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ÚVODNÍ SLOVO
Často si kladu otázku: „Je v naší obci Zbůch v průběhu roku dostatek různých společenských akcí, které by v ní obohatily život ?“ Budete asi se mnou souhlasit, že záporná
odpověď je v současné době, bohužel pravdou. Pokud tuto situaci chceme napravit, musí
být v obci dostatek jednotlivých organizací, které jsou ochotné zorganizovat či se podílet na
těchto akcích. Problémem nejsou dobré zajímavé nápady, ale většinou peníze na jejich realizaci. Vedle našich dobrovolných hasičů ve Zbůchu i Červeném Újezdě zaslouží pochvalu místní TJ Sokol a též TJ Baník Zbůch, kde vedle fotbalového oddílu pracují i volejbalisté.
V posledních dvou letech s místními fotbalisty spolupracuje prvoligová Viktoria Plzeň, která i letos pro svá mládežnická družstva „otevřela“ camp na našem stadionu v Cihelně. A tak
díky této spolupráci naši fanoušci měli možnost přivítat atraktivní soupeře z Polska, Maďarska, Slovinska a sousedního Německa a Finska.
Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.
Příjemné prožití podzimních dnů vám všem přeje Rudolf Hrdlička

Usnesení
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
25. září 2013 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
o 70.000.- Kč pro rok 2013 z důvodu neZastupitelstvo obce Zbůch na svém zaseodkladných výdajů na opravy a ozdravná
dání projednalo a:
opatření
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady
obce za období od jednání zastupitelstva 5. schvaluje mimořádnou splátku úvěru ve
obce dne 26. června 2013 do dnešního zavýši 282.150.- Kč ve prospěch České sposedání
řitelny ve smyslu Smlouvy o úvěru č.
2. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
1385/03/LCD ze dne 29.9.2003
v k.ú. Červený Újezd u Zbůchu do vlastnic6. schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
tví Obce Zbůch, jak jest uvedeno v Usneč. 1385/03/LCD ze dne 29.9.2003 uzavřesení vlády ČR č. 604 ze dne 9. srpna 2013
né s Českou spořitelnou, kterým se stanov Příloze č. 1 na straně č. 4, 5 a 44
vuje pro období od 1.10.2013 do 30.9.2018
3. schvaluje navýšení rozpočtu Základní škoúroková sazba ve výši 2,97% p.a. a měsíčly Zbůch, Hornická 300, o 250.000.- Kč
ní anuitní splátka ve výši 84.784.- Kč
pro rok 2013 z důvodu rekonstrukce učeb7.
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce
ny fyziky a chemie
uzavřené dne 29. 9. 2003 mezi Obcí Zbůch
4. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřa Bytovým nájemním družstvem Sokolská
ské školy Pohádka Zbůch, U Školky 150,
Ing. Jiří Hájek v.r., starosta obce
Josef Skála v.r., místostarosta obce

Dětské

hřiště

V měsíci září byly postaveny herní prvky z akátového dřeva na travnaté ploše pod mateřskou školkou.
V minulých letech bylo několikráte žádáno Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR o dotaci na jeho výstavbu, ale bo-

hužel vždy bezúspěšně. Po
dlouhých úvahách a zvažování všech „pro“ a „ proti“ byla vybrána tato lokalita, která se nachází v centru obce
a je snadno dostupná dětem z mateřské školy, které
mohou dětské hřiště využí-

vat v dopoledních hodinách.
V současné době se dodělává
jeho povrch, který bude vysypán kačírkem. Každodenní
velká návštěvnost dětského
hřiště svědčí o tom, že investice ve výši takřka 400.000.Kč byla správnou volbou.
Jiří Hájek, starosta obce
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760 LET OD ZALOŽENÍ
OBCE ZBŮCH

POZOR ZMĚNA

VE VOLEBNÍM OKRSKU č. III

OZNÁMENÍ

U příležitosti tohoto výročí za- la školní mládež. Tuto naši akci
ložení naší obce uspořádal Obec- navštívili zájemci o historii není úřad ve Zbůchu, společně s Ko- jenom ze Zbůchu, ale též z Plzně a okolních obcí.
Po loňské výstavě,
která byla určena
k 80. výročí pošty
ve Zbůchu, kdy jejím hlavním autorem byl pan František Bláha, ta
letošní byla v režii
pana Františka Königa. Dalšími členy
Komise 750 let obce

o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Zbůch podle (§ 15 odst.1) zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o volbách“)
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 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 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky.

misí 750 let obce
Zbůch,
výstavu
v prostorách obecního úřadu, kde
především nechyběly zajímavé fotografie zachycující historii Zbůchu,
včetně těžby černého uhlí na dole Obránců míru.
Výstava byla zahájena v pátek, 20. září a ukonče- Zbůch jsou: Karel Mašat a Rudolf
na v pondělí, 23. září 2013, kdy Hrdlička.
Za Komisi 750 let obce Zbůch
v poslední den výstavu navštívi-

Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volebních místnostech.

R. Hrdlička

Zde přinášíme některé odezvy na výstavu:
"Výstava se mi zase velmi líbi- s návratem do dětství". Pomajbíla, vzpomněla jsem si na dětská kovi - Zbůch
léta, kdy jsem chodila za tátou na
"Výstava je pěkná a přehledná,
šachtu, dokonce jsem i několikrá- včetně dobrého komentáře od pote sfárala dolů. Táta byl na šachtě řadatelů". Paškovi - Líně
štajgrem". Jana Horská / Berán"Všem organizátorům výstaková - Tlučná
vy děkuji za dokumentaci, která
"Velice chválím záslužnou čin- nám připomíná čas života velké
nost uchování památky na histo- hornické rodiny ve vaší obci a širii". Dostál - Líně
rokém okolí. Vzpomínky pamětní"Výstava se nám velmi líbila ků přežívají, hornická čest pomia připomněli jsme si staré časy. nula a činnost zanikla, ale vaší
Chválíme moc iniciátory". Hoško- zásluhou je zde zachycena minuvi - Plzeň
lost i s přechodem k současnému
"Jako bývalý obyvatel jsem se dění a nového života současníků
zde narodil v roce 1951". Bohu- - Díky vám - S hornickým pozdramil Malý
vem Zdař Bůh". Ludvík Aubrecht
"Velice děkujeme organizáto- - Chotěšov
rům výstavy za nevšední zážitky

Ing. Jiří Hájek, starosta

IV. SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH
HASIČŮ A FUNKCIONÁŘŮ
OKRESU PLZEŇ – SEVER
VE ZBŮCHU
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň – sever ve spolupráci s okrskem Nýřansko a SDH
ve Zbůchu pořádalo v sobotu,
20. července 2013 – IV. setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů.
V úvodu tohoto setkání přivítal všechny přítomné starosta Zbůchu, Ing. Jiří Hájek, aby
pak následovaly zdravice před-

stavitelů OSH, okrsku Nýřansko
a místního Sboru dobrovolných
hasičů ve Zbůchu.
Nechyběly ukázky historické
i současné techniky a též jednotlivá kulturní vystoupení příjemně zpestřila sobotní odpoledne. K poslechu i k tanci hrála
živá hudba.
Antonín Böhm,
vedoucí SDH ve Zbůchu

ODBOR KČT- LÍNĚ, ZA PODPORY OBCE ZBŮCH
pořádá 32. ročník turistické akce

Výlet

do

PŘEDVÁ NOČNÍ POCHOD

ZOO

V sobotu 12.10. jsme se s dětmi vydali na výlet do plzeňské
ZOO. Počasí bylo chladné, ale
nám to náladu nezkazilo. Podívali jsme se do Austrálie, Asie či
Afriky, navštívili jsme podzem-

v sobotu, 14. prosince 2013
Starty: Stříbro, žst.
- 33 km od 7.00 do 8.00 hod.
Heřmanova Huť
- 20 km od 8.00 do 12.00 hod.
Záluží, Dvůr Gigant - 8 km od 10.00 do 12.00 hod.

ní expozici a okoukli americký
tank M4 Sherman, který se podílel na osvobození Plzně.
Den se nám vydařil a všichni
byli spokojeni.

