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ÚVODNÍ SLOVO
V uplynulém roce 2016 jsme oslavili významné výročí narození (1316) římského císaře
a českého krále, Karla IV a zároveň sté výročí úmrtí císaře, Franze Josefa I.
To byla výročí na nejvyšší úrovni a letos si naše obec Zbůch připomene 40. výročí, kdy na
zdejším Dole obránců míru byla ukončena těžba černého uhlí. Při této příležitosti bude od
tohoto čísla vycházet seriál k tomuto výročí, který v publikaci – Zbůch od pravěku k současnosti v roce 2003 zpracoval Mgr. Karel Foud, pracovník Národního památkového ústavu v Plzni.
Příjemné prožití jara vám přeje Rudolf Hrdlička

Usnesení
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
31. března 2017 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém
zasední projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2016 do dnešního zasedání
2. schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 d
zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
3. schvaluje účetní závěrku Obce Zbůch za
rok 2016 bez připomínek, přičemž výsledek
hospodaření byl ve výši + 11 794 482,06 Kč
4.

schvaluje výsledek hospodaření Obce
Zbůch za rok 2016, tj. Závěrečný účet hospodaření obce Zbůch za rok 2016 bez výhrad. Příjmy byly ve výši 46 124 181,61
Kč a výdaje byly ve výši 54 382 705,63 Kč

5. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 134 820.- Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň
na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem

6. schvaluje Smlouvu o zřízení pozemkových služebností, tj. služebnosti inženýrské sítě a služebnosti cesty ve prospěch
Obce Zbůch pro části pozemků ve vlastnictví společnosti ZUD a.s. z důvodu uloženého výtlačného potrubí splaškové kanalizace, a to pro části pozemků parc. č. 824/1,
parc.č. 824/6 a parc.č. 824/8 v obci a k.ú.
Zbůch, v rozsahu vyznačeném v geometrických plánech č. 641-21/2009 a č. 64122/2009. Zároveň pověřuje starostu obce
jejím podpisem
7. schvaluje koupi areálu včetně plechové haly a přístupové cesty od společnosti STOBIN spol. s r.o. IČ: 252 32 428 se sídlem
Šeříková 329/30, 326 00 Plzeň – Koterov
za celkovou cenu ve výši 4 600 000.- Kč,
který bude využit jako skladovací plocha
pro SDH Zbůch a Obec Zbůch. Areál včetně plechové haly a přístupové cesty se nachází na pozemcích parc.
. 982/4, 982/5, 982/6, 982/19, 982/20
982/22, 982/35, 982/36, 982/41 a
982/42 v obci a k.ú. Zbůch. Celková výměra
pozemků činí 2 222 m2. Zároveň pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Ing. Jiří Hájek v. r.
starosta obce

Josef Skála v. r.
místostarosta obce
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PRANOSTIKY
– KVĚTEN /
ČERVENEC
Ozve-li se v máji hrom, uchyť
kámen nebo strom a síla Tě
neopustí
Máj – vyženeme kozy v háj
Studený máj – v stodole ráj
Až sv. Urban slézá z pece
Na sv. Petronilu nasij len
Medardova kápě – čtyřicet
dní kape
Na sv. Víta celou noc svítá
Na sv. Jána není noc žádná
Sedm spících, tichý déšť
Sv. Markyta vede žence do žita
Na sv. Eliáše dopoledne léto,
odpoledne podzim
Sv. Anna – chladná z rána

