ SEZÓNY ….
Byl krásný podzimní den
a v našem Pečovatelském domě
ve Zbůchu nás čekala malá slavnost.
„Ukončení sezóny“ – tak jsme společně nazvali den, kdy
nás navštívily dívky ze Základní školy ve Zbůchu se svojí učitelkou, paní Marií Kašpírkovou.
Obyvatelé domu se shromáždi-

li na nádvoří DPS a velmi zaujatě sledovali vystoupení děvčat se švihadly a velkým lanem
s hudebním doprovodem. Všichni jsme obdivovali mrštnost,
rychost a ladnost, kterou dívky
předvedly. Jejich vystoupení bylo
odměněno bouřlivým potleskem. Pak jsme si všichni společně opekli na ohništi vuřty a děv-

čata vyprávěla babičkám o svých
zálibách, o škole i radostech.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Zbůchu proži li
nevšední odpoledne. Paní učitelka i dívky slíbily, že přijdou opět,
jak jen počasí dovolí.
„Moc se všichni těšíme na další setkání a tímto chceme všem
dívkám a paní učitelce Kašpírko-



vé poděkovat za nevšední zážitek. Rádi bychom jim dopřáli
mnoho zdraví, radosti, trpělivosti a úspěchů na všech dalších
vystoupeních a závodech“ poděkovaly za všechny obyvatele
Domu s pečovatelskou službou
ve Zbůchu paní Ivana Němcová
a Radka Vanková.

HLÁSÍ SE SOKOLOVÉ

– SOBOTNÍ ODPOLEDNE 6. ŘÍJNA 2012

Poslední den babího léta ožilo sokolské hřiště u ZŠ ve Zbůchu.
Asi padesátku dětí vylákalo nejen slunečné počasí, ale i příslib dobré zábavy na sportovní akci, kterou již podruhé připravili členové Klubu Věcí Veřejných a Sokola. Sportovní odpoledne odstartovalo rozdáním kartiček s čísly stanovišť, na kterých měly děti překonávat různé
překážky, ukázat svoje vědomosti či šikovnost. Při plnění úkolů si
vyzkoušely např. netradiční chůzi na lyžích nebo oblíbené shazování
plechovek. I ti nejmenší si dokázali poradit se skákáním v pytlích nebo
jízdou zručnosti. Pro starší děti byla jízda zručnosti na kole už obtíž-

nější , ale všichni ji zvládli bez nehody. Výzvou byla určitě střelba
ze vzduchovky. Pro tatínky v roli poradců byla tato disciplína lákavá, nejraději by za děti soutěžili sami. Za splněné úkoly získali účastníci nejen body a razítka, ale i spoustu sladkostí. Tyto věnovala do
soutěže paní Egermayerová, které velice děkujeme. Nejlepší výkony
byly odměněny věcnými cenami, ale i ti, kteří nevyhráli, s prázdnou
neodešli. Po soutěži se děti ještě vracely na nejoblíbenější stanoviště a znovu a znovu zkoušely svoji šikovnost, nebo se uchýlily do prolézačky z krabic, která je zabavila do doby, než jim rodiče upekly na
ohni vuřty. Občerstvením u ohně byla celá akce završena.
Lýdie Bayerová

Děti ze školní družiny si od začátku školního
roku užily mnoho akcí.
Začalo to pouštěním draků s odměnou pro nejdéle létající draky.
Při Halloweenské party v kostýmech užívaly při soutěžích spoustu
legrace.
5. prosince přišel Mikuláš s čertem a andělem, kteří za básničku
či písničku rozdávali sladké dobroty.
Celý prosinec děti vyráběly vánoční věnce a různé dekorace,
které pak předvedly na trzích pořádaných na obecním úřadě.
Konec roku byl ve znamení koled a cukroví. Díky pečlivým maminkám
měly děti v družině bohatě prostřeno. Pak už jen zářily oči u stromečku s dárky.
Všichni jsme si popřáli do Nového roku hodně štěstí, radosti, zdraví,
a těšíme se na další společné zážitky.

Iva Špendlová, vychovatelka

KONČÍ ROK 2012
Právě skončení rok 2012 přinesl pro nás
všechny chvíle štěstí, ale bohužel, i chvíle
zklamání.
I letos pokračovaly různé politické tahanice o cokoliv, aby nakonec samotní politici se
shodli v otázkách reforem, které se dotknou
nás všech.
Tou největší tragédií byly případy s jedovatým pančovaným alkoholem, který zabil
během několika měsíců čtyři desítky našich
spoluobčanů. Letošní rok byl průlomový
v tom, že vyhoupl do sedla komunisty v krajských volbách, dokonce v ústeckém kraji
usedl do křesla hejtmana, člen KSČM, pan
Oldřich Bubeníček.
Bohužel, ve světě dál zuří občanská válka v Sýrii a není naděje, že hned tak skončí boje!
Naopak během roku 2012 jsme vychutnali chvíle radosti a národní hrdosti, když na-