Podrobnější informace Vám podá: Václav Straka,
V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch
e-mail: kctline@seznam.cz
mobil: 721 443 671

Mgr. Irena Svobodová
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Projekt

na školní rok 2013/2014
Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

„Veselý

Motto: „Veselá mysl – půl zdraví“
Záměr projektu:
Podpora zdravého životního stylu dětí i rodiny.

rok“

1. Strava – podávání pestré a vyvážené stravy dle požadavků zdravé
výživy (předškolní věk je obdobím, kdy se tvoří pevné vzorce potravního chování a vztah k potravinám a jídlům)
– dodržování pitného režimu – děti si pocit žízně neuvědomují, proto
je nutné jim nápoje cíleně nabízet (čistá voda tělo velmi rychle „osvěží a oživí“)

– tělesná ohebnost je nezbytná pro předcházení zranění při pohybu
a udržování celkového zdraví

2. Pohyb – intenzivní pohybová aktivita rozvíjí výkonnost oběhového
a dýchacího systému, svalovou sílu, svalovou vytrvalost a ohebnost,
podporuje rozvoj svalové tkáně na úkor tělesného tuku
– dobrá fyzická kondice je cestou k lepší kvalitě života, zvyšování
výkonnosti zlepšuje funkci kardiorespiračního systému (srdce, plic
a cév)
– dostatečná svalová síla umožňuje zachovávat správné držení těla

Osvojit si základní zásady zdravého životního stylu.
– mít povědomí o pozitivních účincích pohybu a sportu, zdravé výživy, odpočinku, pohybu v přírodě, otužování a celkové hygieně těla (zájem o pohyb, který si dnes děti vypěstují, ovlivní jejich chování v celém dalším životě)
– rozlišovat, co zdraví prospívá, co mu škodí
– těšit se z hezkých a příjemných zážitků = podpora psychické pohody

Fáze projektu:
1. Jablíčkový den: (odpoledne s rodiči)
„Hruška, švestka, jablíčko posílí ti zdravíčko!“
– písnička o jablíčku
– jablíčkový taneček
– jablečné dobroty vlastní výroby
2. Štědrý den: (vánoční posezení v MŠ)
„Já mám z Vánoc nejraději, když se doma
všichni smějí!“
– koledování u stromečku
– nadílka pod stromečkem
– ochutnávka cukroví
3. Den písniček a tanečků: (dětský karneval s rodiči na motivy písniček)
„S písničkou jde všechno lépe“
– zpívá a tančí celá rodina

Odbor Klubu českých turistů
Líně zve všechny milovníky přírody, ale i ty, kteří se chtějí pouze
projít zimní krajinou na 32. ročník Předvánočního pochodu. Pořádá jej za podpory obce Zbůch
v sobotu 14. prosince 2013
a účastníci si budou moci zvolit délku vycházky ze tří připravených pěších tras. Nejdelší měří 33 km a vychází ze železniční
stanice Stříbro, středně dlouhá
20 km ze železniční stanice Heřmanova Huť. Pro začínající, méně zdatné a rodiny s dětmi bude
připravena krátká 8 km vycházka ze dvora Gigant v Záĺuží.
Zájemci o tento pochod jistě
uvítají novinku, kterou bude vypravení na jeho dvě kratší trasy smluvního autobusu a to na
starty v Heřmanově Huti a Zálu-

3. Psychická pohoda – cítit se spokojeně a bezpečně
– abychom se cítili dobře, musí být v pořádku mezilidské vztahy
Očekávané výstupy:

4. Uklouzaný den: (akce pro děti a rodiče)
„Sportem ke zdraví“
– společné bruslení s rodiči
– společné sáňkování

8. Sportovní den: (oslava MDD v MŠ)
– sportovní odpoledne pro děti i rodiče
– odměna pro sportovce
– posezení u ohně s vuřtíkem

5. Velikonoční den: (odpoledne v MŠ)
„Hody, hody doprovody…“
– píseň „Běžel tudy zajíček“
– velikonoční tradice = kraslice

9. Den tatínků: (tatínkové v MŠ)
„Pojeď táto, pojeď s námi…“
– cyklovýlet předškoláků s tatínky
– hry s malými dětmi, společná procházka…

6. Den zahradníků: (společná péče o nejbližší životní prostředí - zahradu MŠ)
„Šel zahradník do zahrady…“
– společné jarní práce na školní zahradě

Péče o vlastní zdraví musí být pro děti
zábavou! Přijďte se s námi také bavit.

7. Den rodiny: (oslava Dne matek v MŠ)
„Maminka má dneska svátek…“
– blahopřejeme písničkou, básničkou …
– společný taneček
– překvapení pro maminky

ží. Navíc v H.Huti bude zpřístupněna zdarma unikátní rozhledna. V cíli pochodu v Restauraci
V Cihelně obdrží všichni účastníci pamětní list, PF 2014, malé občerstvení a navíc nejmladší,
nejstarší a nejvzdálenější účastník zajímavé odměny od našich
sponzorů.
Bližší informace jsou uvedeny ve vydaných propozicích tohoto pochodu. Ty lze zasílat
zájemcům, kteří si o ně požádají dopisem na adresu: Václav Straka, V Sídlišti 355, 330
22 Zbůch, pokud do něj přiloží obálku s nadepsanou adresou, na kterou je chtějí zaslat
a s vylepenou poštovní známkou
v hodnotě 13,- Kč. Jinak lze informace získat dotazem na e-mail:
kctline@seznam.cz nebo na čísle

mob.: 721 443 671.
Těšíme se na vaši návštěvu
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a přejeme vám hezký den strávený v okolí našich obcí.

Za štáb TP Václav Straka

Další cesta nás zavede přes Dolní a Horní Hraničnou, Dolní Pelhřimov, jižním okrajem Chebu do
Starého Hrozňatova, kde okolo
hradu a zámku vyjedeme na návrší k Loretě a Božímu Hrobu. Poté
projíždíme při hranici ČR a SRN,
historicky s Bavorskem a Horní
Falcí v délce 90 km směrem sz. –
jv. Český les přes turistické informační místa ( TIM ) Kozly, Mýtina, Kyselecký hamr a Oldřichov,
odtud po Oldřichovské cestě přes
TIM Liščí farma k TIM U Alexe
a pod Dylení (940 mnm), nejvyš-

ším bodem severní části Českého lesa, k Mohelenské pláni, okolo
bývalé Slatiny, TIM Holina, hraniční přechod Broumov / Mähring
do Branky. Předposlední den putování nás zavádí přes bývalé obce Hraničná, Pavlův Studenec,
Pavlova Huť a hájovně Němeček
ke starému hraničnímu kameni
s vytesaným křížem na hraničním přechodu Křížový kámen /
Kreuzstein. Pod Havranem (894
mnm), nejvyšším vrcholem střední části Českého lesa s vojenským
objektem s věží, znovu projíždíme

přes bývalé obce Zlatý potok, Soupa, Přední Zahájí se zříceninami
zámku ukrytými v lesíku, dále
Jedlinu, Hraničky, Arnoštin Hamr, poblíž hraničního přechodu
Rozvadov / Weidhaus k TIMům
Smrčina, Rybničná, V Luhu a do
Železné. Za Železnou a Frančinou
Hutí nad bývalou sklářskou vsí
Pleš navštívíme obnovený hřbitov
s restaurovanými základy hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele
a přes bývalou ves Rabov, Václav
a Mostek se naposledy ubytováváme v penzionu v obci Rybník.

