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ÚVODNÍ SLOVO
Toto letošní číslo našich obecních novin k Vám přišlo těsně před konáním
komunálních voleb. Přeji Vám šťastnou ruku při rozhodování o tom, kdo bude
na další čtyři roky řídit naši obec Zbůch.
R. Hrdlička

Zpráva za období 2010 – 2014
Hospodaření obce v uplynulém volebním období od roku 2010 – 2014 bylo stabilizované a mírně ziskové. Například rok
2013 skončil s přebytkem v celkové výši
+3 363 167.- Kč, což jest + 1.515.- Kč na jednoho obyvatele a to i včetně nemluvňat. Podle jednotné metodiky bankovních domů pro
posuzování finančního zdraví obcí je naše
obec hodnocena známkou jedna, což je nejlepší možné hodnocení. Od 1.1.2014 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém
určení daní (RUD), na základě která došlo
k nárůstu příjmů do rozpočtu obce, což byla velice potěšitelná změna. V tomto období
byly realizovány investiční akce, které v celkovém součtu představují částku 16,82 milionu korun a byly v drtivé většině financovány z rozpočtu obce. Pouze v případech, a to
chodník podél základní školy včetně přechodu a výsadba stromořadí, byly akce financovány z dotace za finanční spoluúčasti obce.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Lomená, 5. května, Průkopnická a část ul. Plzeňské, opěrná zeď a terénní úpravy v areálu základní
školy a prodloužení veřejného osvětlení v ulici U Školky. V roce 2012 bylo provedeno prodloužení plynovodu včetně 5 ks přípojek
v ulici U Školky, prodloužení vodovodu v ulici
Na Výhledech a rekonstrukce místní komunikace u vlakové zastávky. V roce 2013 bylo provedeno prodloužení veřejného osvětlení
a výstavba chodníku podél plotu ÚSP v Plzeňské ulici, nový asfaltový povrch komunikace v části ulice Brigádnická a V Cihelně,
veřejný rozhlas v horní části ulice Plzeňská
a 5. května, obnova přepadu splaškové kanalizace z odlehčovací komory OK 1, víceúčelové hřiště u základní školy včetně atletické
rovinky, dětské hřiště na návsi u mateřské
školy, chodník podél základní školy včetně
přechodu a výsadba stromořadí podél polní

cesty do obce Úherce a nad železniční tratí.
V roce 2014 se konalo slavnostní otevření rekonstruované učebny chemie a fyziky v základní škole, byly dokoupeny 4 ks laviček pro
dětské hřiště na návsi u mateřské školy, byla provedena výměna antukového povrchu
na volejbalovém hřišti v areálu tělovýchovné jednoty Baník Zbůch, výstavba splaškové
kanalizace v části ulice Seniorů a Na Šachtě, veřejný rozhlas v ulicích Polní, Lomená
a Na Stadionu, osvětlení víceúčelového hřiště v areálu základní školy, přístavba mateřské školy a v současné době je rozpracována
celková rekonstrukce místních komunikací
na Starém Dolu. V letošním roce byla zpracována ve spolupráci s Ředitelstvím silnic
a dálnic Plzeň technická studie průtahu silnice I/26 obcí Zbůch, ve které jsou navrženy
stavební úpravy v Plzeňské ulici, jako je zatrubnění příkopů, chodníky, u každé křižovatky je navržen způsob přecházení hlavní
silnice a parkovací stání.
Významnou událostí v oblasti nemovitého majetku obce byla skutečnost, že došlo
k převodu tzv. historického majetku obce
do vlastnictví Obce Zbůch, který se nachází v areálu Letiště Líně a to v rozsahu 17.58
hektarů, z čehož je 13,81hektarů lesa a zbytek je ostatní plocha. Negativem tohoto období byla činnost společnosti Elron CZ, která obtěžuje své okolí zápachem o různé
intenzitě a v různém časovém období. Společnost Elron CZ zajišťuje rekultivaci odvalu ve Zbůchu pro společnost ZUD a.s. na jejím soukromém pozemku a kromě jiného
její činnost spočívá ve výrobě rekultivačního kompostu (substrátu) potřebného k ozelenění odvalu, který se připravuje především
z papírenských kalů, kalů z čistíren odpadních vod a trávy. Právě při této činnosti dochází ke vzniku občasného zápachu. Veškerá povolení k této činnosti vydal Krajský
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úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, přičemž platnost souhlasu s provozováním zařízení na využívání odpadů končí dne 31.10.2016. Na základě podnětů byly
prováděny kontroly Českou inspekcí životního prostředí, krajskou hygienickou stanicí a krajským úřadem a Městským úřadem
Nýřany, při kterých nebylo zjištěno nic zásadního, co by zásadní mělo vliv na životní
prostředí či na provoz společnosti Elron CZ
v areálu odvalu ZUD a vedlo by ke změně
technologie nebo k pozastavení či ukončení
činnosti. V srpnu letošního roku, na základě podnětu občanů podepsaných pod peticí
organizovanou paní Střeštíkovou, provedla Česká inspekce životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, která zjistila, že společnost neprovozuje malý zdroj znečištění
ovzduší jak deklarovala, ale objemově takový zdroj znečištění ovzduší, k jehož provozování je potřeba souhlasu příslušného
odboru krajského úřadu, kterým však společnost Elron CZ nedisponuje. K jakému výsledku toto zjištění povede, lze zatím těžko
předjímat. Na základě proběhlých jednání
se společností Elron CZ, do kterých se zapojil také ředitel společnosti Prefa Zbůch,
došlo k vyloučení jednoho typu papírenského kalu, který způsoboval zápach a připravuje se změna technologie přípravy rekultivačního kompostu.
Samozřejmě obec v uplynulém období kromě výše uvedených projektů finančně zajišťovala mandatorní výdaje spojené
s chodem obce, jako je například hrazení
provozu a údržby základní školy a mateřské
školy, provozu veřejného osvětlení, kde již
jsou roční náklady ve výši 1 milion korun,
příspěvek Plzeňskému kraji na autobusovou dopravu, provoz sběrného dvora atd.
Dále pak jsou z obecního rozpočtu podporovány zájmové spolky v obci a společenské
akce, neboť spolkový život je nedílnou součástí života v obci. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Zbůch, Sbor dobrovolných
hasičů Červený Újezd, TJ Baník Zbůch, TJ
Halma Zbůch, Svaz důchodců Zbůch, SPCCH Zbůch, TJ Sokol Zbůch Český rybářský svaz Líně a Klub českých turistů Líně.
ČRS Líně a KTČ Líně sdružuje též občany
z obce Zbůch.
Obec Zbůch má splátkový kalendář vůči
Mikroregionu Radbuza, podle kterého bude umořován dluh do listopadu roku 2021
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

a který je v současné době ve výši 20 milionů
korun včetně úroků. Úvěr byl použit k dofinancování dotace na výstavbu splaškové kanalizace v obci a splátky byly záměrně rozvrženy na delší časové období proto, aby bylo
možno v budoucnu tento závazek bez problémů hradit z obecního rozpočtu a tím nedošlo k předlužení obce a ohrožení jejího chodu.
V současné době má obecní úřad k 31.8.
2014 v evidenci 2.146 obyvatel (bez občanů z EU), z čehož je 1.068 žen a 1.078 mužů. V obci žije též jedna občanka starší 100
let. V roce 2010 bylo v evidenci 343 dětí do
15 let a v současné době je jich 372. Tento
vzestupný trend a absolutní počet dětí v obci
vyvolal potřebu navýšení kapacity mateřské

Vážení přátelé, milí spoluobčané!
Není tomu tak dávno, co jsem
vám všem popřál hezkou dovolenou či krásné prázdniny a zatím co, většina z nás, má tyto jistě příjemné letní dny už dávno
za sebou, na některé ještě možná čekají a nejsou to jen ty chvíle, kdy lehký vánek, žhavé slunce
a vůně moře polechtá naše smysly, ale pro mnohé z nás je začátek
září spojený s naším takřka „národním sportem“ a tím je houbaření. Pravda, na houby je nejlepší
vyrazit po ránu a pak si už můžeme jen více či méně užívat té
nezaměnitelné vůně lesa, slasti z nalezených hub a doma nás
pak obvykle čeká ta méně příjemná věc a tou bývá jejich čištění, ovšem co bychom neudělali
pro dobrou smaženici či houbovou omáčku, že?
Naše dětičky mají za sebou
první dny v novém školním roce a s nimi i nové zážitky a zkušenosti a letošní zahájení školního roku. 1. 9. 2014 přijela do naší
obce natáčet i TV ZAK, což mnozí
z vás jistě sledovali.
Prvňáčkům byl při této příležitosti předán od Obecního úřadu
Zbůch malý dárek v podobě škol-