ši fotbalisté překročili svůj stín a na letošním EURO v Polsku a Ukrajině postoupili
ze své skupiny, ve které měli domácí hráče,
Rusko a Turecko. Podobnou radost jsme zažívali při výkonech našich olympioniků v Londýně a asi tu největší euforii štěstí jsme zažívali, když v samotném závěru roku, během
čtrnácti dnů nejdříve naše tenistky vyhrály
Fed Cup a následně i pak muži získali Davis
Cup.
Nesmíme zapomenout, že i na regionální
úrovni nám dělali velkou radost jak hokejisté Škody (Indiáni) Plzeň, tak i fotbalisté Viktorie Plzeň. Jako lídr nejvyšší domácí soutěže budou přezimovat na místě nejvyšším a
hlavně svými skvělými výkony se fotbalisté
postarali, že je budeme moci vidět i na jaře
v Evropské lize.
I naše obec Zbůch v uplynulém roce 2012
měla možnost oslavovat. O letošních prázd-



ninách si místní fotbalisté připomenuli 90.
výročí, kdy se po 1. světové válce začal hrát
ve Zbůchu fotbal.
A naopak těsně po prázdninách se do Zbůchu sjela necelá dvacítka bývalých učitelů, aby dohromady se současnými kantory
zavzpomínali na jejich účinkování na zdejší
základní škole a společně oslavili 80. výročí od otevření školní budovy ve Zbůchu.
O necelý měsíc později, na začátku měsíce
října proběhly v naší obci komunální a senátní volby s těmito výsledky:
R. Hrdlička

GLOSA
Také máte stejný názor jako
já, že v naší společnosti není vše
v pořádku a jste zklamáni celkovou atmosférou v tomto státě? Velká část tohoto národa má pocit,
že vše se dělá špatně a právem je
pobouřena situací v naší politice, od jejího nejvyššího patra až
po práci těch úplně dole. A když
k tomu přičteme ne vždy „intenzivní“ práci naší policie, která tvrdí, že především množství
financí, které přichází ze státního rozpočtu do jejich resortu,
určuje jejich možnosti, není se
pak co divit, že bezpečnost nás
všech je každým dnem ohrožena.
Není mým cílem, abych na tomto místě hodnotil či dokonce kritizoval práci těch, kteří jsou za
tento současný stav zodpovědní.
Přesto se domnívám, že by stálo
za úvahu, vrátit se, pomocí dvou
příběhů, do historie. V tom druhém případě dokonce až do středověku.
Píše se rok 1914 a na začátku 1.
světové války přichází na Obecní úřad ve Zbůchu tato zpráva: Dle hlášení policejní stanice
z Líní ze dne 17. září 1914 byly
přistiženy p. Anna H., manželka
horníka a p. Marie B., na jetelovém poli ve Zbůchu, patřící klášteru v Chotěšově. Každá s plným
košíkem jetele. Protože ani jedna
nedovedla své počínání vysvětlit, byly košíky s jetelem ponechány na poli. Obecnímu úřadu
toto dáváme na vědomí a tím má
proti oběma pachatelkám zahájit
trestné řízení dle § 31 ze Zákoníku pro ochranu polností ze dne
12.10.1875 …
Druhý příběh jsem si dovolil použít z denního tisku, kdy
v pátek, 30. listopadu 2012 vyšel
v Lidových novinách zajímavý
azároveň poučný článek od soudce Ústavního soudu, pana Stanislava Balíka, kde se mj. píše: Za
panování císaře a krále Karla IV.
udeřila v české zemi veliká neú-

roda. A protože v patách za neúrodou přicházívá vždycky hlad,
začaly se brzy plnit žaláře a vězení, neboť mnozí chudáci z hladu
a nouze si opatřovali chléb krádeží. Zanedlouho se to dozvěděl
sám císař, dal svolat své úředníky a soudce a zeptal se jich, zda
si skutečně zaslouží trest každý,
kdo krade jen proto, aby neumřel
hladem. Úředníci tehdy sborem
prohlásili, že krádež je krádež
a že zloděj musí být vždycky a za
všech okolností potrestán, ať má
pohnutky ke svému činu jakékoli, avšak našly se v tom zástupu i hlasy, které dodávaly, že je
možné lépe krást než umřít hladem. Císař a král se nad těmi
slovy zamyslil a pak prohlásil.
„Taková řeč se mi nezamlouvá.
Lépe by bylo, kdyby chudáci ani
netrpěli hladem, ani nekradli,
a když nebudou mít hlad, nebudou ani krást. Odstraňme proto hlad a ubude krádeží a zlodějů“. Nedlouho poté se shromáždil
na hradním nádvoří velký zástup
chudého lidu a všichni krále prosili, aby jim pomohl z bídy. Král
vyslechl stížnost i prosbu, pozval
je na příští den a přikázal svým
služebníkům, aby připravili na
dřevěné stoly polévku a dostatek
chleba. Když se tak stalo a všichni se najedli, pravil k nim král
„Připravil jsem vám dílo, které
vás obživí, abyste nemuseli trpět
nouzí. Jděte za mými úředníky, ti vás zavedou na místo, kde
najdete všichni práci a obživu“.
Úředníci pak odvedli celý
zástup na petřínský vrch a tam
oznámili, že císař přikázal vystavět dlouhou zeď, jež by začínala
u hradčanských zdí nad Bruskou a táhla se podle Pohořelce
a Strahova po vrchu Petřínu až
k východu, kde by strmě spadala dolů k řece. Dali se hned do
práce, někteří lámali kámen, jiní
míchali písek, vápno a maltu,
ještě jiní přidávali velké kamen-

né kvádry a kladli je do městské
zdi a uživili se všichni – zedníci
i pískaři, skalníci i ostatní – po
celé dva roky, dokud nebyla největší nouze z neúrody zažehnána. Za svou práci nebrali peníze,
ale dostávali šaty, obuv a chléb
pro sebe i své děti.
Na těchto dvou příkladech
jsem si dovolil ukázat, že i v historii naši předci měli podobné
starosti, s kterými se potýkáme i my v současnosti. Jen s tím
rozdílem, že byla asi větší snaha
a vůle dodržovat jednotlivé zákony ke spokojenosti všech.
Například již několik let se
naše obec Zbůch potýká s problémem, jak udržet pořádek na
všech veřejných prostranstvích.
Co je platné, že zaměstnanci
obecního úřadu uklízí nejenom
jednotlivé ulice, ale i střed obce
na návsi, když pár jedinců nedodržují pravidla slušného chování
a zůstává po nich neustále nepo-