Poslední den nás čeká úsek přes
Čerchovský les bývalými obcemi
Berštejn, Švarcava, Horní a Dolní Huť, Hraničná, Pila, Mýtnice
a vsi Novosedly, Nemanice, Nemaničky na hraniční přechod Lísková / Waldmünchen, odkud překonáváme poslední těžké stoupání
při hranicích se SRN pod Čerchov
(1.041 mnm ) a od TIM Na Zlomu
příjemný sjezd do České Kubice
a přes rekreační středisko Babylon do Domažlic.

Ani po ukončení této akce Po
cyklotrasách okolo České republiky jsme nepověsili kola na hřebík. Od roku 2011 jsme do současnosti absolvovali několik
jednodenních a osm vícedenních
cykloturistických akcí. Ty vícedenní jsou zaměřeny na získávání oblastních nebo tematických
turistických odznaků ( OTO
nebo TTO ). Z této poslední os-

mé jsme se vrátili 25.8.2013, kdy
jsme za čtyři dny splnili podmínky OTO Znojemsko. Z jednodenních se poslední cyklovýlet uskutečnil v rámci cyklu Poznej svůj
kraj dne 21.9. 2013 pod názvem
Český les II a hlavním programem byl výjezd na jeho nejvyšší vrchol Čerchov do 1.042 mnm.
Náš Odbor KČT Líně každým
rokem pořádá turistické ak-

ce pro veřejnost. V únoru Kouzlo zimního lesa, v květnu Líňský
maraton, v prosinci Předvánoční pochod a okolo deseti autobusových zájezdů. Konkrétně
z akcí, které připravuji, to bude v roce 2014 již čtvrtým rokem sedm jednodenních pěších
nebo cykloturistických výletů
vždy v jednom z okresů Plzeňského kraje. Z těch vícedenních

na kolech, při kterých budeme plnit podmínky OTO a TTO
to bude v první polovině července – TTO Jizera a OTO Podještědí a v druhé polovině srpna
– TTO Rodným krajem Františka Palackého (severní Morava).
Na všech akcích rádi mezi sebou
přivítáme nové zájemce o turistiku!

V tomto roce uplynulo 150 let,
kdy z našeho regionu odešla necelá stovka krajanů na Nový Zéland, kde založili vesnici – Bo-

hemia Puhoi. (Další informace
o této události na jiném místě
v tomto čísle).
K této příležitosti město Stod
uspořádalo ve středu,
25. září 2013 na Křížovém vrchu slavnostní akci k této události.
Hlavním důvodem bylo
odhalení plastiky v podobě lodě, symbolu dlouhé cesty na druhý konec naší planety Země.
V úvodu promluvil starosta města Stod, pan
Jiří Vlk, který přivítal
všechny přítomné a připomenul událost, která
započala před 150 léty,
v zimě roku 1863 na vlakovém nádraží ve Stodě.
Celou dlouhou výpravu
připomenula paní Dag-

mar Myslíková, autorka knihy Ze
západních Čech k protinožcům
na Nový Zéland. Na závěr tohoto
setkání byla odhalena plastika
od autora Stanislava Tomance

z Plzně. Příjemným zpestřením
tohoto setkání na Křížovém vrchu bylo vystoupení souboru
Dudáček při Základní umělecké
školy ve Stodě.
R. Hrdlička
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Závěrečná část
Václav Straka

Václav Straka

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2013 / 2014

1.A
Daniel Beran
Mikuláš Dandáš
David Duna
Michal Duna
Martin Ďuraško
Jiří Dvořák
Anna Eisenhammerová
Matěj Frýza
Petr Hájek
Šárka Kaasová
Adam Klečka
Stanislav Kojzar
Adéla Kučerová
Hana Langmaierová
Michaela Leila Marková
Linda Pfeiferová
Adéla Růžková
Nina Šimandlová
Tereza Zajptová

1. B
Adéla Aschenbrennerová
Andrea Blažková
Zdeňka Frontová
Nelly Horská
Filip Kuča
Ondřej Lepič
Erik Linhart
Zdeněk Malák
Štěpán Melč
Jan Nejdl
David Němec
Michal Pikeš
Martin Prokop
Jakub Skalák
Marie Smolová
Lucie Sobotková
Miluše Šťastná
Magdalena Švajková

SDH ČERVENÝ ÚJEZD
,,Šlaping-cup"
Na 2. ročníku ,,Šlaping-cupu" jsme se rozhodli lépe poznat nejbližší okolí. Zúčastnilo se 10 dětí a 4 dospělí.

Sešli jsme se v pátek 6. září v Červeném
Újezdě na místním hřišti, kde jsme přespali obě noci ve stanech. Jakmile jsme postavili stany a zabydleli se, byla na programu projížďka na koních.

Opět se Vám hlásím, abych čtenářům Zpravodaje přiblížila činnost
našich hasičů v době prázdnin a dovolených. Doba prázdnin a dovolených je ta tam. Naštěstí počasí všem
letos v létě, na rozdíl od jarních měsíců, docela přálo a tak bych se s Vámi chtěla podělit o zážitky a akce pořádané zbůšskými hasiči v období
léta. Ani v této době naše organizace nezahálela.
Léto bývá tradičně obdobím hasičských soutěží, ve kterých si soutěžní družstva jednotlivých sborů
mohou navzájem poměřit své síly,
rychlost a schopnosti v provedení
požárního útoku. Naši hasiči připravili v létě na domácí půdě, tak jako
každý rok, dvě soutěže.
13. července 2013 jsme uspořádali již XV. ročník soutěže Memoriál J.
Motyčky, kterého se zúčastnilo 12
soutěžních družstev. Výsledky soutěže jsou následující: V kategorii ml.
děti se družstva umístila v pořadí
- 1. místo Líně, 2. Zbůch, v kategorii st. děti - 1. místo Úněšov, 2. Líně,
3. Zbůch, v kategorii ženy - 1. místo Červený Újezd, 2. Zbůch, 3. Lochousice, v kategorii muži - 1. místo
Zbůch, 2. Lochousice, 3. místo Červený Újezd. Po soutěži jsme to náležitě oslavili.
Druhou soutěži na domácí půdě byl 7. 9. 2013 rovněž XV. ročník
Zbůšské Osmy, na kterém si zasoutěžilo v netradiční disciplíně celkem 12 soutěžních družstev. I v této
soutěži se domácí družstva umístila na předních místech: V kategorii
ml. děti - 1. místo Úherce, 2. Zbůch,
v kategorii st. děti - 1. místo Zbůch,
2. Červený Újezd, 3. Nýřany, v kategorii ženy - 1. místo Červený Újezd,
2. Nýřany, 3. Lochousice, v kategorii
muži - 1. místo Zbůch veteráni, kteří pokořili i o mnoho mladší soutěžící v ostatních družstvech a dokázali, že jsou stále ještě velmi platnými
členy SDH, 2. Zbůch, 3. Nýřany. A po
soutěži bylo opět co slavit.
Dále se naše družstva zúčastnila 14. 9. 2013 soutěže v Lochousicích a 21. 9. 2013 v Nýřanech, kde
muži obsadili 4. místo a ženy 1. místo. Družstva mužů a žen si také 17.
8. 2013 zúčastnila na soutěži Koňka
v Lochousicích (soutěž s historickou
ruční koněspřežnou stříkačkou).
Léto ale nebylo jenom o soutěžích a zábavě, ale výjezdová jednot-