školy, která byla provedena formou přístavby
ke stávající mateřské škole. Celková kapacita mateřské školy je 100 dětí. Následně bylo
nutno navýšit i kapacitu školní kuchyně a to
na počet 350ti jídel. Kapacita základní školy je dostačující.
Díky firmám ve Zbůchu a v blízkém okolí je zaměstnanost v obci na dobré úrovni.
Na úřadu práce je v současné době evidováno
77 nezaměstnaných, což je v průměru 5,2%,
přičemž republikový průměr je ve výši 7,2%.
V samotné obci je na 450 pracovních míst
a další pracovní příležitosti jsou ve firmách
v průmyslové zóně u obce Úherce, v Nýřanech, v Chotěšově, v Líních a v Plzni, především v průmyslové zóně Borská pole.

ních potřeb. Nakolik byla tato reportáž zdařilá, nechám na úsudku každého, ale já osobně bych
k ní měl určité výhrady, zejména
k té části, kdy se jednotlivé záběry protínaly se zahájením školního roku v Chotěšově a stávaly se
pak nepřehlednými, ale možná
máte jiný názor.
SDH Zbůch uspořádal v závěru prázdnin pro děti akci pod názvem „Pohádkový les“ a tato akce
byla spojena jednak s občerstvením a jednak s drobnými odměnami pro děti a náklady ve výši
3 500,- Kč proplatil Obecní úřad
a snad se to zúčastněným dětem
líbilo.
Rovněž v průběhu prázdnin
pro ty dospělejší a dospělé uspořádal TJ Baník Zbůch ve spolupráci s Obecním úřadem hudební produkci kapely Kabát Revival
Plzeň a celá akce proběhla na
hřišti v Cihelně.
Ovšem nejen zábavou se zabýval Obecní úřad po dobu letních měsíců. V tomto období bylo
zhotoveno osvětlení víceúčelového hřiště v areálu ZŠ a celkové náklady činily 180 289,- Kč
bez DPH.
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V současné době je v obci dostatečným způsobem vybudována základní infrastruktura, tj. inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn
elektrika, služby, lékařská péče a školství pro
uspokojivý život v obci a jeho další rozvoj.
V zásobníku hotových a připravených projektů k realizaci v dalším období se nacházejí kromě jiných dva stěžejní projekty, a to rekonstrukce místních komunikací ve Zbůchu
a v Červeném Újezdu včetně návsí a křižovatky ulic Plzeňská a V Sídlišti, kde se jedná se
o prostor křižovatky před vjezdem do společnosti DOM Plzeň. Realizací těchto projektů
dojde zcela určitě ke zkvalitnění života v obci a zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě.
Jiří Hájek, starosta obce

V MŠ Pohádka došlo k výměně elektroměrového rozvaděče
a připravuje se nová el. přípojka
pro MŠ z důvodu navýšení příkonu, při kterém došlo při přístavbě MŠ. Tuto akci zajišťuje firma Elektro Živný ve spolupráci
s Obecním úřadem.
Jak jsem vás již v minulém
čísle Zbůšského zpravodaje informoval, Obec Zbůch přispěla
částkou 5 000,- Kč na nákup moderního 3D ultrazvuku pro gynekologické odd. nemocnice ve Stodě a obec obdržela děkovný dopis
od ředitele této nemocnice MUDr.
Alana Sutnera, Ph.D, ve kterém
děkoval za finanční pomoc.
Na počátku prázdnin přesně

V současné době, byly zahájeny práce na opravách místních komunikací na Starém Dole
a věřte, že se to bez problémů neobejde. Chtěl bych touto cestou
poprosit občany na Starém Dole o trpělivost při opravě těchto
komunikací a věřte, že se snažíme o maximální vstřícnost a pochopení. Problémy , které při této
akci vznikají se snažíme okamžitě řešit a vašimi připomínkami
se zabýváme.
V neposlední řadě připomínám, že stále provádí zaměstnanci obce sekání trávy na pozemcích obce, ale i příkopů,
opravují dešťovou kanalizaci
a upravují terén u přístavby MŠ

v sobotu 5.7. 2014 se konala již
tradiční hasičská soutěž pod názvem „Memoriál Jana Motyčky“
a Obecní úřad ve Zbůchu proplatil nákup pohárů a medailí pro
vítězná družstva v celkové výši
4 900,- Kč. Z předaných cen měli
vítězové velkou radost.
Další soutěží, kterou SDH
Zbůch uspořádala, byla soutěž
„Zbůšská osma“. 16. ročník této
soutěže se konal 6.9. 2014 a vítězem byli naši „hasiči“, kterým
jsem měl tu čest poblahopřát
a ani oni se radostí netajili, což
k takovému vítězství neodmyslitelně patří.

Pohádka Zbůch. V každém Zpravodaji žádám o dodržení pořádku kolem kontejnerů na tříděný
odpad, ale i veřejného prostranství, ale protože ke zlepšení nedochází i tato prostranství více či
méně často musí tito zaměstnanci uklízet.
A můj již poslední příspěvek
do tohoto čísla Zpravodaje se týká voleb do zastupitelstev obcí,
které se budou konat 10. a 11.
října 2014 a já si dovoluji otisknout oznámení o době místě konání voleb.
Josef Skála

Usnesení

OZNÁMENÍ

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
19. září 2014 v salónku restaurace V Cihelně ve Zbůchu

o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí 2014

Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:

Starosta obce Zbůch podle zákona č. 491/2001 Sb., (§ 23 odst. 6
zákona) o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“), a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „vyhláška“).

1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 25. června 2014 do dnešního zasedání
2. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřské školy Pohádka Zbůch,
U Školky 150 o 80.000.- Kč pro rok 2014 z důvodu obnovy zadního vstupu do budovy v souvislosti s dokončením přístavby mateřské školy

oznamuje:

3. schvaluje koupi pozemků parc.č. 1346 o výměře 1.040 m2 a parc.č.1363 o výměře 1.870 m 2, vše v k.ú. a obci Zbůch, od pana
Mrázka, bytem Zbůch, za celkovou cenu ve výši 436.500.- Kč
z důvodu narovnání majetkových vztahů na hasičském cvičišti
ve Zbůchu za hasičskou zbrojnicí. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku č. I
je volební místnost na - OÚ Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch,
pro voliče bydlící v horní části obce a Starém Dole.
3. ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - v Základní škole Zbůch, Hornická 300,
330 22 Zbůch, pro voliče bydlící v dolní části obce.
4. ve volebním okrsku č. III
je volební místnost - Dům s pečovatelskou službou (DPS),
Seniorů 472, 330 22 Zbůch, pro voliče bydlící v části ul. Plzeňské, V Sídlišti, Na Šachtě, Seniorů, K Letišti a Červeném Újezdě.
5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České Republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem České republiky).
6. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky.

4. schvaluje koupi pozemku parc.č. 1289/2 o výměře 114 m 2 v k.ú.
Červený Újezd u Zbůchu, který vznikl na základě geometrického plánu č. 176-40/2014, za celkovou cenu ve výši 22.800.- Kč od
spoluvlastníků pana Lodra, bytem Zbůch a pana Lodra, bytem
Červený Újezd z důvodu narovnání majetkových vztahů ke stavbě
nové části přepadu z odlehčovací komory OK 1. Zároveň pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy
5. schvaluje navýšení rozpočtu Základní školy Zbůch, Hornická 300
o 296.000.- Kč pro rok 2014 z důvodu nákupu zařízení do školní jídelny a školního nábytku do modernizované učebny chemie
a fyziky
Ing. Jiří Hájek
starosta obce

Josef Skála
místostarosta obce

Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volebních místnostech.
Závěrem, chci Vám všem popřát krásný podzim, kdo navštíví nějaké to vinobraní, tak veselou náladu, spoustu krásných výletů do přírody a šťastnou volbu. Přátelé, ať jsou zvoleni ti nejlepší tj. schopní
a odpovědní zastupitelé.
Všem přeji jen to dobré.
Zpracoval: J.Skála