památky, ale především jednotlivá místa po celé naší planetě, která jsou na seznamu mezinárodního kulturního dědictví
UNESCO. Takovou destinací u nás, vedle dalších jedenácti míst, je i Český Krumlov, který obdivují turisté z celého světa.
Tuto strategii už dávno pochopili např. v sousedním Rakousku,
jako téměř všude ve vyspělém
světě. Tam dokonce nyní řeší
prekérní situaci. Jejich město
Hallstadt v solní komoře nedaleko Salcburku je tak nádherné, že
zástupci jedné čínské provincie
se rozhodli „okopírovat“ celé toto
město pod Alpami a věrohodnou
kopii si vystavět u nich doma.
Myslíte si, že by měli tito, dnes
už nároční turisté z celého světa, zájem o lokality, kde je nepořádek a byli často ohrožováni?
Též i pro nás jiná cesta nevede
a chovejme se tak, abychom se
nemuseli stydět za naše životní

řádek po celé obci, který se musí
nepřetržitě uklízet.
V jednom odborném časopise, který je zaměřen na turistický ruch, jsem se dočetl, že dnes,
obzvláště mladí studenti z celého světa, objíždí nejenom zajímavé destinace, kde jsou kulturní

prostředí a nakonec, aby i nám
samotným se zde žilo dobře!
Název naší obce ve staré češtině
„zboh, zbuoh“ znamenalo „zbůhdarma, zbytečně přemýšlet“.
Chovejme se tak, abychom svým
chováním nenaplnili název naší
obce ve staročeštině.
R. Hrdlička

V naší obci působí organizace Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb města Touškov
Tato služba je terénní a cílem je, aby lidé
v nepříznivé zdravotní či sociální situaci
setrvali co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí v jejich domovech se svou
rodinou či blízkými. Tato služba zahrnuje např. úklid domácnosti, žehlení prádla,

běžný nákup, rozvoz jídla, ale i pomoc při
osobní hygieně (koupání), doprovod k lékaři a mnoho dalších. Svým klientům poskytuje i poradenskou službu, pomáhá Vám se
žádostmi na různé dávky, např. příspěvek
na péči, příspěvek na mobilitu a jiné.



Bližší informace
na telefonním čísle 774 483 703
koordinátorka Jana Mudrochová
nebo email: ps2@pecovatelskasluzba.cz.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
KONANÉ DNE 12.10. – 13.10.2012
Kraj: Plzeňský
Okrsky
celkem zor. v %
3
3 100
Číslo
3
7
8
10
22
37
43
51
53
57
60
61
70
73
77
93

Okres: Plzeň – sever

Obec: Zbůch

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1.721
491
28,53
491
461
93,89

Kandidátní listina
Platné hlasy
název
celkem
v%
„Sdružení nestraníků“
7
1,51
Volte Pr. Blok w.cibulka.net
6
1,30
Strana Práv Občanů Zemanovci 24
5,20
Sdružení pro náš kraj – SNK
4
0,86
Nár. socialisté – levice 21. stol.
0
0,00
Balbínova poetická strana
1
0,21
KSČM
98
21,25
Strana zelených
10
2,16
DSSS – Stop nepřizpůsobivým ! 12
2,60
Suver. – Strana zdravého rozumu 4
0,86
ČSSD
130
28,19
TOP 09 a Starostové Plzeň. Kraje 19
4,12
ODS
108
23,42
Koalice pro Plzeňský kraj
9
1,95
Strana svobodných občanů
7
1,51
Česká pirátská strana
22
4,77

Na Štědrý den odpoledne si občané odnášeli z kapličky ve Zbůchu a v Červeném
Újezdu do svých domovů Betlémské světlo,
které dopomohlo dokreslit sváteční atmosféru.

Jiří Hájek, starosta

Roční vyúčtování
knihovny

Volby do Senátu – druhé kolo proběhlo ve dnech 19. – 20. října 2012
s těmito výsledky ve Zbůchu a okolních obcích:
ve Zbůchu
(účast 8,5 %) - Emmerová 54,2 % , Valenta 45,8 %
v Líních
(účast 12,1 %) - Emmerová 46,7 % , Valenta 53,3 %
v Úhercích
(účast 13,1 %) - Emmerová 45,5 % , Valenta 54,5 %
v Tlučné
(účast 12,3 %) - Emmerová 70,1 % , Valenta 29,9 %
ve Vejprnicích (účast 10,4 %) - Emmerová 53,6 % , Valenta 46,4 %

Knihy celkem za rok 2012 - 7.647
- z toho: naučná............... 2.110
beletrie...............5.537
Počet čtenářů 256 z toho 136 dětí
Návštěvnost za rok 2012 - 1.042
R.Hrdlička

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ČERVENÝ ÚJEZD
Výsledky Červenoújezdské 8
Muži: (celkem 8. družstev)
+ veteráni Č. Újezd
1. Nekmíř
2. Vstiš
3. Líně
Ženy: 1. Lochousice
2. Červený Újezd

Děti ml.: 1. Č. Újezd
2. Zbůch B
3. Zbůch A
4. Líně
Děti st.: 1. Líně A
2. Zbůch
3. Líně B

2. prosince se uskutečnily v našem klubu vánoční trhy dětí
22. prosince proběhlo též v našem klubu vánoční posezení