MASOPUST VE ZBŮCHU

Lidský život není pokaždé jednobarevný, jsou chvíle radostné i smutné. Podobná i byla doba v naší české historii, kdy se střídaly radostné okamžiky s těmi smutnými. Obdobné situace byly i v životě našich obcí a měst, kdy do každé vísky například jezdila hromadná doprava, fungovala kina a občas se i dokonce stávalo, že ta či ona organizace nesehnala datum pro
uspořádání jejich bálu v místním kulturním domě či hospodském sále. Takový byl zájem o
kulturu, hlavně v zimní době plesů a taškařic. Dnes kultura na venkově ustupuje jiným zábavám, lidé mají jiné starosti a potřeby a jak výsledky z různých průzkumů ukazují, vše válcuje moderní sdělovací technika v podobě internetů. O to více si musíme dnes vážit jedinců
a organizací, že mají nadále zájem a chuť cokoliv dělat pro ostatní a touto záslužnou činností
se snaží ve městech a hlavně na venkově obohatit zdejší život. Od konce 2. světové války místní dobrovolní hasiči ve Zbůchu pracují přes sedm desítek let a jejich největším zájmem je záchrana životů a majetku nás všech. Vedle této jejich záslužné činnosti se mj. starají, aby jejich řady byly neustále doplňovány mladými členy z řad školní mládeže. Během roku pro ně
nejenom připravují různé soutěže a závody v hasičském sportu, ale též pro ně organizují výlety i několikadenní zájezdy po naší vlasti, což zaslouží velký obdiv.
V poslední době se pravidelně v předjaří zúčastňuji jejich akce, kterou je masopust. Doprovázím je při průvodu Zbůchem a snažím se dělat jednotlivé snímky pro obecní noviny a
kroniku. Největší radost mám vždy v momentu, když se celý průvod zastaví před jednotlivou
bytovkou či rodinným domem, začne hrát kapela a místní vychází před svá obydlí a nabízí
maskám různé občerstvení.
Bohužel, zatím poměr mezi těmi, kdo jim dá drobný peníz a nabídne občerstvení a těmi,
kdo dělá za záclonou „mrtvého brouka”, je velký. Přitom z historie tohoto svátku víme, že masopustem žila celá vesnice a co dnes se vnímá za vzácnost, tehdy bylo považováno za samozřejmost!
R. Hrdlička

MASARYKŮV JUBILEJNÍ DŮL DŮL OBRÁNCŮ MÍRU
1977 - 40. VÝROČÍ UKONČENÍ TĚŽBY - 2017
Rozsáhlá rašeliniště z období mladších
prvohor byla základem ke vzniku pozdějších
kamenouhelných vrstev, které se nalézají v
oblasti tzv. Plzeňské a Kladenské pánve. Již
v 19. století se na území kolem Plzně začalo intenzivně těžit, v rámci technických možností doby, kamenné uhlí. K prvním historicky doloženým zmínkám o černém uhlí v
oblasti českého
západu patří zápis z pera Bohuslava z Hodějova
z let 1545 - 1548
o výskytu „saxeus niger carbo ” ve Vejvanově u Rokycan. V
okolí Nýřan se
podle zmínky z
poslední třetiny

18. století uhlí těžilo ve Vlkýši již v r. 1774 a
o několik let dříve také v Chotěšově. K výraznému nárůstu těžby uhlí v okolí Nýřan přispěla až výstavba železnice Plzeň - Furth im
Wald v Bavorsku na počátku 60. let 19. století. V roce 1860 byla založena těžařská společnost Gewerkschacht Westbőhmischer Bergbau und Hűttenverein (Západočeský horní a
hutní spolek). Majetek této společnosti krátce nato převzal Westbőhmischer Bergbau Aktien - Verein (Západočeský báňský spolek
akciový - ZBAS ) založený Vídeňskou bankou, který roku 1889 získal i Mantovské
těžařstvo. Prvním dolem této akciové společnosti se stal důl Humboldt v Nýřanech, který začal těžit v r. 1865. Druhým dolem se stal
Sulkovský důl, který začal těžit v r. 1872.
ZBAS otevřela další důl v Mantavě (1892) a
ve Vstiši (1895). Na sklonku 19. století byla
stejnou společností zahájena výstavba do té
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doby nejmodernějšího dolu v celém západočeském revíru, tzv. Austria v Týnci. Se samotnou těžbou se zde započalo roku 1902.
Posledním dolem ZBAS a také největším a
nejmodernějším byl Jubilejní důl (známý
také pod názvem Austria jubilejní ve Zbůchu, MJD a DOM). Před 1. světovou válkou dosahovala těžba uhlí v západočeském
uhelném revíru až 1,3 milionu tun uhlí ročně a představovala tak významný podíl celkové produkce uhlí v Čechách. Uhlí zde bylo
těženo až na 43 důlních závodech. Charakteristickým znakem těžby byla vysoká kvalita uhlí. Důl ve Zbůchu nebyl výjimkou.
V letech 1906 - 1908 byl na východním
okraji vsi, v prostorách mezi původním
Zbůchem a blízkým Červeným Újezdem, vybudován ZBAS důl, produkující ze dvou těžních jam o hloubce 800 a 720 m mimořádně
kvalitní černé uhlí. Podle fyzikálních a chemických vlastnost bylo uhlí z dolu ve Zbůchu řazeno do skupiny uhlí plynových, s
obsahem prchavé hořlaviny asi 35 % o průměrné výhřevnosti cca 500 - 5 100 kcal/kg.
Spalné teplo hořlavosti mělo hodnotu 8000
kcal/kg. Obsah síry ze slojí dobývaných na
tomto dole činil vesměs 0 - 0,8 % a nepřevyšoval 1 %. Uhlí z dolu bylo hlavně používáno jako uhlí energetické a také sloužilo k výrobě otopného koksu. Využívalo se i
pro výrobu mikromletého uhlí - slévárenského letku.
konec 1. části
Mgr. Karel Foud,
Národní památkový ústav v Plzni