Start letošního cyklovýletu byl určen na
čtvrtek, 4. září do Dobřan, kam se sjeli zástupci několika městských i obecních úřadů (Holýšov, Chotěšov, Merklín, Přestavlky,
Zbůch a Štíchov) našeho Mikroregionu Radbuza.
První zastávkou naší propagační jízdy bylo
rodinné sportovní centrum v Losiné u Chotěšova. Zde rodina pana Petra Kusovského vybudovala během několika let příjemné prostředí, především pro milovníky squashe. Je
to místo, kde se zastaví mnoho cykloturistů
i milovníků pěší turistiky, putujících po jižním Plzeňsku.
Další zastávkou byla obec Chotěšov. Zde
nás provázel její starosta, pan Bc. Filip Hrubý a jeho zástupce, místostarosta, pan Luděk
Rosenberger. A měli se opravdu čím pochlubit. Nejdříve nás zavedli na tzv. Ostrov, kde
do budoucna bude vytvořena zóna klidu, odpočinku a kde by i dokonce měl stát penzion.
Ta současná chlouba obce je ale o něco výše,
v sousedství kláštera. Během několika měsíců se zde podařilo vybudovat novou školní jídelnu.
Po této příjemné prohlídce naše putování pokračovalo přes Stod a Hradec, kde jsme

se zastavili u zajímavé lokality.
Tou je - Hrádecká skála – známá každému turistovi a hlavně všem trampům. Je to místo,
kde zde může odpočinout každý milovník přírody a nebojím
se tvrdit, že by tento romantický kout mohli využít i filmaři
pro natočení pohádek …
Poslední naší zastávkou bylo
město Holýšov. Nejdříve jsme se
zastavili před bývalým pracovním táborem, kterým za 2. světové války prošlo několik stovek žen z mnoha
evropských zemí. Byl to pobočný závod koncentračního tábora Flossenbűrg. Bývalou
sklárnu převzala berlínská společnost DWM
a začala zde na začátku války budovat muniční továrnu, především pro výrobu leteckého střeliva pro německou Luftwaffe.
A protože jsme přijeli do Holýšova den po
objevení tubusu ve věži budovy městského úřadu, o to měli zástupci Holýšova větší
radost nás přivítat. Tento tubus obsahoval
vzácné informace a materiály z roku 1927.
Navíc nás místostarostka Holýšova, paní Bc.
Hana Valachovičová provedla Domem dějin
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Holýšovska. První polovina expozice je věnována životnímu osudu Johanna, který se
v tomto městě narodil, chodil do školy až po
jeho vystěhování po válce do Německa. Druhá část expozice je věnována osvobození Holýšova. Pro sběratele turistických vizitek si
dovolím upozornit, že zde mají k prodeji svoji TV.
Díky příjemnému, letnímu počasí se letošní cyklojízda Mikroregionu Radbuza vydařila
a už se nyní těšíme na tu příští v roce 2015.
Za všechny účastníky cyklojízdy MRR
R. Hrdlička

NAŠI PRVŇÁČCI
ŠKOLNÍ ROK 2014/15

Ozdravné pobyty
SPCCH Zbůch

www.zbuch.cz/Obecne-informace/Okenko-Zbuch/

V letošním roce se nám nepodařilo vyjet na týdenní ozdravný pobyt společně. Pro velký zájem jsme byli rozděleni do dvou
skupin.
Do Chlumu u Třeboně v květnu odjela první skupina v počtu
8 členů a do Hnačova v červnu
druhá skupina v počtu 5 členů.
Při těchto ozdravných pobytech je povinné cvičení a vycházky. Kdo má zájem, jsou
k dispozici masáže, vířivé vany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DUŠAN BLÁHA
KEVIN BREZINA
TOMÁŠ FIŠER
FRANTIŠEK JIŘÍ FOUR
ONDŘEJ FREISLEBEN
PATRIK KALOČAI
MATĚJ KLAUS
JAKUB LIESER
FILIP LORENC
ŠTĚPÁN MILOTA
JIŘÍ STŘEŠTÍK
ONDŘEJ TESAŘ
MAREK TOMAN
VOJTĚCH TOMAN

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

členů

a další moznosti. Vždy je uskutečněn jeden výlet do blízkého okolí a jeden zábavný večer,
na který se všichni nejvíce těší,
protože je doprovázen živou kapelou, kde si zazpívají a zatančí.
Byla bych ráda, kdyby se na
tyto pobyty přihlašovalo více
členů a udělalo něco málo pro
své zdravíčko.
Z.Saláková
předseda SPCCH Zbůch

TOMÁŠ VODIČKA
NATÁLIE ČEJKOVÁ
BERENIKA DUCHKOVÁ
KAROLÍNA KERECMANOVÁ
KLÁRA KERECMANOVÁ
ADÉLA KVARDOVÁ
TEREZA MATOUŠKOVÁ
MAGDALÉNA NEKOLOVÁ
HANA ROZSOCHOVÁ
TEREZA ŠILOVOVÁ
KLÁRA ŠTOLBOVÁ
VENDULA ŠTRUNCOVÁ
BARBORA VÁCLAVOVÁ

Počet prvňáčků v jednotlivých letech na Základní škole ve Zbůchu

PODĚKOVÁNÍ
OBECNÍMU ÚŘADU

2010 - 2011 - 28 žáků
2011 - 2012 - 21 žáků
2012 - 2013 - 20 žáků
2013 - 2014 - 37 žáků

Chtěli bychom tímto poděkovat zastupitelstvu obce Zbůchu za podporu činnosti neziskovým organizacím, a to: “ Svazu postižených civilizačními chorobami, z. s. Zbůch ( SPCCH)
a Svazu důchodců Zbůch“, zejména za podporu finanční a poskytnutí prostorů na OÚ pro naše setkání.
Je vidět, že osudy spoluobčanů nejsou v obci všem lhostejné
a my členové si podpory obce velmi vážíme.

Svátky a volné dny ve školním roce 2014/15
Státní svátky:
neděle 28. září, úterý 28. října, pondělí 17. listopadu,
středa 24. - pátek 26. prosince, čtvrtek 1. ledna 2015,
pondělí 6. dubna, pátek 1. května, pátek 8. května
Školní prázdniny:
Podzimní - pondělí 27. - středa 29. října 2014
Vánoční - pondělí 22. prosince - pátek 2. ledna 2015
pololetní - pátek 30. ledna 2015
jarní prázdniny - okres Plzeň - sever: 9. března - 15. března 2015

Za SPCCH Zbůch – předsedkyně Z.Saláková
Za Svaz důchodců – předsedkyně A. Kulovaná
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Placená inzerce

Sdružení nezávislých kandidátů
Volba pro rozvoj obce

1. Investiční výstavba – jejíž cílem je zlepšit prostředí
v obci a její vzhled:
a) Provádět postupně rekonstrukce místních komunikací po
jednotlivých ulicích ve Zbůchu a v Červeném Újezdu s využitím dotací z fondů EU podle již zpracované projektové dokumentace
b) Uskutečnit rekonstrukci návsi ve Zbůchu a v Červeném
Újezdu s využitím dotačních titulů z fondů EU podle zpracované projektové dokumentace
c) V roce 2015 provést rekonstrukci křižovatky ulic Plzeňská
a V Sídlišti za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury Praha a v následných letech pokračovat
v přestavbě uličního prostoru Plzeňské ulice v průtahu silnice I/26 obcí Zbůch
d) Nadále usilovat ve spolupráci s Plzeňským krajem o provedení rekonstrukce silnice třetí třídy č. III/0267 Zbůch –
Červený Újezd včetně nového chodníku pro pěší podél této
silnice a tím zvýšit bezpečnost chodců
e) Realizovat zateplení mateřské školky včetně rekonstrukce
střechy s využitím dotace
f) Dokončit zateplení budovy základní školy s využitím dotace
g) Dokončit rozpracovaný záměr na odkup vlakové zastávky
od Českých drah a následně pečovat o její vzhled
h) Podporovat záměr výstavby mimoúrovňové dálniční křižovatky Nová Ves a jejího napojení do průmyslové zóny Letiště Líně a tím odklonit kamionovou dopravu přes Červený
Újezd

3.	Bytová výstavba – jejímž cílem je zvýšit počet
obyvatelstva v obci a tím zajistit větší prosperitu obce
a) Nadále vytvářet vhodné podmínky pro výstavbu rodinných
domků a rozvoj obytných zón
b) V případě zájmu pokračovat v prodeji obecních bytů do
osobního vlastnictví stávajícím nájemníkům
c) Věnovat též pozornost údržbě a rekonstrukci stávajícího bytového fondu.
4. Zájmové organizace a volný čas:
a) Ve spolupráci se základní školou podporovat mimoškolní
vzdělávání a zájmovou činnost dětí a mládeže
b) Podporovat činnost aktivních zájmových spolků a to Sboru
dobrovolných hasičů ve Zbůchu, Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Újezdě, tělovýchovné jednoty, místní organizace svazu důchodců a rybářské organizace
c) Podporovat vznik dalších zájmových organizací pro vyplnění volného času dětí a mládeže
d) Udržovat a rozvíjet volnočasová zařízení obce sloužící veřejnosti, především víceúčelové hřiště v areálu základní školy,
veřejné dětské hřiště u mateřské školy, popř. vybudovat nová volnočasová zařízení pro děti a mládež dle potřeby občanů
5. Informovanost občanů:
a) Průběžně aktualizovat webové stránky obce a tím včasně
informovat občany o aktuálním dění v obci
b) Pokračovat ve vydávání Zbůšškého zpravodaje, který bude
doručován zdarma o poštovních schránek občanů