Za SDH – Červený Újezd
Pavla Spillerová

Již tradiční akce s názvem
„Zpívání u radnice“
proběhla 20. prosince 2012
od 17 hodin před budovou
radnice, na které vystoupili
se svým programem
žáci mateřské a základní
školy pod vedením svých
pedagogů.
Jiří Hájek, starosta



Vypůjčeno za rok 2012 - 4.446
- z toho: naučná 196
beletrie .............. 2.779
naučná děti ............86
beletrie děti ....... 1.037
časopisy ...............348

ZBŮCH BYL PŮVODNĚ MAJETKEM KLÁŠTERA
V CHOTĚŠOVĚ
Pod tímto titulkem byla ve čtvrtek, 22. listopadu 2012 naše obec
prezentována v pravidelném seriálu o jednotlivých obcích a městských
čtvrtí z celého Plzeňského kraje na stránkách Plzeňského deníku.
Celý projekt se jmenuje - Čes- informace, že ve své době (to bylo
ký západ očima starých fotogra- přibližně před sto léty – pozn.
fů a jejími autory jsou: Tama- autora) zde Západočeská báňra Hájková, Josef Kejha a Jiří ská akciová společnost vybudoJanouškovec.
vala jeden z největších a nejmoNaše obec je zde podrobně dernějších dolů celého Rakouska
představena od jejího založení, – Uherska. Celý článek je doplrokem 1253 až po současnost. něn mnoha historickými snímNechybí různé demografické ky naší obce. Až na jeden omyl.
údaje a příjemně se čtou např. Ve Zbůchu nikdy nestál hostinec

U zlatého jelena. Snímek zachycuje situaci z roku 1900 a protože z pochopitelných důvodů
už mezi námi není nikdo, kdo
by si pamatoval přelom z 19.
na 20. stol., jednotliví členové
naší Komise 750 let obce Zbůch
oslovili několik našich pamětníků a ani ti si neuvědomují, že by někdy v naší obci stál
hostinec tohoto názvu, natož,
navíc aby stála vedle kapličky.
Na tomto příběhu si členové výše

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
13. 11. 2012

zmíněné Komise uvědomili, jak
velký počet lidí u nás má zájem
o naši obec a není jim lhostejno, co se o Zbůchu píše v denním
tisku, neboť následně po otištění
tohoto článku nestačil starosta
naší obce, pan Jiří Hájek zvedat
telefon a vysvětlovat našim spoluobčanům tuto jedinou „skvrnu“, v jinak zajímavém a poučném článku.
R. Hrdlička

V letošním roce
Útulek pro opuštěné
psy v Plzni na Borech
slaví 20 let své
záslužné činnosti.
Během této doby bylo
přijato do útulku přes
12 tisíc psů.

Michaela Motlová
František Rozsocha
Pavel König
Daniel Novák
Daniel Janka
Jiří Živný
Jakub Klokan
Ela Králová

1992 - bylo přijato..........102 psů
1993..............................480 –"–
1994 .............................618 –"–
1995..............................640 –"–
1996..............................709 –"–

NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ BĚHEM
1. ČTVRTLETÍ 2013 V NAŠEM REGIONU
Obec Líně – Český rybářský svaz, MO Líně
Lyžařský výcvik mladých rybářů proběhne v termínu od 4. – 7.1.2013
v horské chatě Šumava na Hojsově Stráži
2. 2. 2013

Masopustní průvod městem, vepřové hody - Stod
Výstava betlémů, dřevořezeb a obrazů – Městská knihovna v Nýřanech,
Nerudova ul. 411, do 31. 1. 2013
Městská knihovna v Nýřanech si Vás též dovoluje pozvat na stálou výstavu
Střediska historie a jeho okolí
otevřeno: pondělí 7.30 – 11.30 12.30 – 16.00 hod.
		
středa
—¨—
		
čtvrtek 9.00 – 12.30 13.30 – 18.00 hod.
9. 2.
Kitfest 2013 – setkání příznivců plastikových modelů
Kulturní dům ve Stodě – 8.00 – 16.00 hod.
9. 2.
Masopust na Kladrubském náměstí
Masopustní taškařice od 19.00 hod. v sále KD v Kladrubech
Městské kulturní a informační středisko – Dobřany, Nám. T.G.M. 5
Otevírací doba: říjen – duben
		
Po – Pá 9.00 – 16.00 (polední přestávka 12.15- 13.00)
		
telefon: 377 972 480
12. 2.
Travesti show v Kulturním domě ve Stodě od 19.00 hod.
16.2.
Masopust ve Zbůchu
21. 2.
Žalman ve stříbrném kině Slavia od 19.00 hod.

UPOZORNĚNÍ ! Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili
za psy a zahrady za rok 2012, aby tak učinili do konce února 2013.
Obecní úřad ve Zbůchu



1997..............................699 –"–
1998..............................760 –"–
1999..............................593 –"–
2000..............................630 –"–
2001..............................661 –"–
2002..............................621 –"–
2003..............................624 –"–
2004..............................735 –"–
2005..............................737 –"–
2006..............................592 –"–
2007..............................644 –"–
2008..............................668 –"–
2009..............................681 –"–
2010..............................661 –"–
2011..............................683 –"–

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PŘI ZŠ VE ZBŮCHU
Na naši první vycházku
v novém školním roce 2012/13
jsme se vydali v sobotu, dne
3. listopadu 2012 do Muzea na
demarkační linii v Rokycanech.

ho muzea spokojeni. Při zpáteční
cestě byla naším cílem nejdříve návštěva Záchranné stanice živočichů v Plzni na Doubravce, kde je vedoucím celého areálu