VÝROČÍ
TOHOTO ROKU
NA OBECNÍ ÚROVNI
Letos uplyne 40 let, kdy skončila těžba černého uhlí ve Zbůchu na Dole obránců míru.
NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
Zoologická zahrada v Plzni od začátku letošního března otevřela poprvé pavilon nosorožců. Samice Manjula porodila 5. února mládě nosorožce indického. Samička na
přání dětí dostala jméno Růženka. Denně vypije 20 litrů mateřského mléka a přibere 1,2 až 1,5 kilogramu. Před třemi lety
se zde narodilo mládě, které dostalo jméno
Maruška.
NA CELOREPUBLIKOVÉ ÚROVNI
23. března 1897 na Filozofické fakultě
UK v Praze bylo povoleno studium i ženám
– 120. výročí 20. března 1967 zemřel český
chemik Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959, narodil se
20. prosince 1890 – 50. výročí
NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI
30. března 1867 Spojené státy americké zakoupily za 7,2 mil. dolarů Aljašku od
Ruska – 150. výročí

HORNICKÝ BÁL
V sobotu, 11. února se v Chotěšově uskutečnil 2. ročník Hornického bálu, který pořádal Hornicko – historický spolek při ZUD
ve Zbůchu. Do místního Národního domu i
letos přišly necelé dvě stovky bývalých horníků se svými rodinnými příslušníky a kamarády. K poslechu a tanci hrála Holýšovská 3 a i díky bohaté tombole byla ten večer
v Národním domě výborná nálada.

PRÁCE KRONIKÁŘE – ČÁST 3.
PRAVIDLA V PSANÍ KRONIK

R. Hrdlička

VYBRÁNO Z
KRONIKY–1967
Mohutná vichřice o síle a rychlosti 180 km / hod. se
přehnala 23. února v 17.45 hod. nad
zpč. Krajem. Velká
škoda vznikla v lese. Mateřská škola vykazuje v tomto školním roce určité zlepšení
výchovné a vyučovací práce. Celkem bylo
zapsáno 70 dětí, z toho 48 dětí má zaměstnanou maminku. V MŠ pracuje 5 učitelek,
1 školnice a uklízečka.
Na úseku zvelebení bylo v tomto roce
provedeno několik akcí: úprava komunikací chodníků, úprava kapličky v Červeném Újezdě, oprava provozoven MNV, kina
apod. Současně došlo k drobnějším úpravám sportovišť na stadionu TJ Baník a na
hřišti u školy. Současně byly také zahájeny práce na oplocení pozemku MŠ, umístění v bývalém „Domovu pracujících”. Na zvelebení obce se podílely také závody. ZUD
např. provedly vyčištění Zálužského potoka, místní JZD se podílelo na úpravě cest.

Po roce 1848 se začal měnit způsob správy obecních věcí a zvláště na místní úrovni se začala uplatňovat místní samospráva. Vzhledem k tomu, že už v té době se kroniky na různých
úrovních vedly, začali se problematikou zabývat úředníci správních orgánů. Z nich vynikl nejvyšší purkrabí český Karel Chotek (1783 – 1868), který se inspiroval v Bavorsku a 31. srpna
1835 vydal historicky první nařízení o pamětních knihách na našem území, které zavedlo povinnost vést kroniku ve všech městech, městysech, obcích světské i duchovní vrchnosti a to k
1. lednu 1836. V celkem čtrnácti bodech bylo uvedeno, jak má kronika vypadat.
Pamětní kniha psaná latinsky nebo německy měla obsahovat pravdivé zachycení událostí místního charakteru, zvyků a obyčejů, popis vzácných návštěv či přírodních katastrof. Z
technických doporučení se uvádělo, aby pamětní kniha měla formát foliantu (velké knihy), byla psána dobrým inkoustem na kvalitní papír. Rozsah kroniky měl být do 350 listů, jenž měly
být očíslovány, protáhnuty provazem a opatřeny pečetí nadřízeného úřadu. Kronikář měl rovněý povinnost na konci každého svazku kroniky zpracovat a zapsat věcný rejstřík. Výnos byl
konkrétní, přesný a prováděcí vyhláška měla velmi podrobné metodické pokyny. Bohužel nařízení bylo vydáno v době, kdy ve většině obcí ještě neexistovaly podmínky pro vznik takové
kroniky. Kolik pamětních knih na základě uvedeného nařízení vzniklo ( soupisy všech kronik
vznikaly a vznikají péčí státních okresních archivů pouze na regionální úrovni), nevíme, protože bohužel dosud neexistuje celostátní evidence kronik.
R. Hrdlička