2.	Životní prostředí :
a) Dokončit rekonstrukci kanalizačního řadu v ulici Na Šachtě a vybudovat novou splaškovou kanalizaci pro bytové domy č.p. 89, čp. 92 a čp. 94
b) Podporovat další rozvoj sběrného dvora, aby jej mohli lépe využívat občané při odkládání nepotřebného materiálu
a tím zamezit vzniku černých skládek v okolí obce
c) Zdokonalovat systém sběru tříděného odpadu v obci
d) Nadále pečovat a udržovat veřejná prostranství v obci, to
znamená především sekání trávníků, střihání živých plotů,
čištění ulic a údržba chodníků i v zimním období
e) Zahájit jednání s příslušnými státními orgány ve věci silničního obchvatu Zbůchu s cílem vytěsnit kamionovou dopravu z obce
f) Pokračovat ve výsadbě stromů podél cest, okrasných stromů a keřů v obci a v údržbě a zakládání nových lesoparků
v souladu s územním plánem

6.	Ostatní:
a) Nadále hospodařit se svěřenými finančními prostředky
a majetkem tak, abychom zabránili zadluženosti obce
b) Pečovat o další rozvoj základní a mateřské školy za účelem
zajištění lepšího prostředí pro výuku
c) Ve spolupráci s Policií ČR v Nýřanech dbát na pořádek a bezpečnost občanů v obci
d) Zahájit projekt monitorovacího kamerového systému v obci
d) Podporovat rozvoj živnostenského podnikání a firem na
území obce za účelem zajištění vyšší nabídky pracovních
příležitostí
e) Pokračovat v úzké spolupráci s místními podnikateli a firmami

Vážení spoluobčané, velice pečlivě jsme připravili témata dalšího
rozvoje naší obce. Jsme si taktéž vědomi toho, že některé naše záměry nebyly naplněny, protože se nepodařilo zajistit dostatečné finanční krytí projektů z příslušných dotačních titulů. Přesto pevně
věříme, že nám v nadcházejících komunálních volbách projevíte svou
důvěru a tím podpoříte jejich realizaci. Vaše hlasy nás zavazují k to-

mu, abychom nadále řádně spravovali majetek obce, usilovně pracovali na dalším rozvoji a zlepšení kvality života v naší obci a ke spokojenosti vás všech.
Za Vaši podporu v komunálních volbách předem děkuje:
Sdružení nezávislých kandidátů – Volba pro rozvoj obce
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Dětské hřiště na návsi u mateřské školy je neustále ve velké
oblibě u dětí a rodičů, což potvrzuje jeho každodenní hojná
návštěvnost.
Jiří Hájek, starosta obce

V srpnu letošního roku bylo dodatečně instalováno osvětlení
víceúčelového hřiště, které se nachází v areálu základní školy.
Jiří Hájek, starosta obce

RETROSPEKTIVY ZBŮCHU – ING. JAN HOŠEK
RADOSTI I STRASTI MÉHO DĚTSTVÍ – II. 8. ČÁST
Velitel zbůšských hasičů Václav Niedermayer zemřel sice až v sanitce, avšak to, co se
právě stalo, těžce zasáhlo nás všechny, kteří
jsme tomu přihlíželi.
Raději jsem odvrátil oči, abych se na celou tu hrůzu nemusel dívat a odcházel pryč.
I když se všechno událo před mnoha léty, pamatuji se na každý detail, jako by to bylo včera. Byl vlahý letní večer, jaké bývají snad jen
právě na vsi. Slunce už pomalu mizelo za západním obzorem a posledními paprsky barvilo do zlatova záplavu bílých beránků plujících od západu k východu po blankytně
modré obloze. Bylo jich tolik, že pokrývaly prakticky celou oblohu. Mezi zbůšskými
domy bylo rozprostřeno tíživé ticho a všude
panovala zvláštní atmosféra Niedermayerovy nečekané smrti. Stál jsem ještě chvíli na
dvoře našeho domu a díval se do příšeří garáže. Už tam nestály automobily „ Mancára“
a „Rozára,“ které kdysi bývaly nedílnou součástí mého dětství. Jen v zadním rohu stála
stará ruční červená požární stříkačka se zlatým nápisem „ Důl Masaryk.“ V tom okamžiku jsem pochopil, že tento den už nikdy nevymizí z mé paměti.
Pochmurné byly i další dny. Kraj potemněl
a z šedých olověných mraků, které se hnaly nízko po obloze, se každou chvíli snášely na zem drobné kapičky deště. Celý spodek
hasičské zbrojnice byl pečlivě uklizen a Niedermayerovi kamarádi tam stavěli katafalk,
potažený černým flórem. Všechny tyto události už mi po celém tom dlouhém koloběhu
života splývají, možná mi unikají některá data a detaily, které nepovažuji za podstatné.
Dodnes však před sebou vidím, jak do posledního místečka zaplněná náves, vzdala
Niedermayerovi poslední poctu. V publikaci
k sedmistému padesátému výročí obce Zbůchu vyplývá, že tam tehdy bylo na dva tisí-

ce lidí, z toho devět set v hasičských uniformách. Potom se pohřební průvod vinul jako
dlouhý nekonečný had po silnici k Úhercům
a ve mne ještě dlouhou dobu zůstala skryta
kdesi hluboko uvnitř jakási zvláštní, jen těžko vyslovitelná tíseň.
Další požár, o kterém vám chci vyprávět,
vypukl přesně o čtyři roky později, téměř na
stejném místě. Tenkrát, při požáru stodoly,
v níž zahynul Václav Niedermayer, se hasiči
snažili zachránit vedlejší stodolu, která stála
blíže ke školní budově. A právě o téhle stodole
bude moje dnešní vyprávění. Stáli jsme v májovém podvečeru na seřadišti před zbůšskou
školou, kde se formoval lampiónový průvod.
Seřadištěm byla ulička podél školního hřiště.
Dříve se tudy chodívalo k mateřské škole. Nebylo to nic mimořádného, protože akce byla
pořádána každý rok před devátým květnem
na oslavu dne vítězství. Průvod začínal právě
tady u naší školy a končil u táborového ohně
na hřišti v „Cihelně.“ Na první pohled to bylo
vždy stejné, avšak každý ten májový večer byl
pro nás přece jen v něčem jiný, jak se s přibývajícími léty, měnil náš pohled na svět. V té
době jsem zastával funkci pionýrského praporečníka zbůšské základní školy a tak jsem
pokaždé chodil v čele průvodů s vlajkou, na
níž byla zobrazena rozevřená kniha s plameny a nápisem „Buď připraven.“ Tahle funkce měla svojí vážnost, zejména před mladšími spolužáky, protože tenkrát to pro ně bylo
něco imaginárního a nedostupného, jakýsi vytoužený cíl, ke kterému by se chtěli na
konci své cesty přiblížit. Celý večer začal humorně tím, že Běla K. z Masarykova jubilejního dolu, tuším, že v té době chodila do první
třídy, zcela oslněná tou vlajkoslávou, barvitě popisovala svým rodičům, kteří s ní šli do
průvodu, jaké to bude, až se s ní ožením. Vida, průvod ještě ani nevyšel a už jsem mohl
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udělat štěstí. Dozvěděl jsem se o tom vlastně
až následující den, kdy to paní K. pošeptala
v obchodě mé mamince. Od té doby jsem jejich dceru neviděl. Až po mnoha letech jsem
jí potkal v prostorách líňského letiště. Šla po
chodníku nedaleko velitelství našeho pluku,
doprovázená maminkou, která zřejmě na letišti pracovala. Tehdy mi bylo necelých dvacet let a myslel jsem, že mi patří svět. Když jí
maminka upozornila, že jsem to já, jedním
okem se na mne podívala a zklamaně vydechla „jé, ten už je tak starý.“ Na tomto příkladu můžete názorně vidět, jak vrtkavá je
někdy ženská přízeň. Tohle pro mne nelichotivé finále celé epizody, jsem se opět dozvěděl
prostřednictvím mojí maminky. Jestli ta dívenka, se kterou jsem bohužel nikdy nemluvil, čte Zbůšský zpravodaj, tak jí alespoň touto cestou co nejsrdečněji zdravím do Jižních
Čech. Bohužel jsem do dneška neomládl.
Tato malá a celkem nevinná epizodka, byla
však zanedlouho vystřídána epizodou mnohem větší. Ze stodoly státního statku, která
stála přímo za seřadištěm, vyšlehly znenadání vysoké plameny a vyvalily se obrovské
kotouče černého dusivého dýmu. Bylo to jen
pár metrů od místa, kde zahynul velitel zbůšských hasičů Václav Niedermayer. Jak jsem
již řekl, oba tyto objekty spolu kdysi těsně
sousedily. Najednou nám bylo všem jasné,
že tohle je definitivní konec letošních květnových oslav. Celá obec se jako jeden muž
vrhla do boje s nezkrotným živlem, aby bylo
zachráněno, co se ještě zachránit dá. Všichni se kamsi rozběhli, jen já jsem zůstal stát
na seřadišti úplně sám, stále třímajíc v ruce pionýrskou vlajku. Jako bych si nechtěl
připustit, že už vlastně všechno skončilo,
že už se žádný průvod ani táborák, na který jsem se tolik těšil, konat nebude. Nevnímal jsem houkající sirénu, ani to, jak hasipokračování na str. 7