Především kluci měli velkou
radost z ukázek vojenské techniky od V3Sek, džípů, různých typů
děl až po tanky. Neméně zajímavé byly vnitřní prostory, kde
v jednotlivých interiérech byla
ukázka různých událostí z 1. i 2.
světové války. Bohužel, po dobu
celé prohlídky venkovních expozicí dost silně pršelo, přesto jsme odjížděli z tohoto soukromé-

pan Karel Makoň. Zde ošetřovatelka nám představila všechny
handicapované opeřence, kteří
v současné době z různých důvodů nemohou být vypuštěni do
volné přírody. Největším zážitkem pro všechny naše mladé členy byla přítomnost výra velkého a sovy pálené. A protože tato
záchranná stanice má, vedle činnosti, kterou má v jeho samot-

ném názvu i činnost výchovnou
v ochraně přírody mezi naší mládeží, zajímavá pro ně byla např.
ukázka jednotlivých ptačích
budek, krmítek a vajíček mnoha
druhů našich ptačích zástupců.
V samotném závěru dnešního

Borech, kam už několik let žáci
zbůšské a stodské Základní školy přiváží pro čtyřnohé kamarády piškoty a jiné dobroty.
Pro druhé pololetí školního roku připravuje náš Přírodovědný kroužek při ZŠ ve Zbůchu

výletu jsme ještě navštívili v Plzni expozici plazů, hadů, akvarijních rybek a různých druhů
pavouků v prodejně AkvaTera na
Palackého náměstí.
Druhou a poslední naší akcí
v tomto roce byla v neděli, 16.
prosince 2012 návštěva Útulku pro opuštěné psy v Plzni –

několik akcí. Mezi ty nejzajímavější bude na jaře návštěva výlet
do Prahy (návštěva letiště V. Havla a Mořského světa na výstavišti v Holešovicích). a hájovny pana
Václava Chaloupka, autora televizních večerníčků.

Společnost Faurecia, šestý největší světový dodavatel pro automobilový průmysl, pokračuje v rozvoji svých průmyslových aktivit v České republice výstavbou
nové výrobní haly v Plzeňském kraji. Závod na výrobu autosedaček se bude nacházet v blízkosti obcí Nýřany, Úherce a Zbůch a bude zaměstnávat více než 800 lidí.
Dlouhodobá strategie společnosti Faurecia se zaměřuje na rostoucí trhy. Česká
republika je nyní pátou nejdůležitější zemí
Evropy v oblasti průmyslových aktivit společnosti Faurecia, která bude mít i s nově
vybudovaným závodem celkem 7 výrobních
závodů v České republice a bude zaměstnávat přes 3 500 lidí.
Nový závod Faurecia JIT bude vyrábět
kompletní sedačky hlavně pro BMW řady
1 a další typy a bude je dodávat v sekvenci
do závodů BMW v Regensburgu a Lipsku.
Úspěšná realizace těchto „dálkových koncepcí JIT“ byla v minulosti hlavním faktorem pro ocenění společnosti Faurecia ze
strany BMW.
Zemní práce pro nový závod na ploše 25
000 m2 již začaly počátkem listopadu 2012.

Stavba výrobní haly včetně kanceláří bude
dokončena v červnu příštího roku a sériová
výroba bude zahájena v říjnu 2013.
Závod zaměstná přes 800 lidí. Nábor
některých klíčových manažerů a specialistů již probíhá. Největší důraz při výběru je kladen na dosavadní pracovní zkušenosti jednotlivých uchazečů. Samotná
výroba nabídne až 700 volných pozic, na
které budou přijímáni hlavně lidé z Plzně
a okolí.
„Pro Plzeňský kraj jsme se rozhodli převážně z důvodu bohaté strojírenské historie. Lidé jsou zde zvyklí na práci ve výrobních podnicích a mají bohaté strojírenské
zkušenosti. Předpokládáme, že se ve spolupráci s místními úřady zaměříme do
budoucna i na svoz zaměstnanců ze širší-
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Za Přírodovědný kroužek
při ZŠ ve Zbůchu Irena Svobodová,
Rudolf Hrdlička

ho okolí“, dodává Stanislava Plachá, personální ředitelka společnosti Faurecia v České republice.
Faurecia je šestým největším světovým
dodavatelem pro automobilový průmysl na světě. Na tomto úspěchu se podílejí
všechny čtyři obchodní skupiny společnosti Faurecia: Automotive Seating, Emissions Control Technologies, Interior Systems a Automotive Exteriors. V roce 2011
činil objem prodeje skupiny Faurecia 16,2
mld. Euro. 270 výrobních závodů s 84 000
zaměstnanci a 40 vývojovými centry se
nachází v 33 zemích světa. Akcie společnosti Faurecia byly přijaty k obchodování na burze NYSE Euronext Paris. Pro další informace navštivte internetové stránky
www.faurecia.com.
Kontaktní informace pro tisk:
T. C. B. – CZ spol. s r.o.
Linda Wimmerová
+420 602 178 102
wimmerova@tcb.cz