Děti jezdily po lese, všechny děti se vystřídaly. Děkujeme za to Petře a Jeny.
Po projížďce jsme si prohlédli a připomenuli kulturní památky v Újezdě - kapličku
na návsi, roubené stavení a barokní sloupek
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ka musela v letním období zasahovat
i u událostí vážnějších:
- 1. 7. 2013 a 9. 7.2013 požár kontejneru ÚSP Zbůch
- 4. 8. 2013 odstranění padlého
stromu přes pozemní komunikaci Zbůch
- 6. 9. 2013 planý poplach
- 8. 9. 2013 vynesení těžce nemocné
osoby z bytových prostor
- 8 x jsme během léta likvidovali obtížný hmyz
Dne 15. 7.2013 jsme na členské
schůzi domlouvali organizaci a podrobnosti průběhu IV. ročníku Setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů SDH, které za spolupráce
okrsku Nýřansko a Obecního úřadu
proběhlo 20. 7.2013 od 14 hodin za
naší hasičskou zbrojnicí. Doufám, že
setkání se všem účastněným z celého okresu Plzeň-sever líbilo. Děkuji představitelům Obecního úřadu za
spolupráci a podporu na této akci.
V rámci Setkání byli oceněni i naši
zasloužilí členové SDH - p. Jiří Dvořák, p. Anna Štenglová, p. Reinhold
Pluhař, p. Lukáš Magiera, p. Annelise Bittenglová a p. Josef Šlauf.
Všem přeji za celý sbor pevné zdraví a mnoho sil v jejich práci u hasičů a děkuji za vše, co v uplynulých
letech pro naši organizaci s láskou
a elánem udělali.
V předchozích letech jsme také vždy uspořádali v říjnu posezení
členů sboru u ohně na závěr sezóny. Pravidelná nepřízeň počasí nás
vedla k tomu, že jsme letos tuto akci
přesunuli na 10. 8. 2013. Dobře jsme
se pobavili a k poslechu i tanci nám
za hasičskou zbrojnicí zahrála naše
oblíbená skupina Akuma.
Ve středu 4. 9. 2013 také již po
prázdninách začal 1. schůzkou
fungovat kroužek mladých hasičů.
V tento den přišlo 20 dětí i řada rodičů, kteří byli odpovědnými vedoucími informováni o průběhu schůzek.
Děti, které by měly chuť a odvahu
přijít mezi nás, jsou kdykoliv vřele
vítány. Na závěr ještě dvě akce: 13.
- 14. 9.2013 proběhlo setkání vedoucích mladých hasičů a dorostu v Kožlanech a 28. 9.2013 děti vyjely na
soutěž do Všerub.
S dalšími událostmi v SDH Zbůch
vás seznámím opět příště.
Loučí se jednatelka SDH Zbůch
Věra Kaliská

- božích muk. Poté jsme navštívili starostu
SDH, který dětem umožnil, aby se podívaly
na domácí zvířata - prasata, slepice, králíky.
,,Děkujeme."
pokračování na str. 6

pokračování ze str. 5

Po návratu jsme si rozdělali oheň a opekli si vuřty. Za tmy
děti hrály na schovávanou.
Druhý den po snídani jsme se
vydali na prohlídku firmy ZAK
cz (na Šachtě) - výroba dlažby
a pneu-servis. Tímto chceme poděkovat všem pracovníkům, že
nám vše ukázali a vysvětlili. Potom jsme se vydali za pí. Egermayerovou, abychom jí osobně
poděkovali za pomoc s občerstvením.
V obci Zbůch jsme si prohlídli a připomněli památky a významná místa - např. ZUD na
Šachtě, kapličku na návsi, památník obětem I. sv.války. na
ulici 5. května, pomník v tzv.
,,lágru".
Obědvali jsme na hřišti za hasičskou zbrojnicí ve Zbůchu. Zde
jsme zůstali a zúčastnili se sou-

SDH

těže ,,Zbůšská 8". Výzbroj nám
přivezli. Po skončení jsme se vydali zpět do Újezda po cyklostezce se zastávkou u rybníka v Olšinkách, který je moc krásně
upravený.
Po návratu jsme ohřáli guláš
v kotlíku. Večer jsme si zahráli stopovačku. Vydali jsme se za
tmy do lesa, kde jsme stopovali
strašidýlka a přitom plnili zadané úkoly. Za odměnu jsme zašli
do našeho has. klubu na pizzu.
V neděli po snídani jsme měli
sportovní dopoledne. Děti si zasoutěžily ve skákání přes švihadlo, v kuželkách, házení míčem, slalomu atd. nakonec jsme
si zahráli ,,vybíjenou". Všichni
dostali odměnu. Po složení stanů a uklizení hřiště jsme se rozešli domů.

Akce, které nás čekají do konce
- 2. ročník ,,Desetiboje"
- ,,Drakiáda"
- 2x ,,Babinec"
- Dušičkový prodej
- úprava místní has. nádrže
- zpívaná v klubu

roku:
- Vánoční výstavka s prodejem
- brigáda
- Mikulášská nadílka
- Vánoční posezení
- Silvestr

za SDH Červený Újezd
vedoucí mládeže

Firma B&BC a.s. Zbůch
vyhlašuje pro občany
obcí Zbůch, Úherce, Líně a Chotěšov slevovou
akci 20% na prvky zahradní architektury.
Akce se koná od července do listopadu 2013.

,,ČERVEŇÁCKÁ 8"
Letos IV. ročník ,,červeňácké
8" vyšel přímo na sv. Václava 28.
září. Počasí se celkem vydařilo.
Vložit obr.:“osma“ a „děti Č.Ú.“
Soutěžilo se ve 3 kategoriích-muži, ženy, děti. Navíc mimo
soutěž běželi ti nejmenší. Byla to
malá ukázka, ale děcka to brala
vážně a byla moc šikovná.
Jinak Červený Újezd skončil
ve všech kategoriích na 2. místě.

pokračuje:

Další akce, kterých se SDH zúčastnilo:
- soutěže ve Zbůchu, Lochousicích, Černotíně, Nekmíři..
- setkání zasloužilých hasičů ve Zbůchu
- větší brigáda na úklid
- zorganizovali jsme zábavu pod širým nebem za klubem.
Hrál p. Černý. Lidé se i přes menší účast dobře bavili
- zástupci sboru se jeli podívat s okrskem do Německa na výstavu

Vlastní doprava.

V kategorii muži bylo na 1. družstvo z Radobyčic a na 3. místě
Líně, které startovalo jen jako 4
členné družstvo. Hned za nimi
skončili veteráni Č.Ú. a Lochousice. V kategorii ženy a děti vyhrála družstva z Líní.
Myslíme si, že se nám sobotní odpoledne vydařilo, jen bychom příště rádi přivítali více
družstev.