pokračování ze str. 6

či kolem mne natahovali hadice. Stál jsem na
místě tak dlouho, až mi paní učitelka Klunová položila ruku na rameno a zavedla mne
zpátky do školy. Bylo to úděsné. Na potemnělých chodbách se odrážely jazyky plamenů
a já jsem jen s největším sebezapřením vrátil vlajku do podstavce a vyšel zpátky na prostranství před školu. Byl to zvláštní pocit.
Dnes jsem jí měl v rukou naposledy a příště, na oslavě konce školního roku už jí ponese můj nástupce. Teď už mi tady nic nedrželo a ani jsem nečekal, jak všechno dopadne.
Pomalu jsem se vydal zpátky přes náves domů, jako bych tu vlahou a opojnou vůni májového podvečera ani nevnímal. Tak pro mne
předčasně skončily oslavy patnáctého výročí
osvobození Československa sovětskou armádou. Od té doby uplynulo mnoho let, avšak
opory zbůšského hasičského sboru jakými
v té době byli pánové Neidermayer, Motyčka,
Makoň, Borník, Mottl, Svoboda i celá řada
dalších, na jejichž jména si již nevzpomínám,
budou mít už navždy své nezastupitelné místo nejen v mojí paměti, ale i v dějinách naší obce.
Teď už definitivně opustíme požářiště ve
státním statku a v závěru kapitoly se alespoň okrajově vrátíme ke zbůšské kultuře.
Kromě občasných představení ochotnického divadla, reprezentovaného nejdříve Jožkou Kocourkem a později Jaroslavem Salfickým, bylo hlavním zdrojem kultury v obci
místní kino. Zejména pak v době, kdy ještě
nebyla rozšířena televize. Kino se nacházelo
na rohu Revoluční a Brigádnické ulice v bývalé „Dobřanské pivnici“ a provozováno bylo již od roku 1946. Tehdy se jmenovalo kino „28. října.“ Jeho ředitelem byl v dobách
mého raného dětství pan František Pejřimovský. Od 9. dubna 1946 byl současně i obecním pokladníkem. Nevím, jaké filmy byly
v poválečných letech v Ústřední půjčovně filmů dostupné, avšak program kina většinou
korespondoval s tehdejší dobou. Balada o vojákovi, Rozrušená země, Mladá garda, Anna
proletářka, Siréna, Pan Novák a ještě celá řada dalších zpolitizovaných děl té doby. Občas se mezi tento sortiment dostal i jiný film,
a zatímco my jsme to považovali za svátek,
ideologové za oživování prvorepublikových
ikon. Na plátno se zcela výjimečně dostaly i dobré filmy jako např. Kavalkáda džungle nebo Mzda strachu a v takový den byl ve

Zbůchu opravdový svátek. A také velká fronta na vstupenky.
O kamna a další provozní záležitosti se
staral přímý účastník Velké říjnové socialistické revoluce Antonín Wogeltanz, zatímco
lístky trhala jeho žena, kterou si do Zbůchu
přivezl z nějaké vesnice v okolí Leningradu.
Wogeltanzovi tehdy bydleli na konci Lomené
ulice v domě č.p. 44. Z kroniky obce Zbůchu
vyplývá, že panu Wogeltanzovi byla k jeho
činnosti v kině dne 23. ledna 1946 také povolena obuvnická živnost. Pamatuji se, jak byl
jednou pozván na besedu do naší třídy, aby
nám vyprávěl, jak společně s rudými námořníky útočili na Zimní palác. My jsme seděli
s otevřenými ústy a naslouchali jeho slovům
s nepředstíranou úctou. Něco jiného bylo číst
o tom v učebnici a něco jiného slyšet vyprávět někoho, kdo tam skutečně byl a kdo na
vlastní oči viděl Vladimíra Iljiče Lenina. Antonín Wogeltanz byl dne 4. října 1955 z důvodu nemoci pana Františka Pejřimovského dočasně jmenován vedoucím kina. Pamatuji si,
jak vozil z nádraží na kárce cívky filmů v plechových krabicích. Ty se v té době distribuovaly vlakem. Antonín Wogeltanz zemřel 28.
října 1956 a jeho úmrtí bylo tak trochu symbolické. Zemřel totiž při návštěvě Sovětského Svazu.
Od 2. listopadu1956 byl ředitelem kina
jmenován pan Josef Štoger. Byl nejen dobrým ředitelem kina ale i dobrým fotografem.
S jeho oblíbeným fotoaparátem ho bylo možno vidět téměř na všech veřejných a společenských akcích. Za jeho éry bylo kino nejen
rozšířeno, ale i značně vylepšeno. Sedadla
již nebyla v rovině a měla spád, hlediště bylo prodlouženo a dokonce byla zřízena i šatna. Lidé tak v zimě nemuseli držet kabáty na
sobě. V době adaptace kina se dočasně promítalo v domě č. p. 83. Musím objektivně přiznat, že i při tehdejší programové struktuře,
bývalo kino obsazeno do posledního místečka. Prostranství před vchodem bylo již hodinu před začátkem představení zaplněno
věrnými diváky, zejména hornickými učni
a vojáky z líňského letiště. Jednou tu měla
s čekajícími kolizi maminka mého spolužáka
Jiřího paní Bejčková, která se vracela z práce
na jízdním kole. Nepodařilo se jí ho ubrzdit,
vjela mezi čekající a ošklivě upadla. Čekala
ji dlouhodobá pracovní neschopnost a už nikdy se následků této nehody úplně nezbavi-

la. Nevím proč, ale i po tolika letech se mi ta
událost vybavuje úplně přesně. Vidím jí, jak
sjíždí z kopečka od Nádražní ulice, jak křičí
na čekající, aby uhnuli, a slyším i její výkřiky
bolesti po pádu na zem. Ani po více než padesáti letech jsem na tenhle okamžik nedokázal zapomenout.
Vstupenky v kině nejdříve prodával tatínkův kamarád Prokop Šnajdr z nádražní ulice, otec paní Šmakalové a 11. dubna 1957 ho
v pokladně vystřídali manželé Valentovi. Téhož dne nastoupila do kina i paní Anna Václavová. Ze stálých návštěvníků kina musím
především jmenovat mojí maminku, která
stabilně seděla v páté řadě na sedadle číslo 11. Bylo to úplně na kraji a maminka tam
sedávala kvůli dýchacím potížím. Někdy potřebovala na chvíli odejít ven a nechtěla při
tom obtěžovat ostatní návštěvníky. K dalším
stálým hostům patřili např. manželé Ryškovi a manželé Ričlovi z Masarykova jubilejního dolu, Kořenovi z kolonie a celá řada dalších. Vstupné do kina bylo podle toho, ve
které řadě se sedělo, odstupňováno od jedné
do tří korun. Vím, že kina dnes nejsou v kurzu a jsou z nich převážně vietnamské tržnice,
avšak tak zdevastované kino, jaké je ve
Zbůchu, jsem snad nikde jinde neviděl. Když
jdu kolem, jako bych znovu viděl všechny ty
postavy a postavičky, které kdysi bývaly jeho duší. Ta doba však už je nenávratně pryč.
Kino bylo definitivně uzavřeno v roce 1972.
Již pět let předtím, 1. července 1967, byl rozpuštěn vynikající orchestr Josefa Skaly. Důvodem bylo, že moderní mládež začala chodit
spíše na big-beat.
A tady končí osmá část vyprávění o radostech a strastech mého dětství. V příští části se především zaměříme na zavádění nové techniky. Vzpomeneme na první televizní
přenosy, na první tranzistorové rádio, na nová auta z mladoboleslavské automobilky, na
samovazy a také na „mašinování“ na konci
dnešní Baarovy ulice. Povíme si, jak se tehdy ve Zbůchu pralo prádlo, jak fungovala ždímačka na kliku i jak byly v létě nahrazovány
tehdy nedostupné ledničky. Podíváme se i na
zbůšské nádraží a vzpomeneme na jeho dobrou duši pana Rudolfa Šámala i na to, za kolik se tehdy jezdilo.
Už se moc těším na další setkání s vámi.
Pokračování příště …..

NABÍDKA AKCÍ BĚHEM 4. ČTVRTLETÍ 2014
6.11. - 12.11. Martinský trh, nám. Republikyv Plzni
7.11. Večerní prohlídky Světců a jízdárny, Tachov od 17.00 hod.
8.11.	Taneční zábava V3Ska, kníry, Trautenberg, KD Stod
15.11.	Taneční zábava Extra Band Revival, KD Stod od 21.00 hod.
20.11.- 21.11. Divadelní festival Kulišárna, KD Stod
26.11.- 6.1. 15 Vánoce ve válečných pohlednicích,
Dům historie Přešticka
27.11.- 23.12. Vánoční trh, nám. Republiky, Plzeň
29.11. Český rok na vsi - adventní dílna, Statek Lűftnerka,
ZOO Plzeň
13.12. Adventní koncert - Jan Matěj Rak, klášter Chotěšov
od 14.00 hod.