Mýtus č. 1 - Mléko
zahleňuje

Naše všechna telata teď přikrmujeme colostrem, tedy mlezivem,
prvním
mateřským
mlékem, které je plné tzv. imunoglobinů, aby byla zdravá a měla
silnou imunitu. Naše krávy/dojnice od března tohoto roku přikrmujeme novým tzv. mikronutričním doplňkem DAIRY PRO od
švýcarské firmy Hokovit.
Je to přírodní produkt, přípravek založený např. na působení kvasinek, které rozkládají lépe celulózu a umožňují lepší
využití krmné dávky a zvýšení
složek v mléce, především vápníku, tuku a bílkovin.
Minerální složka tohoto doplňku stravy umožňuje pak zvířatům dobré trávení a bezchybnou
výživu a z toho pak plynoucí mnohem větší odolnost proti nemocem s větší tvorbou ochranných
imunitních látek, hlavně imunoglobulinů I9A, I941, I96, které
jsou pak samozřejmě vylučovány mlékem. A opravdu to funguje. Ani jedno tele od té doby neuhynulo a krávám zmizely záněty.
Proto je toto mléko z krav se silnou imunitou i pro konzumenty
mnohem zdravější a kvalitnější.
Jen od absolutně zdravých
dojnic je možné získávat produkt, který stojí za to konzumovat, který je nejen dobrý, ale
hlavně zdravý. Šetrnou pasterací na 75°C (na rozdíl od vysoké pasterace a sterilizace, UHT)
jsou pak odstraněny choroboplodné zárodky, ale všechny látky co dělají mléko mlékem, jsou
zachovány.
Přejeme Vám, vážení zákazníci, dobrou chuť při pití mléka
Milknatur Plus !
A samozřejmě nechybí i novinky v podobě nových ochucených
mlék. Pro děti jsme připravili Vanilkové a Jahodové mléko,
pro maminky a tatínky pak pravou mléčnou kávu Ice Cafe Latte.
Všechny tyto novinky najdete
v našich výdejnících v levé části mlékomatů, jejichž seznam
najdete na www.milknatur.cz .

nizmu, pokud zákaz konzumace
a dieta dlouhodobá, protože jednostranná dieta pacienta ochuzuje o důležité živiny, především
nezaměnitelné mléčné bílkoviny.
Škodlivé je požívání mléka pouze tehdy, pokud má na něj pacient prokázanou alergii na mléko.
Ta se může projevovat příznaky
onemocnění zažívacího ústrojí,
což pozná člověk hned a sám.

Hlen je film, který pokrývá
sliznice zažívacího i respiračního
traktu. Chrání organizmus před
řadou mechanických, termických i chemických poškození.
Je produktem hlenových žlázek.
Obsahuje vodu, muciny, imunoglobuliny, mukopolysacharidy,
soli, lysozym, leukocyty.
Opatření při nemocech dýchacích cest jsou mnohdy protichůdná. Na jednu stranu se pacienti vyhýbají mléčným výrobkům,
které podle nich zahleňují, na druhou stranu ve velkém kupují za nehorázné ceny
v lékárnách léky, které tvorbu
hlenu podporují! Není tedy tento mýtus spíše výplodem farmaceutických společností? Je
možno v tomto počínání hledat
nějaký smysl? Ne. Nebořte přirozenou obrannou bariéru, říkají opravdoví odborníci především
na imunitu nezatíženi komerčním propagací a předepisováním
„zázračných“ léků.
Hlen je jednoznačně prospěšnou obrannou bariérou, která
chrání sliznice před poškozením.
Při jeho vyšší tvorbě ale musí být
zajištěno i jeho rychlé a účinné
odstraňování. Tak je splněna jeho
ochranná funkce – zachytí škodliviny, které jsou potom z dýchacích cest spolu s ním odstraněny.
Odborné studie a testy prokázaly, že pocit zahlenění udávají pacienti po konzumaci nejen
mléka, ale i nemléčného testovacího nápoje, který je od mléka
chuťově k nerozeznání.
Mléko vytváří na sliznici trávicího traktu ochranný film (emulze tuku, bílkovin a vody), který
se po velmi krátké době trávením rozkládá na základní živiny.
V minulosti se naopak této vlastnosti mléka využívalo při léčbě
zánětlivých onemocnění trávicího traktu. Vždyť již naše babičky
naopak podávaly při nachlazení
teplé mléko s medem nebo mléko s Vincentkou pro lepší odkašlávání.
Doporučení vyloučit mléko
a mléčné výrobky ze stravy všech,
kdo trpí onemocněním dýchacích cest, není tedy založeno
na vědeckých důkazech, a může
dokonce vést i k poškození orga-

Mýtus č. 2 - Mléko je
tučné a má moc kalorií
Obsah tuku v mléce závisí na stupni odstředění mléka.
Trh s mléčnými výrobky nabízí široké spektrum produktů
s různým obsahem tuku. V případě konzumního mléka bylo
v ČR v roce 2011 spotřebováno
pouze 14,5% plnotučného mléka, nejvíce zastoupené bylo mléko polotučné (80%) a kromě toho
se prodalo ještě 5,5% mléka nízkotučného s obsahem nejvýše
0,5 % tuku. Je třeba říci, že je to
výsledek především marketingové masáže mnoha firem. Většina
firem mléko odstřeďuje proto, že
mléčný tuk je velmi cenný a drahý a používá se na výrobu dalších produktů jako másla, sýrů
či tvarohu. Co tedy s odstředěným mlékem? Samozřejmě prodat jako polotučné či nejlépe
nízkotučné a přesvědčit spotřebitele, že je to pro ně dietní a to
nejlepší. To, že už vlastně nejde
o mléko, ale spíše o zbytek mléka
či odpad, samozřejmě nekomunikují. Všechny kvalitativní látky v mléce jako např. vitamíny
či minerály, jsou vázány na tuk.
Čím více tuku, tím více vitamínů, bílkovin a minerálů. Mléčný
tuk je to co dělá mléko mlékem.
Lidské tělo obsahuje běžně 15%
- 20% tuku, tedy všechny potraviny obsahující méně než 15%
tuku jsou pro tělo vlastně dietní.
Člověk by se rozdíly v tučnosti
potravin na úrovni 1%, 3%, nebo
10% neměl vůbec zabývat, je to
pro něho marginální záležitost
a reklamy v TV typu „obsahuje
to jen 0,1% tuku“ by měl okamžitě vypínat a považovat za naprostou demagogii. Měl by si spíše
rozmyslet, jestli si má dát k obědu jeden nebo dva vepřové řízky, které běžně obsahují 50-60%
tuku. Navíc je potřeba zdůraznit, že energetický obsah skleni-
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ce plnotučného neodstředěného
mléka odpovídá energetickému
obsahu jednoho jablka.