5. ROČNÍK CYKLOAKCE
MIKROREGIONU
RADBUZA

6

Po loňské cykloakci, která se
konala v Českém lese a v sousedním Bavorsku v Horní Falci, ten letošní, 5. ročník cykloakce Mikroregionu Radbuza (dále
MRR) směřoval do Horšovského
Týna, kam vedení MRR pozvalo starosty, místostarosty a přátele MRR. Zde byl v dopoledních
hodinách odstartován cyklovýlet kolem Horšovského Týna.
Postupně aktéři navštívili Srby, Miřkov, Kocourov a Horšov,
aby po několika hodinách jízdy

a jedné návštěvy a prohlídky se
opět vrátili do Horšovského Týna. Zajímavá a též poučná byla návštěva Muzea venkovských
řemesel v Miřkově a po několika
kilometrech jízdy i externí prohlídka kaple „Srdce Ježíšovo“
v Kocourově. Obnova této kaple byla financována mj. Dispozičním fondem Euregio Šumava
a Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“. A co
je důležité vyzdvihnout: že slav-

nostně první cihla byla položena 26. září 2012 a celá akce byla ukončena, včetně terénních
úprav v červenci letošního roku!
Po prohlídce této kaple, která je
posazena do romantického údolí
už všem účastníkům chybělo do
cíle v Horšovské Týně jen něko-

lik posledních kilometrů. Všichni účastníci letošní cykloakce
děkují za příjemné zážitky vedení Mikroregionu Radbuza v Dobřanech, v čele s manažerkou,
Ing. Andreou Kubernátovou.
Za všechny účastníky cykloakce MRR
Rudolf Hrdlička

RETROSPEKTIVY ZBŮCHU – ING. JAN HOŠEK
R adosti i strasti mého dětství
Své nezastupitelné místo v každé škole
mají i školníci. Ne nadarmo se říkávalo, jaký
je školník, taková je i škola. Existuje o nich
mnoho vtipů a každý druhý z nich paroduje
školníka, jak začíná hovor slovy „já a pan ředitel jsme se rozhodli…“ Na zbůšské základní škole jsme měli na školníky štěstí. Po válce byl školníkem pan Josef Schober. Já si
na něho pamatuji až o něco později, kdy jezdil s cirkulárkou řezat dříví po vsi. Jednou
pracoval pro našeho souseda pana Františka Peprného a já jsem mohl celé odpoledne
pozorovat, jak svištící pila ukrajuje pravidelné špalky. Pan Josef Schober zemřel v lednu
1977. První ze školníků, které jsem zažil já
a na kterého bych rád vzpomenul, byl Václav
Ulč. Na škole působil na začátku mé školní
docházky a jeho osobu mám spojenou s jedním neopakovatelným zážitkem. Každé ráno,
když jsme přišli do školy, byl vstupní vestibul
zcela zaplněn vůní čerstvě upečených rohlíků ze zbůšské pekárny. I dnes po tolika létech tu vůni stále cítím, úplně stejně, jako
tenkrát. Vedle koše s rohlíky stál pan Ulč, já
jsem mu dal šedesát haléřů a dostal jsem za
ně dva rohlíky, ke kterým o svačině přibyl jogurt s ovocem. Ten o půl desáté přivezlo auto
z mlékárny. Byly to klasické jihočeské jogurty ve skleničkách, nikoli dnešní umělé hmoty
zahuštěné škrobem. Tahle unifikace svačin
měla svůj účel a v první polovině padesátých
let ještě rozhodně nesledovala zdravou výživu. Pokud někdo něco takového tvrdil, byla to pouze propaganda. Jediným cílem totiž
bylo napomáhat setření třídních rozdílů. Ne
všichni rodiče měli v té době stejné možnosti. Mezi lidmi sice nebyly tak propastné rozdíly jako je tomu dnes, avšak i v padesátých
letech již reálně existovaly. Děti se zákonitě
dívaly na to, co mají k svačině jejich spolužáci, a ty, které měly svačiny chudší, to nesly
velmi těžce. Takhle všichni jedli jogurt s rohlíkem a nikdo se necítil méněcenným.
Dalším ze školníků, na kterého rád vzpomínám, byl pan Josef Kořínek. To už byl docela jiný kalibr a uměl si ve škole udělat pořádek. Mám-li být upřímný, měl jsem z něho
daleko větší respekt než z pana ředitele. Každé ráno jsme se museli seřadit před školou
do pětistupů a teprve ve tři čtvrtě na osm pan
Kořínek otevřel dveře školy. Potom se postavil k rohožce a dal pokyn. První pětice napochodovala na rohožku a šoupala nohama
tak dlouho, dokud neřekl dost. Na další pokyn pětice opustila rohožku a další na ní napochodovala. To se opakovalo až do doby,
než byli všichni žáci ve škole. Mělo to své výhody, protože školní chodby zářily čistotou.
Pan Kořínek však měl i svojí lidskou tvář. Na
školních besídkách hrál nepřekonatelně roli Spejbla, zatímco Hurvínka hrával můj spolužák Václav Grůber, kterému ta přezdívka
zůstala dodnes. Jejich scénky byly opravdu
k popukání a byly jedinou opravdovou zábavou na budovatelských besídkách tehdejší doby.

Ze všech školníků však nejraději vzpomínám na pana Václava Tichého, který se v roce 1958 přestěhoval do Zbůchu i se svojí rodinou z Bochova u Karlových Varů. Místo mu
zařídil pan učitel Václav Kaufner, který tam
předtím několik let působil. Tichých dostali ve škole služební byt a jejich dcera Alena
s námi začala chodit do třídy. Nedávno mi vyprávěla, že když s maminkou ze stěhovacího
vozu poprvé spatřily zbůšské haldy a kouřící komíny, daly se přitom do usedavého pláče. Pan Tichý byl pohodový člověk a pořádek
za něho byl i bez vojenských povelů. Pamatuji se na jednu úsměvnou epizodu, kdy jsme
s ním a ještě několika dalšími spolužáky, šli
uříznout do lesa vánoční stromek. Tenkrát
se nesmělo říkat stromek, byla to podle ruského vzoru „jolka.“ Ježíšek byl nahrazen Dědou Mrázem a my jsme museli, pokud možno radostně, zpívat: „Děduška Maróz, jolku
nam priňjos.“ Původně jsme měli s panem Tichým zajít celou tu akci nejdříve domluvit do
hájovny, avšak ta byla až na opačném konci
lesa směrem k Chotěšovu a nám se nechtělo tak daleko jít. Hned na kraji lesa jsme tedy
na černo uřízli šestimetrový smrk a odvezli ho do školy. Dodnes mám černé svědomí,
že kvůli naší pohodlnosti toho roku pionýři tančili o vánocích kolem ukradeného stromu. Dcera pana Václava Tichého Alena žije se
svým synem Michalem v Borku u Rokycan,
kde má zahradnictví. Často si zatelefonujeme
a pokaždé si zavzpomínáme na léta, společně
prožitá ve Zbůchu.
Když hovořím o školních letech, nemohu nevzpomenout na své postižené spolužáky. V dobách mého dětství bylo rozšířeno mnoho ošklivých nemocí. Tuberkulóza,
černý kašel a v neposlední řadě i dětská obrna. Ta postihovala zejména pohybové ústrojí.
Z mnoha jiných vzpomínám na svého spolužáka Vlastimila Šišku, syna inženýra Šišky
z Masarykova jubilejního dolu. Chodil s námi do třídy jen krátce, zato však před sebou
stále vidím, jak ho každé ráno maminka přivezla na vozíku a s vypětím všech sil ho doslova dovlékla do třídy. V běhu času jsem na
něho úplně zapomněl. Asi tak po čtyřiceti
letech jsem zcela náhodou přišel na jedno
z pracovišť závodu Škoda jaderné strojírenství, kde se prováděly výpočty jaderných zařízení. První koho jsem tam uviděl, byl můj
bývalý spolužák, tehdy již inženýr Vlastimil
Šiška. Měli jsme radost, že jsme se po letech
opět setkali. Vyprávěl mi, jak se s tím handicapem vyrovnal a jak o francouzských holích
dokonce chodí se svou rodinou sbírat houby. To, co mu příroda ubrala na zdraví, přidala mu na vůli a na schopnosti analyticky
uvažovat. Hravě zvládal matematické rébusy
a prováděl složité výpočty. Tohle setkání po
letech patřilo k těm, pro které obvykle používám výraz pohlazení na duši. V této souvislosti vzpomínám i na mladšího spolužáka
Václava Pavlíka. Ten byl sice pohybově posti-
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4.