11.10.a 25.10. Farmářské trhy na nám. Republiky v Plzni
11.10.	Plavci, Honza Vančura, Irena Budweiserová,
Dvůr Gigant v Záluží u Stoda
11.10.	Hravý podzim - běh kilometrovkou po šesti - rekreační běh
se čtyřnohými miláčky o ceny, Statek Lűftnerka, ZOO Plzeň
17.10. Ivan Mládek - kavárenské historky,
velký sál MKS v Domažlicích od 19.30
17.10. XII. Pivní pěší páteční průzkumný pochod, Nepomuk
18.10.	Pochod Pod Zelenou horou, Nepomuk
18.10.	Podzimní jarmark, náměstí ve Stříbře od 8.00 hod.
28.10.	Plzeňské oslavy vzniku republiky
1.11.	Oslavy Sv. Huberta v Dolní Lukavici od 14.00 hod.
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ZE ZÁPADNÍCH ČECH K PROTINOŽCUM
NA NOVÝ ZÉLAND - 5. - ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Konečně prosperita
Když v roce 1914 vypukla válka, mladí muži se nechali naverbovat do expedičních sil
a osadníci přispívali do vlasteneckého fondu. Ale v zemi vládl všeobecný odpor ke všemu, co mělo něco společného s Rakouskem
– Uherskem a Německem. Roku 1917 byl
v parlamentu podán návrh celou vesnici Puhoi internovat. Naštěstí tehdejší ministerský
předseda Massey tento nápad odrazil, poukazujíc na vyspělost a patriotismus osadníků.
Ve dvacátých a třicátých letech byla již osada Puhoi v rozkvětu. Mnoho pozemků bylo
přeměněno na farmy s chovem skotu. Dokonce velkou hospodářskou krizi přečkala v relativní prosperitě. Tou dobou se také osada
začala stávat pevnou součástí novozélandské
společnosti. Po skončení základní školy bylo

mnoho dětí posláno studovat do Aucklandu.
Zatímco většina z této generace stále ještě
doma mluvila původním německým dialektem, mimo domov již běžně hovořili anglicky. Ti úspěšní absolvovali vysokoškolská studia a začali profesionální kariéru. Někteří se
oženili mimo komunitu a tím přiblížili rodiny
běžným Novozélanďanům.
Ještě po druhé světové válce, možná i v šedesátých letech, žila ve vesnici pouze čtvrtina
lidí jiného původu. Místní jim říkali „cizinci”,
zvláště šlo-li o lidi protestantského vyznání
nebo s vyšším vzděláním, než měli místní.
Nyní tu potomků původních osadníků už žije
poskrovnu. V osmdesátých letech Puhoi znovu objevila rodiny evropských předků. Ty nyní žijí v Německu, kam byly z Plzeňska odsunuty po druhé světové válce. Jenny Schollum

NÁŠ SLOUPEK

je dokonce jednou navštívila, od té doby se
bohužel její prapříbuzní neozvali.
Přesto lidé v Puhoi každoročně tančí v českých krojích. „Je překvapivé,” říká Jenny,
„že se tradici snaží se mnou udržovat i lidé,
kteří přišli do Puhoi v relativně nedávné době
a nemají žádné české kořeny. Z tradice se stal
místní folklór, ale je otázkou, zda mladí v tom
budou chtít ještě pokračovat.”
P.S. Během letošních prázdnin navštívila
skupina hudebníků z Puhoi jak město Stod,
odkud se v roce 1863 vydali na svou dlouhou
cestu, tak též zavítali i na Chodsko, aby vystoupili na letošních Chodských slavnostech.
O dva týdny později pak vystoupili na podobných oslavách ve Strakonicích.

VÝROČÍ
TOHOTO ROKU – 1914

Finance během posledních 90 let u nás.
Pojďte se mnou do historie našeho státu a ukažme si na několika
příkladech, jaké byly vysoké výdělky v jednotlivých profesích a kolik
si toho mohl koupit obyvatel v této zemi a v dané době za 100.- Kč.
ROK 1979 - Průměrná mzda v tomto roce – 2. 597.- Kč.
cena
kolik se dalo koupit
Zboží
v korunách
za 100.- Kč
Chléb
2, 60.38 bochníků
Mléko (litr)
1, 90.necelé 53 litry
Vejce (kus)
1.100 vajec
Máslo (kg)
40.deset čtvrtek másla
Pivo 10 (0,5 litr)
1,70.skoro 59 půllitrů
Hovězí zadní (kg)
29.téměř 3 1/2 kilogramu
Pánské boty
267.čtyři desetiny bot
Průměrné předplatné
12.70.necelých osm měsíců
novin (měsíc)
Vstupenka do kina
4.25 lístků
Stříhání pánských vlasů
5.dvacet návštěv u holiče
Jízdenka na osobní vlak (100 km) 14.7 jízdenek
Elektřina (kWh)
1.05.95,2 kWh
Auto Škoda 105 Standard
52.000.dvě tisíciny auta
Televizor
4.200.dvě setiny televizoru
Poštovné za dopis
1.100 známek
Benzin Normál (litr)
6.16,7 litru

Elektrický silniční semafor
podobný těm dnešním, poprvé
instalovali v americkém Clevelandu 5. srpna 1914. Stroj umístěný na rohu Východní 105. ulice
a Euclid Avenue měl dvě světla

(červené a zelené) a změnu mezi
nimi signalizoval bzučák. Oranžové světlo, upozorňující řidiče na změnu barvy, se objevilo o
čtyři roky později v New Yorku.

ZBŮŠSKÁ 8
První sobotu - 6. 9. - po letošních prázdninách se do
naší obce sjelo několik družstev dobrovolných hasičů,
aby porovnali síly a umění s našimi hasiči.
MUŽI	ŽENY	ŽÁCI – st.	ŽÁCI – ml.
Lochousice
Přehýšov
Ohůčov
Líně
Zbůch
Zbůch – st.

Zbůch
Červený Újezd

Zbůch
Líně

Zbůch
Zbůch-přípravka

Ve všech kategoriích získali prvenství domácí závodníci.
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PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PŘI ZŠ VE ZBŮCHU

WESTERNOVÝ DEN
První naší akcí v tomto školním roce byl v sobotu, 6. září
výlet do Lisova, na ranč Červený mlýn, kde se konal westernový den.
Po nástupu všech jezdců a koní probíhaly jednotlivé soutě-

že pod vedením seňority Juanity
a  nebezpečného a zároveň vtipného Calvery. Bylo zajímavé, jak
si všechny soutěžící dvojice poradily s úkoly. Jednou byli šikovní jezdci, podruhé jejich čtyřnozí kamarádi. Nechyběly soutěže

i pro nejmenší diváky a tak byly vyzvány i naše děti ze Zbůchu,
aby ukázaly svoji šikovnost při
dojení krav (symbolicky) a práci
s lasem. Za jejich šikovnost byli odměněni místními pořadateli různými pamlsky a drobnými
dárky.

Další akcí Přírodovědného
kroužku při ZŠ ve Zbůchu bude v neděli, 19. října celodenní, autobusový výlet na hájovnu k panu Václavu Chaloupkovi,
známému autorovi televizních
večerníčků.