R. Hrdlička kronikář obce Zbůch

STODSKO A
NÝŘANSKO
NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH
Autor : Václav Baxa
Vydavatelství Baron – Hostivice u Prahy. Na začátku letošního roku byla vydána
zajímavá publikace – Stodsko a Nýřansko
na starých pohlednicích. Je určena hlavně pro ty, kteří se zajímají o regionální historii. V úvodu knihy je prezentována historie města Stod a závěr knihy je věnován
i naší obci Zbůch, kde na více jak čtyřech
desítkách dobových fotografiích je zachycena historie naší obce. Knihu lze zakoupit za 350.- Kč na MěÚ Stod, nám. Čs. Armády 294 v Infocentru města – telefon 379
209 481
R. Hrdlička
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Soupis

představitelů obce

Předem děkujeme za nové či doplňující informace k seznamu rychtářů, starostů a předsedů MNV
obce Zbůch

ČERVENÝ
ÚJEZD - 1.
ČTVRTLETÍ
ROKU 2017
Rok u nás končí i začíná " Silvestrovským dnem ". Naši Jawaři pořádali již 4. ročník Silvestrovské vyjížďky,
jak říkají na motocyklech značky JAWA. Sraz byl na návsi u kapličky. Rozjeli se směrem na Plzeň okolo Makra,
Darebáka a přehrady směrem na Lhotu
a poté se vydali do Dobřan, kde si pochutnali na kávičce se zákuskem. Počasí jim přálo, teploměr ukazoval asi
jen -3°C. Stroje, o které se po celý rok s
láskou starají, také nezklamaly. Po návratu se zahřáli zaslouženým gročkem.

Večer jsme se sešli v klubu.
Silvestrovský večer byl na téma " Silvestr na vodě ", takže nový rok 2017 u nás přivítali námořníci, piráti i plavci. O muziku
a dobrou náladu se staral DJ Míra z Nýřan. Večer se vydařil, protáhl se až do ranních hodin.
Po novoročním obědě jsme se opět sešli. Tentokráte na 1. ročníku " Novoročního výšlapu." Od hasičárny jsme vyrazili přes les směrem na Zbůch a polní
cestou zpět do Újezdu. Trasa měřila asi
7 km. Skvěle jsme se prošli na čerstvém
vzduchu, ale zde také dost vyhládne,
proto v klubu připravená domácí polévka a nějaké to pečené maso přišlo vhod.
Letošní zima přála i jiným sportům.
Chlapi skvěle upravili led na místní nádrži a brusle ovládly všechny. Ženy si jen tak bruslily a muži si
to rozdávali v hokejových zápasech.
Samozřejmě bez občerstvení by to nebylo úplné, takže svařáček, klobásy, vuřty apod. mňamky nechyběli.
Děti se prozměnu zúčastnily lyžařského výcviku v Hojsově Stráži. O pobyt je každoročně velký zájem, což svědčí o tom, že se dětem líbí.
V neděli 15. ledna se v hasičské zbrojnici konala Výroční valná hromada hasičů. Členů se zúčastnilo asi 40, přišli i
někteří delegáti z okolních sborů.
Po
skončení
schůze
následovalo
občerstvení,
za
které děkujeme paní Egermayerové.
Další akcí, na které se sešli nejen
členi SDH, byl tradiční Hasičský bál
v restauraci Baník ve Zbůchu. K tanci a poslechu hrál Superbend. Sál byl
plně vyprodaný, o tombolu byl také veliký zájem. Obálky zmizely okamžitě.
Nevíme, jestli lákalo množství cen nebo zajímavé hlavní ceny. Samozřejmě
nechyběla ani dámská volenka, kterou pořádáme na každém bále, máme
rádi věnečky. O půlnoční překvapení
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se postaralo naše místní umělecké uskupení YBAB. Večer se opravdu vydařil, všem se moc líbilo.
V sobotu 11. března jsme se spolu s dětmi ze Stoda zúčastnili výletu do Přeštic. Navštívili jsme Dům historie Přešticka, kde se konala výstava panenek, autíček a lidových řemesel.
V neděli 12. března jsme s dětmi pro naše ženy uspořádali oslavu ke Dni žen. Připravili jsme si malé vystoupení, pohádka ani taneček nechyběl. Za občerstvení chceme opět poděkovat pí. Egermayerové. Ženy
dostaly od dětí malé dárečky, přání a kytičku. Doufáme, že byly ženy spokojené a příští rok přijdou opět.
Nyní připravujeme - na 1. dubna Aprílové maškarní odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Hrát bude DJ Míra. Chtěli bychom uspořádat Velikonoční jarmark s velikonočním vícebojem. Chlapy s naší vesnice se postarají o Májku. Na 13. května je naplánovaný Memoriál F. Herejka, který by měl být
zároveň okrskovou soutěží. Pro velký úspěch chystáme opět Country zábavu a Dechovku pod širým
nebem. Za všechny doufám, že se vše vydaří.
Za Červený Újezd P. Spillerová