část

žen o něco méně, avšak i tak to nejen pro něho, ale i pro jeho rodiče byl značný handicap.
V kronice obce Zbůchu z roku 1956 je
stručná zmínka o tom, že 1. září 1956 odjedou žáci pátého ročníku do školy v přírodě
v Hojsově Stráži a že poplatek za den na dítě činí 8 Kč. Zmiňuji se o tom proto, že se to
týká našeho ročníku a celé září roku 1956
jsme strávili v ozdravovně Bílá Strž v Hojsově Stráži. Učili jsme se skutečně v přírodě, chodili na vycházky, obešli šumavská jezera, slezli všechny známé vrcholy, navštívili
vodní elektrárnu v údolí pod Ostrým a také
nás povozili pohraničníci na koních. Pobyt
byl zpestřen mimo jiné i tím, že náš spolužák František Karhan někde u pohraniční
roty sebral náboj a nějakým nedopatřením
ho spolkl. Nezbylo mu nic jiného, než strávit
dva dny v klatovské nemocnici až do té doby, než z něho náboj vyšel přirozenou cestou.
Tenkrát tu s námi byly paní učitelky Hana
Marková a Alexandra Hadravová a jako dozor
vypomáhala paní Urbanová, maminka našeho spolužáka Václava Urbana. V pozdějších
létech jsme na Hojsovu Stráž jezdili i na lyžařský výcvik, avšak to už je zase úplně jiná kapitola.
Škola však tehdy nespočívala jen v samotném učení a sportování. Museli jsme absolvovat různé mimoškolní aktivity na pomoc národnímu hospodářství a mám-li být
upřímný, vůbec nám to nevadilo. Ke své velké radosti jsme chodili místo vyučování po
polích a sbírali mandelinku bramborovou.
Tehdejší ideologové tvrdili, že jí k nám nasadili zlomyslní američtí imperialisté, aby vyhladověli naše lidově demokratické zřízení.
Každý jsme dostali přidělen svůj řádek, z domova jsme si museli přinést sklenici s uzávěrem, a pokud by se stalo, že bychom něco našli, dostali jsme pokyn zastavit se, zvednout
ruku, zakřičet buď brouk, nebo larva a vyčkat příchodu učitele. Takovou důvěru, abychom mohli mandelinku dát do sklenice sami, nám pokroková dělnická třída přece jen
nedala. Ani tady tehdejší propaganda neusnula na vavřínech a tak si nemohu odpustit,
abych se s vámi nepodělil o ukázku poezie
té doby, vztahující se právě k nebezpečnému
americkému brouku:
„Přišla na nás rána nová, mandelinka
bramborová.
Mámo, táto mám nápad, pošlem ji zpět na
západ.“
Myslím, že k tomuto literárnímu dílu snad
ani není třeba dalšího komentáře. Už se vidím, jak přemlouvám mandelinku, aby se
vrátila zpět ke zlým imperialistům.
Ještě větší radostí, která nám umožňovala opustit legálně školní lavice a ještě k tomu
zdarma dostat opečený kabanos s chlebem
a hořčicí, byl odchyt živých zajíců. Strana
a vláda, aby zakryla schodky v devizovém
hospodářství, nechala bezmyšlenkovitě odchytávat zvěř a v bednách ji posílala do Francie i dalších zemí. Podařilo se jim pak v li-

dech vzbudit mikulášskou a vánoční náladu
trochou mandarínek, na které vždycky stály před horním konzumem nepředstavitelně
dlouhé fronty. Nám to imponovalo především
proto, že jsme místo školy běhali s pokřikováním po polích a naháněli zajíce do nekonečně dlouhých dvojitých sítí, u kterých leželi připravení myslivci. Zajíc sítí s většími oky
proběhl, hustší síť ho zastavila a zpátky už se
nedostal. Myslivci potom dávali zajíce do beden a ty putovaly rovnou za hranice. Nejaktivnější z myslivců byl pan Josef Zíka, který
nejen že vše organizoval, ale odvedl kus práce i u sítě. Už tenkrát se dalo tušit, že jednou
přijde den, kdy bude v lese více myslivců než
zajíců. To nám však začne dělat starosti až
o mnoho let později, až les a pole osiří. Nikde
už se neozve zašustění křídel bažantích krasavců, ani na polích nebude vidět skotačící
zajíce. Všude bude jen hluboké a mrtvé ticho.
Další mimoškolní činností byl sběr brambor a řepy. Velmi dobře si pamatuji, jak jsme
na polích mezi Zbůchem a Úhercemi vytrhávali ze země řepu a skládali jí do úhledných
hromádek. Občas jsme si jednu řepu vzali
domů, vydlabali jí, vyřezali otvory na místě
úst a očí, dali do ní svíčku, a potom jsme jí na
dlouhé tyči nechali nahlížet do oken pokojných zbůšských občanů. Paní učitelka Klunová nám sice vštěpovala, že je to krádež,
avšak my jsme na to nedbali. Červená řepná hlava osvětlená svíčkou, vypadala vskutku strašidelně. Pamatuji si, jak nás v ulici
Na Pomezí vždycky honil pan Pučelík a křičel za námi, že skončíme na šibenici. Vytrhávali jsme i cukrovou řepu, avšak ta byla bílá
a pro tento účel nebyla příliš vhodná. Dnešní
děti už ani nevědí, jak vůbec vypadá, protože
patří spíše do filmu pro pamětníky. Místo našich ziskových cukrovarů zbyly na Žatecku
pouze díry v zemi a cukr kupujeme za drahé peníze ze zahraničí. Zejména od těch, kterým jsme cukrovary neprozřetelně prodali.
Více nás ovšem bavil sběr brambor. Mikuláš Pleizner tak zvaným „čertem,“ taženým
koňmi vyorával brambory ze země a my jsme
je za ním sbírali do drátěných košů a vysypávali na přistavené valníky. Brambory rostly
většinou na polích kolem cesty vedoucí od Olšin k prachárně, občas i na polích mezi hájovnou a Chotěšovem. Někdy jsme chodili až
k Týnci, nebo dokonce k Hoříkovicům. Nejvíce jsme se těšili na konec sbírání, kdy jsme si
na poli udělali ohýnek a v něm si brambory
opékali. Byly to kouzelné podvečery, jaké bývají snad jen právě v září. Všude kolem voněl
dým bramborové natě a kousek od nás traktorista se svým strojem ukrajoval brázdu po
brázdě ze strniště. Hněď zorané půdy, která
vydala úrodu tmavla a slunce, obrovské a rudé, padalo nezadržitelně k západnímu obzoru. Na tyto jedinečné okamžiky dodnes nostalgicky vzpomínám. Seděl jsem se svými
kamarády až do tmy kolem ohýnku, vyprávěli jsme si a někdy přitom i kouřili cigare-