Mgr. Irena Svobodová
vedoucí kroužku

PETRŮV ZDAR
Vedle zimní rekreace na Šumavě, kterou
více jak deset let připravuje Výbor sportovních rybářů v Líních pro své nejmladší členy,
už přes čtvrt století organizuje stejný výbor
i letní rekreaci v podobě tábora v Kladrubech u Stříbra. Dnes k říčce Úhlavce už jezdí druhá generace dětí, instruktorů i vedoucích jednotlivých oddílů, tehdy pod vedením
tábora, pana Pavla Hrdličky a dnes Luďka
Štengla.
Během celé doby trvání tohoto rybářského tábora, který stojí v romantickém koutě
tachovského okresu, rybářský „potěr” plnil
různé sportovní i didaktické soutěže a úkoly. Uskutečnili nespočet výletů jak do nedalekých Kladrub či Stříbra, tak i dokonce do
vzdálenějších Mariánských Lázní anebo do
plzeňské ZOO. Za více jak dvě desítky let trvání tohoto tábora, mezi sebou přivítali několik známých osobností z mnoha lidských
činností. Asi tou největší před léty byla návštěva country zpěváka Jana Nedvěda či vedoucího Záchranné stanice živočichů v Plzni,
Karla Makoně. Nedá se zapomenout na humorné vystoupení klauna, který tehdy přijel
až z Prahy, v rámci propagační akce prodejen

Vítězem jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Kostelec
na Tachovsku, která se nejlépe

McDonald´s, aby svým vystoupením pobavil
všechny děti. A nakonec i dospělé. Naopak k
zamyšlení a poučné zároveň, hlavně pro pány
kluky, bylo přímo v táboře vystoupení členů
Policie ČR z Plané u Mariánských Lázní, kteří dětem předvedli mj. ukázku zadržení pachatele pomocí služebního psa.
Za celou dobu trvání tohoto rybářského tábora jím prošla více jak jedna tisícovka mladých rybářů a jejich kamarádů, nejenom ze

prezentovala ve všech posuzovaných oblastech a získala tak
nejvyšší ocenění - Zlatou stuhu. Mezi další stuhou oceně-

Zbůchu a jeho okolí, ale též z jihu Čech a dokonce ze sousedního Bavorska.
V závěru mého hodnocení tohoto rybářského tábora v Kladrubech u Stříbra nesmím
zapomenout na nespočet dobrovolných vedoucích, kteří často i na úkor své dovolené,
dělali tuto záslužnou práci s velkým nadšením a věřím, že i do budoucna se budou touto činností zabývat, za což jim patří velké poděkování nás všech!

né obce patří Raková, Žihle,
Hromnice a Příchovice.
Do soutěže se letos přihlásilo 16 obcí Plzeňského kraje, ze
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R.Hrdlička

kterých hodnotitelská komise
v čele s předsedou komise Josefem Rouskem vybírala letošní vítěze.

Hasiči Zbůch

Vážení občané, přátelé, kamarádi!
Skončila doba prázdnin a dovolených a opět se Vám hlásím, abych
se podělila o zážitky a akce pořádané dobrovolnými hasiči ve Zbůchu za letní období.
Jako každým rokem jsme uspořádali dvě soutěže.
1. soutěž se konala 5. července 2014 XVI. ročník soutěže Memoriál
J. Motyčky, mimořádně spojený s okrskovou soutěží okrsku Nýřansko, kterého se zúčastnilo 24 soutěžních družstev (14 družstev
mužů, 5 žen, 5 dětí, které byly ještě rozděleni na 1 družstvo přípravky, 1 mladší a 4 starší). Provádělo se dvojí hodnocení. Za memoriál jsou výsledky soutěže následující: V kategorii přípravka –
1. místo Zbůch, v kategorii ml. děti – 1. místo Zbůch, v kategorii
st. děti – 1. místo Líně, 2. Červený Újezd I., 3. Červený Újezd II.,
v kategorii ženy – 1. místo Zbůch, 2. Červený Újezd. 3. Lochousice, v kategorii muži 1. místo Vrtbo, 2. Zruč, 3. Zbůch. V rámci okrskové soutěže: v kategorii ženy – 1. místo Zbůch, 2. Červený Újezd,
3. Lochousice, v kategorii muži – 1. místo Zbůch, 2. Červený Újezd,
3. Lochousice. Po skončení soutěží bylo co slavit.

Dále se naše družstva zúčastnila těchto akcí:
16.8.2014 se konala Koňka v Lochousicích (soutěž s historickou
ruční koněspřežnou stříkačkou),
kde muži i ženy obsadili 3. místo.
11.7.2014 absolvovala výjezdová
jednotka okrskové prověřovací
cvičení uskutečněné v Heřmanově Huti. V odpoledních hodinách
navazoval třídenní výcvikový tábor v areálu Přehýšovské rybníky. Bohu žel začalo velmi vydatně pršet a jednotky se museli
vrátit na základny a vyjíždět podle situace na zásahy čerpání
přívalových vod. Situace se zlepšila až pozdě večer, kdy se naše
jednotka vrátila do areálu Přehýšovských rybníků a dále pokračovala ve výcviku.
22.-24.8.2014 se výjezdová jednotka v rámci výcvikového roku

2. soutěž se uskutečnila 6.září "Zbůšská osma". Letos již XVI. ročník,
na kterém si zasoutěžilo v netradiční disciplíně celkem 13 družstev
(6 družstev mužů, 2 žen, 5 dětí, které byly zase rozděleni na přípravku, mladší a starší). I v této soutěži se domácí družstva umístila na předních místech: V kategorii přípravka – 1. místo Zbůch,
v kategorii ml. děti – 1. místo Zbůch, v kategorii st. děti 1. místo
Zbůch, 2. Červený Újezd, 3. Líně, v kategorii ženy – 1. místo Zbůch,
2. Červený Újezd, v kategorii muži – 1. místo Zbůch, 2. Líně, 3. Přehýšov. Letos se podařilo pokořit mladším členům družstva mužů
Zbůch – družstvo Zbůch veteráni. A po soutěži se opět při hudbě
slavila vítězství.

zúčastnila třídenního výcviku
na vodě. Soustředění proběhlo
ve výcvikovém středisku Škoda
jaderné strojírenství na Butově.
Cvičilo se ovládání motorového člunu, záchrana osob z vody a pátrání na vodní hladině za
světla i v noci.
25.-27.8.2014 si děti po celoroční namáhavé činnosti užili zaslouženého kempování , ale bohužel i s trochou nepříznivého
počasí. Muselo se trochu improvizovat v náplni volného času. Nocovali proto v hasičské
zbrojnici a přes den absolvovaly
branné výlety a navštívili muzeum Techmanie v Plzni.
13.9.2014 jsme se zúčastnili memoriálu Pavla Goldscheidera
v Lochousicích. Soutěž proběhla v požárním útoku na sportovní „vytuněné“ stříkačky, kte-

rou nevlastníme , ale kamarádi
z Lochousic a z Červeného Újezdu nám zapůjčili jejich stroje.
A docílili jsme těchto výsledků
(4.místo ženy a 5. místo muži).
20.9.2014 Pojedou děti na soutěž do Všerub.
27.9.2014 Se zúčastníme soutěže Červeňácká osma v Č.Újezdě.
Léto, nebylo jen o soutěžích a zábavě, ale výjezdová jednotka musela také zasahovat při mimořádných událostech a to:
9.7.2014 technická pomoc při
opravě chodníku (splachování
prostoru),
15.7.2014 pomoc při hořícím motocyklu v Uhercích,
15.8.2014 zajištění bezpečnosti
při kulturní akci na hřišti, kde
hrála známá skupina Kabát,
11.9.2014 zásah na hořícím
osobním autě ve Starým Dole,
Několikrát jsme v průběhu léta
likvidovali obtížný hmyz.
30.8.2014 Na konci prázdnin
uspořádali naši členové ve spolu-
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práci s OÚ pro děti „Pohádkový
les“ plný pohádkových strašidel.
Tato akce se konala na koupališti, na kterém se sešlo kolem
40 dětí. V lese bylo pro ně připraveno 14 disciplín, které museli
překonat, aby se dostaly do cíle
a byly řádně za své úsilí náležitě odměněny. Na konci je čekalo
občerstvení spojené s opékáním
vuřtů. Pro velkou účast a spokojenost, jak dětí tak i jejich rodičů, bychom chtěli příští rok
uspořádat další tedy 2.ročník
strašidelného pohádkového lesa.
Ve středu 3.9.2014 začal 1.
schůzkou po prázdninách fungovat kroužek mladých hasičů.
Děti, které by měly chuť a odvahu přijít mezi nás, jsou kdykoliv
vřele vítány.
S dalšími novými informacemi
z našeho sboru se s Vámi velice
ráda podělím v příštím čísle.
Za sbor dobrovolných hasičů Zbůch
Věra Kaliská
jednatelka

PO SEDMI LETECH ZKLAMÁNÍ …
Mám v živé paměti, jak jsme
my, fanoušci Baníku Zbůch před
sedmi roky, v roce 2007 doprovázeli naše fotbalisty do Železné
Rudy. Tehdy, v posledním utkání 1. A třídy byla podmínka, pokud na Šumavě vyhrajeme, naši
borci postoupí do vytoužené, nejvyšší krajské soutěže. Někteří z
nás tam už jeli dopoledne svými
auty a tuto jízdu pojali jako ro-

dinný výlet. V samotném zápase naše nálada gradovala každým dalším vstřeleným gólem v
síti domácího mužstva. Nakonec
naši hráči odjížděli s výhrou 5 :
3, když na gólech se tehdy podíleli : Stanislav Schejbal 3, Milan
Herman a Tomáš Pfeifer. Po 30
odehraných kolech skončil Baník na 1. místě se ziskem 61 bodů a „zrcadlovým” skóre 83 : 38.