Mýtus č. 3 - Mléko
plnotučné je příliš
drahé
Paradoxně pokud 1L mléka
plnotučného s obsahem 3,6%
dnes stojí asi 25,- Kč, pak by
polotučné mléko 1,5% mělo stát
tak 12,- Kč a nízkotučné dokonce kolem 5,- Kč ! Tedy nízkotučná mléka v cenách jsou o 20% 80% předražená vůči mlékům
plnotučným a výrobcům přináší daleko VĚTŠÍ MARŽE než
opravdové mléko neodstředěné, protože jde prakticky o „zředěné mléko vodou“. Mléko plnotučné je vzhledem ke své kvalitě
nejlevnější, i kdyby stálo např.
přes 30,- Kč/L. Jestli ale opravdu chce spotřebitel mléko kvalitní nízkotučné, měl by si koupit
plnotučné neodstředěné a zředit
si ho vodou dle své potřeby, což
je běžná praxe, a navíc dostane
vyšší kvalitu za nižší cenu než
v obchodě.

Mýtus č. 4 - Mléko
obsahuje kravský
hormon, který děti
špatně tráví.
130g sušiny je v 1 litru kravského neodstředěného mléka.
500g sušeného mléka se pak
vyrobí asi ze 4 litrů mléka, tedy
výrobní cena asi 50 - 60 Kč. A víte
kolik takové 500g balení sušeného mléka stojí? Proč by ho měl
normálně a racionálně uvažující člověk kupovat? Vím, pouze
a jen po důkladné marketingové masáži firem, které ovlivňují mladé maminky už v porodnici. Ale pokud se někomu někdy
podařilo odstranit kravský hormon z kravského mléka, měl by
dostat Nobelovu cenu. Bohužel
tohle se ještě nikomu nepodařilo, pouze a jen geneticky upraveným potravinám (GMO), jejichž
výroba a prodej na rozdíl od USA
je v Evropě naštěstí zakázána.

Závěrem
Člověk je všežravec. Mléko patří neodmyslitelně k nejzákladnějším potravinám vůbec a jeho
spotřeba byla přirozenou a stabilní součástí jídelníčku po dlouhá
pokračování na str. 12

pokračování ze str. 11
staletí i tisíciletí, v České Republice však na rozdíl od jiných zemí
za posledních 20 poklesla spotřeba mléka na téměř polovinu
a patří k nejnižším vůbec. To je
alarmující, když si uvědomíme,
co dnes naše děti pijí za nápoje plné cukru a barviv, jaký je
narůst alergií a různých ekzémů, o zhoršeném stavu dětských
zubů ani nemluvě. Nezastihla nás doba masivních reklamních kampaní na ochucené drinky, extrémně přeslazené a tedy
nehorázně nezdravé nápoje trochu v nedbalkách? Nebylo by
dobré se zamyslet nad tím, co je

pro nás dobré a zdravé a přestat
podléhat vlivu různých medií,
tzv. „odborných článků“ často
placených různými společnostmi jako tzv. PR propagace? Není
lepší se zamyslet zdravým selským rozumem našich babiček
a dědečků a vrátit se ke kořenům
lidského rodu vůbec?
Pracoval jsem přes 20 let na
špičkových pozicích pro různé Evropské trhy, u firem jako
Procter&Gamble, Gillette a především firmy Nestle. Znám strategie a obchodní triky a praktiky těchto firem. Pijeme mléko
od malička, já i moje děti a pří-

OBYVATELÉ
V kraji žije 570 tisíc obyvatel, to je o 20
tisíc více než při minulém sčítání v roce
2001. Tento trend je dlouhodobě příčin migraci a narůstajícímu počtu cizinců. Plzeň jako
krajské město má 170 322 obyvatel, tedy o pět
tisíc více než při posledním sčítání. Statistici
ale upozorňují, že se mezitím změnilo administrativní členění. Dříve tvořila okres Plzeň
– město samotná Plzeň. Ta se mezitím rozrostla o Malesice a Lhotu, do okresu teď ale
patří celkem 15 obcí, kromě metropole například Starý Plzenec, Chrást nebo Tymákov.
Klatovům, druhému největšímu městu
v kraji, od posledního sčítání téměř tisícovka obyvatel ubyla, úbytky v řádu desítek či
stovek lidí mají i Rokycany, Domažlice nebo
Tachov.
Počet obyvatel Plzeňského kraje v produktivním věku 20 až 64 let se do roku 2020 sníží
o téměř desetinu, tedy o 34 tisíc. Největší pokles, který má činit 23 procent, nastane ve
věkové skupině 20 až 39 let, v níž bude úbytek přes 40 tisíc obyvatel. Bude se zvyšovat
jen počet lidí v kategorii 40 až 49 let. Vyplývá
to z aktuální strategie rozvoje regionu, kterou zpracovala pro ministerstvo financí Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.
„Tento propad mladší části pracovní síly se
bude na trhu práce jen velmi obtížně nahrazovat v potřebném rozsahu migrací a může
značně omezit rozvojové možnosti Plzeňského kraje. Zvláště pokud podobný vývoj čeká i
ostatní kraje ČR,“ řekl ředitel agentury Filip
Uhlík. Sousední Bavorsko už dnes podle něj
pociťuje akutní nedostatek pracovních sil a
situaci řeší také náborem lidí z Česka. Změny
výrazně sníží kapacitu pracovní síly v regionu s dopady na důchodový systém, tedy na
zatížení lidí v produktivním věku. Podle studie dále vážně postihnou vzdělávací, zdravotnické a sociální služby.