ty. Tatínek kouřil „Partyzánky,“ které stály jednu korunu a šedesát haléřů, zatímco
my jsme kouřili „Lípy,“ které stály dvě koruny. Plíce však trhaly úplně stejně. Hostinský
Václav Fait nám je s čistým svědomím prodával, protože chodit v padesátých letech tatínkovi se džbánkem pro pivo a pro cigarety, patřilo k „pracovní náplni“ většiny zbůšských
dětí. Že jsme někdy upili trochu piva? Mám
dojem, že se to na nás nějak negativně neprojevilo. Alespoň o tom nevím. Myslím, že kdybychom v té době byli v Evropské unii, vadilo
by to pouze Bruselu.
Ať jsme chtěli, či nikoli, ve školství padesátých let i nás děti výrazně provázela a ovlivňovala politika. Nebylo to závislé na naší
vůli. Za pomyslné provázky loutkového divadla tahali jiní a my jsme v tomto smutném divadle byli jen pouhými statisty. Když
dnes vzpomínám na svoje školní léta, nemohu opomenout zmínit se o konání tryzen
na zbůšské návsi, tehdy hrdě označené jako
„Stalingradské náměstí.“ Tento název však
přetrval pouze do 13. listopadu 1953. V březnu tohoto roku nenadále zemřel Josef Vissarionovič Stalin. Rozhlas od rána do noci vysílal kromě zpravodajských relací o zástupech
lidí, kteří se přišli poklonit jeho památce do
sloupové síně v moskevském Kremlu, pouze
vážnou hudbu. Všude na vývěskách uličních
organizací KSČ visely Stalinovy obrazy v černých rámech se širokými černými stuhami
a dne 9. března 1953 bylo na návsi, před budovou Místního národního výboru ve Zbůchu
postaveno improvizované pódium s obrovským obrazem osvoboditele, obalené černým
flórem. Jako by to bylo včera, pamatuji se na
ten den, kdy bylo nejvyššími stranickými orgány, nařízeno konání tryzny. Všechny lidi
sužovala obrovská zima. Tu a tam dokonce
poletovaly vločky sněhu a také nás prvňáky
vyhnali na náves, kde mezi selskými dvory
vál chladný, pronikavý vítr, snad ještě chladnější než jinde. Bylo mi nepředstavitelně líto
mojí maminky, která měla těžké astma. Stála tu obětavě s vidinou, že až dokončím základní školu, dostanu možná s ohledem na
tuhle její angažovanost od uličního výboru
KSČ doporučení ke studiu. Škoda, že už jí tu
oběť nebudu moci nikdy oplatit. Stáli jsme
před pódiem tiše a odevzdaně několik hodin,
smířeni se svým osudem. Nevěděli jsme proč
tady stojíme, stále se nic nedělo, jen hodinu
co hodinu se střídala u obrazu čestná stráž,
kde kromě již zmíněných milicionářů, vzdorovali chladu také zmrzlí svazáci a pionýři.
Ve svých chatrných krojích na tom byli ještě mnohem hůře než my. Stál jsem hned vedle paní učitelky Klunové, třásl se zimou na
celém těle a zuby mi cvakaly o sebe tak silně,
že to bylo slyšet do vzdálenosti několika metrů. Slitování jsem se však nedočkal.
Uplynulo deset dní a 19. března 1953 jsme
stáli na vymrzlé zbůšské návsi v poryvech
chladného větru znovu. Všechno bylo sko-

ro stejné, pódium i čestná stráž, jen na místě
obrazu Josefa Vissarionoviče Stalina vévodil
obraz Klementa Gottwalda. Když potom ležel
ve skleněné rakvi mauzolea, nikdo z nás nemohl tušit, že bude muset toto čestné místo
po mnoha létech nuceně opustit, že zmizí jeho pomníky i pamětní desky a místo nich se
objeví nápisy „Hanba vrahovi !“ Ani to, že jeho ruce na pomnících budou lidé natírat červenou barvou, symbolem krve.
Hlavní událostí roku třiapadesátého však
byla bezesporu měnová reforma. Když mám
teď popsat svoje pocity z toho osudného dne,
je to pro mne velmi obtížné. Díval jsem se na
svět svojí dětsky nezáludnou duší a podstatu
toho, co se dělo kolem mne, jsem ani okrajově
nechápal. Nedalo se to však přirovnat k ničemu, co jsem až dosud zažil. Prodejny v celém
státě zůstaly toho rána uzavřené a všude kolem panovalo zlověstné ticho, jaké většinou
bývá jen před velikou bouří. Pro nás děti to
spíše než trauma byla atrakce, jakési zpestření šedých dní budování socialismu. Stál
jsem s rodiči v nekonečné frontě na výměnu
peněz před vrátnicí Masarykova dolu v Týnci a jediné co mi bylo divné, že lidé, místo aby
měli dobrou náladu jako já, stáli tam mlčky
a se zaťatými pěstmi. Tu a tam si mezi sebou něco šeptali a zaslechl jsem i útržky hovoru o údajných nepokojích v Plzni. Já jsem
se však především nemohl dočkat, až si prohlédnu nové bankovky. Když na nás konečně přišla řada, do nekonečna jsem si prohlížel nové zlatohnědé papírové koruny, modré
tříkoruny, zelené pětikoruny, hnědé desetikoruny, tmavě modré pětadvacetikoruny,
červené padesátikoruny a zelené stokoruny,
které ve své podobě přežily ještě třicet osm
let. Jejich nástupkyně s portrétem Klementa Gottwalda byly staženy z oběhu ještě o něco dříve. Budiž mi omluvou, že jsem nemohl
chápat pocity svých rodičů, kteří odcházeli
od Masarykova dolu v Týnci do nového života
s osmi sty osmdesáti korunami pro čtyři lidi, které čítala naše domácnost. Ale přece jen
to nebylo všechno. Babička upoutaná na lůžko, bude za svou celoživotní dřinu v zemědělství dostávat každý měsíc celých sto devadesát korun československých.
A tady před vrátnicí Masarykova dolu
v Týnci dne 1. června 1953 končí čtvrtá část
vyprávění o radostech a strastech mého dětství. V příští části zavzpomínáme na balóny
s letáky, které den co den přilétaly ze západu,
povíme si, jak a kam jednoho dne zmizela řada spoluobčanů, zejména bývalých živnostníků, jak nás ve škole strašili zlými imperialisty, jak jsem se za trochu dramatických
okolností stal pionýrem, jak piloti z letiště
v Líních zabloudili až k Norimberku i o tom,
jak jsme poctivě nacvičovali na I. celostátní
spartakiádu. Už se moc těším na další setkání s vámi.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany na placení za zahrady. Platby je nutno provést do konce roku.
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17. SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH
MĚST A OBCÍ – KLADNO 2013
Letošní, 17. setkání hornických a hutnických měst, obcí
a spolků začalo v pátek, 6. září v historickém centru města
pod názvem – Kladenské fedrování v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde všechny delegace
přivítal primátor statutárního
města Kladna, Ing. Dan Jiránek.
Následovaly zdravice zástupců
jednotlivých delegací z celé České republiky, Slovenska, Polska
a SRN.
Příjemným zpestřením tohoto zahájení bylo vystoupení mužského pěveckého sboru z německého Saarbrückenu a též
smíšeného místního sboru pod
vedením prof. Romana Makaria.
Přibližně o hodinu později,
kolem 19. hod. večerní proběhlo v zahradě zámeckého parku
ocenění osobností za dlouholetou práci a propagaci hornictví a hutnictví na Kladensku.

V rámci této oslavy vystoupili žáci místní ZUŠ a v přilehlém Music Clubu hrála do pozdních večerních hodin živá hudba.
Druhý den v sobotu, 7. září dopoledne pozval primátor Kladna, Ing. Dan Jiránek na radnici
všechny V.I.P. hosty, kterým předal Pamětní listy Kladenského
fedrování.
Poté prošel městem slavnostní
průvod, ve kterém nechyběli zástupci naší hornické obce Zbůch.
Za velkého zájmu místních občanů a hostů města účastníci průvodu došli až na sportovní stadion Sletiště, kde všechny
historické prapory byly dekorovány slavnostními stuhami letošního, 17. setkání hornických
a hutnických měst, obcí a spolků. Celé sobotní odpoledne probíhaly na stadionu sportovní
i kulturní akce, které končily večerním ohňostrojem.

V rámci letošního Kladenského Fedrování byla prohlídka hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích a návštěva Památníku
v Lidicích.

Příští, 18. setkání hornických
a hutnických měst, obcí a spolků
se uskuteční na konci září 2014
v Českém Krumlově.