Navíc soutěž střelců v 1. A třídě
pro ročník 2006/07 vyhrál náš
kanonýr Roman Steinbach s 24
střelenými góly. V popředí této
soutěže skončil ještě T. Pfeifer –
14 , resp. S. Schejbal se 13 střelenými góly.
Následovaly dva nádherné ročníky v Krajském přeboru s kvalitními mužstvy Plzeňského kraje. Bohužel, po dvou ročnících

jsme tuto soutěž opustili a každým rokem byl vždy sestup do
nižší soutěže až letos na jaře přišlo zklamání největší – ostudný
pád do okresní soutěže. Probuzení ze snu, vystřízlivění a polemiku nechám na každém z vás,
podle míry toho, zda jste bývalí
hráči Baníku či současný fanoušek místního fotbalového oddílu.
R.Hrdlička

ŽIJÍ V NAŠÍ OBCI – TOMÁŠ HRABAČKA
V polovině letošního dubna jsem se vydal za Tomášem Hrabačkou, který se narodil v Plzni
v r. 1972 a od roku 2004 žije ve Zbůchu.
Důvodem mé návštěvy byly jeho modely letadel, kterým se věnuje mnoho let a s kterými získal již několik ocenění.
Naše povídání začalo otázkou, od které doby se věnuje tomuto koníčku, při kterém je kladen důraz na trpělivost a hlavně na přesnost, i v tom nejmenším detailu.
„Jako každý kluk jsem sbíral téměř vše, od
známek až po obaly od žvýkaček. Pochopitelně, že jsem si kupoval časopis ABC, kde vycházely různé papírové vystřihovací modely.
Byly cenově dostupné, jednoduché i tím, že
byly barevné. Na těch jsem se učil lepit vše.
Když mi bylo kolem 15 let, pamatuji si, že
jsem chodil do Stanice mladých techniků naproti divadlu J.K. Tyla v Plzni. Tam jsem dělal vedle letadel i lodě. Ale s větší odborností jsem začal až po vojně. Tehdy se kupovalo,
co bylo, ne jako dnes, kdy je vše dostupné.”
Dnes se kupují jaké modely letadel, kdo
je takovou světovou špičkou ?
„Kvalitu mají modely z Polska a Japonska.
Ale i naše modely jsou kvalitní. Např. značka Eduard je kvalitní, sídlo má v Obrnicích
u Mostu. Je srovnatelná se světovou špičkou.
Některé firmy dělají techniku, jiní jsou dobří v barevnosti a celkovém počtu jednotlivých
dílů, je to taková alchymie.”
Jste organizován ve kterém modelářském klubu ?
„Jsem členem KPM (Klub plastikových modelářů) a pravidelně se scházíme v Plzni na
Palackého náměstí.”

Kolik musí člověk udělat modelů, aby
zjistil, že jsou tak kvalitní, že s nimi může na výstavu ?
„To se nedá spočítat, ani v počtu hodin
strávených nad jedním modelem. Naopak
přibývají krabice s novými modely. V průměru udělám čtyři pět modelů za rok. Nad jedním modelech sedím přibližně dva měsíce,
podle náročnosti.”
Tomáši, můžete prozradit, kolik stojí
model jednoho letadla ?
„Pokud je limitovaná edice a vyšlo jich málo, pochopitelně stojí více, i přes 1.000.- Kč,
ale v průměru dostanete kus už za sedm osm
stovek. Aspoň ty, co dělám já v měřítku 1 :
48. Specializuji se jen na letadla.”
Náš zajímavý rozhovor končil vzpomínkou
pana Tomáše Hrabačky na jeho výlet před léty do Vídně. Byl tam na výstavě letadel podvakrát za sebou, ale co ho více zaujalo, bylo
muzeum pod názvem Arsenal. Už prý samotná architektura budovy je nádhera. Uvnitř
je historie armády Rakouska – Uherska od
různého brnění, děl po veškerou vojenskou
techniku. Nechybí tam i auto Františka Ferdinanda d´Este, který při atentátu v Saraje-

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ LÍNĚ
ZA PODPORY OBCE ZBŮCH

vu, 28. června 1914 řídil český řidič Franz
Urban.
Jménem svým i všech čtenářů Zbůšského zpravodaje přeji panu Tomáši Hrabačkovi do budoucna mnoho radosti při práci tak
zajímavého koníčka jako je stavění leteckých
modelů.

Naši

pořádá 33. ročník turistické akce

Za rozhovor děkuje
R.Hrdlička

jubilanti

ŘÍJEN
Pavel Heicl
Eva Peprná
Marie Steinbachová
Václav Žížek
Marcela Tillingerová
Herta Hrdličková
LISTOPAD
Hana Duchoňová
Jan Voráček
Lydie Hronová
Anežka Ledererová
Jaroslav Čížek
Jan Benda
Emilie Čadová
Jana Maříková
Vlasta Maxová
Miluše Vodičková
Marie Síkorová
Jan Potužák

PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
na trasách 14, 20 a 36 km
V SOBOTU 13. PROSINCE 2014

Starty: 36 km / Přeštice, žst.
od 7.00 - 8. 15 hod.
20 km / Merklín, hotel Kohout od 9.00 - 11. 15 hod.
14 km / Černotín, náves po příjezdu
2. spoje smluv. autobusu v 10.45 hod.
Cíl:
Zbůch, restaurace V Cihelně do 16.00 hod.
Veškeré informace podá:
Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, 721 443 671
nebo dotazem na e-mail: kctline@seznam.cz
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PROSINEC
Jiří Stanislav
Jan Mlynářík
Růžena Tůmová
Anna Potužáková
Josef Peprný
Josef Štich
Miroslav Kašpar
Jana Klímová
Naše jubilanty uvádíme
od jejich 65. narozenin
(poznámka redakce)

Projekt na školní rok 2014/2015
Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

„LESOHRÁTKY s Křemílkem a Vochomůrkou“
Motto: „Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného“
Záměr projektu: Podpora environmentálního vzdělávání a základů praktické ekologie.
Vést děti k přemýšlení o tom, jak je třeba se chovat v přírodě i nejbližším okolí, jaké chování v budoucnu není únosné.
V tomto smyslu také jednat.

Očekávané výstupy:
Životní prostředí nezahrnuje pouze naše
okolí, ale i nás samé. Trvalé výsledky můžeme získat pouze ve spolupráci s rodiči dětí.
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví
okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat
- být citlivý k přírodě
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
- spoluvytvářet pohodu prostředí

Fáze projektu:

4. Jak Vochomůrka vymyslel sněhovou
kouli: (akce pro děti i rodiče)
„Sněží, sněží…“
- hry a sporty na sněhu
- zima v lese (cesta ke krmelci)
5. Jak vezli vejce: (odpoledne v MŠ)
„Slepičko má…“
- zdobení perníkových vajíček
- jarní tradice
6. Jak si udělali houpačku: (společná péče o nejbližší životní prostředí - zahradu MŠ)
„Travička zelená…“
- společné jarní práce na školní zahradě MŠ

1. Jak se loučili s vlaštovkou:
(odpoledne s rodiči na zahradě MŠ)
„Vlaštovičko leť, už je na tě čas…“
- písnička o vlaštovce
- výroba papírových vlaštovek
- létání s vlaštovkami na zahradě MŠ

7. Jak slavili svátek: (oslava Dne matek
v MŠ)
„Ráno vstává maminka má…“
- blahopřejeme písničkou, básničkou,
kytičkou…

2. Jak si zpívali koledu:
(vánoční posezení v MŠ)
„Dědečku, dědečku koleda…“
- koledování u stromečku
- nadílka pod stromečkem
- ochutnávka cukroví

8. Jak pozdravili zvířátka
(výlet mladších dětí)
- za exotickými zvířaty do ZOO

3. Jak hráli maličké víle:
(dětský karneval na motivy lesa)
„Jsem duhová víla…“
- co se děje v lese
- LESOHRÁTKY v maskách lesních zvířátek, rostlin, víl a skřítků

11. Jak spali ve stanu: (tatínkové v MŠ)
„Náš táta šel na houby…“
- rozloučení s předškoláky
- stanování předškoláků s tatínky
na zahradě MŠ
Na závěr jeden vzkaz:
„Prosba lesa“
Milý člověče!
Jsem dárcem tepla Tvého krbu.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí
a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvoje rakev.
Vyslyš tedy prosbu mou:
opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.
Co láska k lesu vytvořila, nechť dobrá vůle zachová…
Bacíková Naděžda
ředitelkaMŠ

9. Jak dělali pokusy (výlet starších dětí)
- návštěva TECHMÁNIE
10. Jak šli na pařezy: (oslava MDD v MŠ)
- cesta lesem - kolem PAŘEZOVÉ
CHALOUPKY
- Křemílkovo překvapení
- vuřtík pro Vochomůrku a jeho kamarády

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
23. 9. 2014
Adéla Adamcová
Matyáš Kieweg
Iva Mlezivová
Eliška Svobodová
Emma Maříková
Adéla Pávková
Veronika Flajšhanzová
Adéla Dolejšová
Matyáš Reitmayer
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