buzní a jsme zdraví, při nachlazení pijeme teplé mléko s medem
a nevíme, co to jsou tzv. moderní
onemocnění. A už vůbec nejsme
zahlenění a po kravském hormonu nám nerostou rohy ani kopyta.
Od roku 2010 působím s mým
strýcem na naší farmě a snažíme se vyrábět a prodávat lidem
opravdové, čerstvé a hlavně zdravé potraviny s přidanou hodnotou na lidské zdraví, především
na imunitu. Není to jednoduché, protože narážíme na velké překážky a tlaky firem, které
jsou mnohem větší a kapitálo-

Počet obyvatel Plzeňského kraje ve věku
80 a více let, u nichž se předpokládá největší
potřeba využití sociálních a zdravotních zařízení, poroste mezi lety 2012 a 2020 pomaleji,
zhruba o 17 procent. Během dalších 15 let se
ale tato skupina zdvojnásobí.
V různých částech regionu jsou velké rozdíly ve věkové struktuře populace, které
vyplývají z historického vývoje. Nejstarší lidé
žijí na Plzeňsku a na jihovýchodě. Nejmladší na severozápadě regionu, kde lze ale očekávat v příštích letech rychlejší tempo stárnutí.
Podle sčítání lidu, domů a bytů, které provedl Český statistický úřad v roce 2011, měl
Plzeňský kraj pátý největší podíl poproduktivního obyvatelstva k předproduktivnímu, takzvaný index stáří. Pozitivem byl jeho
pomalejší růst díky migraci. Prognóza ČSÚ (
bez migrace ) předpokládá, že růst populace v postproduktivním věku bude pokračovat. Zároveň v regionu mírně poroste počet
obyvatel do 14 let, ale jen do roku 2020. Oba
nárůsty půjdou na úkor produktivní složky
populace. Ta do roku 2008 rostla, ale v následujících letech bude trvale klesat.
RODÁCI
Sčítání ukázalo, že v obcích vesměs nehrají
prim rodáci, tedy lidé, kteří se v místě obvyklého pobytu narodili. Tato data stejně jako
řada dalších detailních zjištění zatím nejsou
zpracována až do úrovně jednotlivých měst
a obcí, jedině u Plzně lze v kraji říci přesné číslo. Ze zmíněných 170 tisíc obyvatel se
tu narodilo 87,3 tisíce, tedy něco přes polovinu dnešních Plzeňanů. Ve zbytku kraje,
tedy v místech o řády menších, to pro někoho možná překvapivě není podle dosavadních
údajů statistiků lepší, ale naopak. I když se
jedná jen o čísla průměrná buď podle typické
velikosti místa, nebo podle okresu, žije v místě svého narození jen okolo 40 procent lidí.

Zbùšský zpravodaj vydává obec Zbùch

Registraèní èíslo: MK ÈR E 14120

Ing. Pavel Šrámek, M.B.A.,
místopředseda představenstva ZV
Milknatur a.s.

RODINNÉ POMĚRY
Zajímavý je obrovský nepoměr mezi vdovci a vdovami. Mužů, kterým zemřela partnerka, je v kraji 7 475, zatímco ovdovělých žen
35 151, tedy zhruba pětinásobek. „Potvrzuje se tím známá skutečnost, že se ženy dožívají vyššího věku. Tohle je důsledek,“ konstatuje Lenka Dostálová ze statistického úřadu.
Například v Plzni je vdovcem každý 40. Muž
a vdovou každá 9. žena.
Plzeňský kraj - obyvatelé celkem: .... 570 401
ženy................................................. 282 137
muži................................................ 288 264
svobodní, svobodné.......................... 222 189
ženatí, vdané................................... 245 661
rozvedení, rozvedené.......................... 58 890
vdovci, vdovy..................................... 42 626
Ekonomicky aktivní:.........................278 674
zaměstnanci.................................... 202 566
zaměstnavatelé.................................... 8 163
pracující na vlastní účet..................... 30 360
pracující důchodci.............................. 12 330
na mateřské dovolené........................... 5 406
věřící – bez církve.............................. 33 125
věřící – hlásí se k církvi..................... 53 036
bez víry............................................216 993
základní vzdělání............................... 89 091
střední bez maturity.........................170 400
střední s maturitou.......................... 133 564
vysokoškolské.................................... 51 062
počet obydlených domů.................... 105 835
počet obydlených bytů..................... 226 298
lidí v rodinných domech................... 283 904
Údaje jsou použity
z MF Dnes z 5. ledna 2013

Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme.

Redakèní rada: Rudolf Hrdlièka, Jiøí Hájek, Josef Skála, Vlastimil Weber
Kontaktní adresa: Obecní úøad, Námìstí 205, 330 22 Zbùch, tel. 377 931 470
Odpovìdný redaktor: Rudolf Hrdlièka

vě silnější, na zákony a vyhlášky, které jsou často cíleně ušité
na něco a na někoho, ale věříme,
že děláme dobrou věc. Píší nám
i maminky svých dětí dopisy,
kde nám děkují a někteří sdělují,
že jejich dítěti po roce pití našeho mléka zmizel ekzém či alergie,
na kterou mu lékař předepsal
„úžasné“ léky, anebo že prostě
není nemocné. To jsou věci, pro
které naši práci děláme.

Za správnost pøíspìvkù odpovídají autoøi.
Vyhrazujeme si právo pravopisných korektur.
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