R. Hrdlička

ZE ZÁPADNÍCH ČECH K PROTINOŽCŮM
NA NOVÝ ZÉLAND
V posledním, druhém čísle Zbůšského
zpravodaje 2013 jsem se hned v úvodním slově zmínil mj. o našich krajanech, kteří přesně před 150 léty v roce 1863 se rozhodli odejít z našeho regionu na druhou stranu naší
zeměkoule, na daleký Nový Zéland. Mezi těmito vystěhovalci byla i jedna rodina ze Zbůchu – Jesenských a z Červeného Újezda –
Schollumů.
Říkali si „Bohemians“, osadníci z Čech,
kteří se v 19. století usadili ve vesnici Puhoi
(líně tekoucí voda). Pohromadě je držela ví-

ra v Boha a sousedská soudržnost.
Zkoušeni trýzní a chudobou utvořili
si během tvrdé práce za přežití pevná pouta. Od té doby se mnohé změnilo a současná generace má o zemičce
uprostřed Evropy už jen mlhavé povědomí. Tradice přenesené ze vzdálené
země a udržované po generace předky tu však stále žijí. Každý rok se o víkendu nejbližším 29. červnu sjíždějí
potomci „Bohemians“ ze všech koutů Nového Zélandu do Puhoi na oslavy. Místní band hraje na harmoniky
a tančí se polka a valčík.
Všichni jdou navštívit muzeum se
vzpomínkou na prvních 83 osadníků,
kteří sem do Puhoi dorazili z okolních vesnic kolem Plzně, dne 29. června 1863. Byli
potomky Němců, kteří se v Čechách usadili
ve 13. století. Mluvili německým dialektem,
ale považovali se za Čechy. V tehdejším Rakousku – Uhersku vlastnili většinou malá
rodinná hospodářství, která početnou rodinu nemohla uživit. Muži tedy doplňovali příjem prací v dolech, někteří z nich byli také
kováři a ševci. Všichni toužili po vlastní půdě
a zprávy o tom, že novozélandská vláda nabízí každému dospělému přistěhovalci 40 akrů a dítěti 20 akrů půdy, jim znělo jako sen.
Martin Krippner byl ten, kvůli kterému se
Češi stěhovali na Nový Zéland. Syn kováře se
narodil v Mantově u Chotěšova v roce 1817.
Po klášterním a poté univerzitním vzdělání
vstoupil v roce 1842 do imperiální rakous-
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ké armády, kde udělal celkem rychlou kariéru. Jako kapitán se stal velitelem posádky
ve Frankfurtu n. Mohanem, kde také potkal
svoji budoucí ženu – umělkyni, muzikantku
a lingvistku Emily Longdill. S ní a ještě se
dvěma dalšími rodinami na naléhání bratra Emily odpluli v roce 1861 do Aucklandu.
Tehdy již 44letý Krippner si severně nad Aucklandem vybral místo s názvem Orewa a pokoušel se zde farmařit. Jako farmář ale neuspěl a stal se místním poštmistrem. Přesto
psal svému bratru Michaelovi do Čech dopisy
popisující Nový Zéland jako zemi mnoha příležitostí a zorganizoval příchod prvních imigrantů do Puhoi.
konec 1. části
Vybráno z článku Martina Slívy
z geografického magazínu – Koktejl
zpracoval: R. Hrdlička

NÁŠ SLOUPEK

NABÍDKA AKCÍ BĚHEM
4. ČTVRTLETÍ 2013
V NAŠEM REGIONU
6.10. Závody horských kol na
Křížový vrch – pořádá MKS
Stod, Cykloservex a MRR - Radbuza
12.10. Jubilejní X. ročník Běhu Kilometrovkou po šesti –
pořádá ZOO Plzeň
12.10. Hubertova jízda dospělých v areálu Pony farmy
v Kladrubech
12.10. Přeštický kanec – zabijačkové výrobky, předvádění výroby, hudební program
15. – 19.10. Havelský trh na
nám. Republiky v Plzni
19. – 20.10. Světový den chůze – Podzim pod Zelenou horou
– Nepomuk
23. – 28.10. Česko – slovenské
dny – festival hudby, divadla,
řemesel a jídla – Plzeň

5. – 11.11. Martinský trh
na nám. Republiky v Plzni
7. – 8.11. Divadelní festival
Kulišárna – KD ve Stodě, pořádá OS Poprask
9. – 13.11. Juniorfest – VI.
Ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
v Horšovském Týně

20.11. Dan Bárta / Illustratospphere, kinosál v Horšovském Týně od 19.00 hod.
25.11. Muzikál Světáci, Divadelní spol. Háta Olgy Želenské,
kinosál v Horšovském Týně od
19.00 hod.

28.10. Plzeňské oslavy vzniku
republiky

7.12. Mikulášské odpoledne
na statku Lüftnerka v ZOO
Plzeň

zpracoval: R. Hrdlička

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
12. 9. 2013
Jakub Böhm
Josef Červeňák
Denisa Křivancová
Nikola Zahradníková
Denisa Kloboučníková
Eliška Šlesingerová
Jakub Pluhař
Šimon Plánička

jubilanti

ŘÍJEN
Anna Brunátová
Emilie Neuschlová
Pavel Hrdlička
Anna Kulovaná

2,25.- Kč
44 bochníků
1,60.- Kč
62,5 litrů
0,70.- Kč
142 vajec
21,50.- Kč necelých 19 čtvrtek
1,45.- Kč
69 půllitrů
14,40.- Kč necelých 7 kilogramů
89.- Kč
jedny boty
14.- Kč
7 měsíců a tři dny
10.- Kč
10 představení
4.- Kč
25 návštěv u holiče
5.- Kč
20 jízdenek
417.- Kč
7 dní

30. 11. – 21.12. Advent na statku Lüftnerka v ZOO Plzeň
1. 12. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromku na nám.
Republiky v Plzni

Naši

Chléb (1 kg)
Mléko (1 litr)
Vejce (1 kus)
Máslo (1 kg)
Pivo 10° (0,5 litru)
Hovězí zadní (1 kg)
Pánské boty
Prům. předplatné novin (měsíc)
Vstupenka do divadla
Stříhání pánských vlasů
Jízdenka na osobní vlak (20 km)
Měsíční nájem (2 + 1 byt)

18.11. David Koller / Band Unplugged, Velký sál MKS
v Domažlicích od 19.30 hod.

25. 10. – 22.11. – Fotíme si pro
radost , výstava Fotoklubu Stod
v Nepomuku

29.10. Anna K. – koncert –
velký sál MKS v Domažlicích
od 19.30 hod.

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 1939
V roce 1939 činila průměrná hodinová mzda od 2,35 do 5 korun.
Vyšší platy pobírali např. zaměstnaní v chemickém, nižší naopak
v textilním průmyslu. Na stokorunu bylo třeba pracovat přibližně
27 hodin.
cena
kolik se dalo koupit
Zboží
v korunách
za 100 korun

Matěj Kubisch
Klára Čmolíková
Jan Čmolík
Natálie Lepičová
Nela Schejbalová
Rudolf Kotlár
Alexander Žiga

LISTOPAD
Tomáš Lodr
Jana Divišová
Anna Pavlíková
Anna Zachová
Zdeňka Kašparová
Oldřich Novák

PROSINEC
Milan Four
Miloslava Suková
Miloslava Ježková
Štěpánka Šambergerová
Josef Volný

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

OMLUVA :
V minulém, druhém čísle Zbůšského zpravodaje 2013 v rubrice Naši jubilanti – došlo k chybě v tiskárně. Tři naši jubilanti byli uvedeni dvakrát. Tímto se našim jubilantům omlouváme.
Zbùšský zpravodaj vydává obec Zbùch

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
Registraèní èíslo: MK ÈR E 14120

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