dové jednotky začali postupně vlastními silami
a za finanční pomoci obce renovovat a opravovat
hasičkou techniku. Koncem ledna bylo opraveno
čerpadlo na zásahové cisterně, v současné době
se opravuje hadicový vlek. Také se za hasičskou
zbrojnicí započalo s výstavbou zpevněné plochy,
která bude sloužit jak pro potřeby našich hasičů,
tak i pro veřejnost.
Od začátku roku se členové výjezdové jednotky
a družstva psovodů účastnili těchto akcí:
7. 1. 2017 soutěž záchranných psů v Horní Bříze.
16. 1. 2017 proběhl zásah po pohřešované osobě v Solenici u Příbrami, od nás za účasti 3 členů.
11. 2. 2017 proběhlo taktické cvičení s dýchací technikou v areálu bývalé ZŠ Kamenný Újezd.
20. - 23. 3.2017 proběhlo v ÚHŠ Bílé Poličany
školení lezců, kterého se zúčastnili 4 členové.
Nedílnou součástí práce našich dospělých hasičů je i práce s dětmi. Jejich vedoucí absolvovali ve
dnech 11. - 12. 3. 2017 školení vedoucích v Hromnici zakončené testem, ústní a praktickou zkouškou. V kroužku mladých hasičů již evidujeme celkem 37 dětí. Letos již soutěžily na zimním závodě
pionýrské všestrannosti 25. 2. 2017 v Oboře a 18.
3. 2017 na soutěži v Úněšově. Mimo soutěží byly
děti spolu s vedoucími v masopustním průvodu,
také pro ně Myslivecký spolek Úherce - Zbůch připravil besedu. V polovině března jsme s dětmi navštívili nově otevřené dětské centrum KALIMERO
v Líních.
Mladí hasiči se schází každou středu od 16.00
hodin. Děti, které by měly chuť a odvahu přijít mezi nás, jsou kdykoliv vřele vítány. Mohou se
přijít podívat s rodiči na schůzku, aby viděly, čím
vším se naši mladí hasiči zabývají.
O dalších akcích pořádaných našim sborem se
ráda zmíním opět v příštím čísle zpravodaje.
Těší se na Vás jednatelka SDH Zbůch Kaliská Věra

HASIČI SDH ZBŮCH
V NOVÉM ROCE 2017
Vážení občané, přátelé, kamarádi,
nový rok 2017 pro SDH Zbůch začal
svoláním řádné výroční valné hromady,
která se konala 14. ledna 2017 od 17.00
hod. v sále restaurace Baník. Na této VVH
náš sbor spolu s ostatními hasiči okrsku
Nýřansko, s představiteli Obecního úřadu
Zbůch a dalšími milými hosty, zhodnotil
naši činnost za uplynulý rok 2016. Také
byli oceněni někteří členové našeho sboru
za jejich záslužnou a obětavou práci pro
hasiče a obec. Rovněž jsme si stanovili nové úkoly na rok 2017.
Poté od 20.00 hod. následoval tradiční
hasičský bál, kde nám k tanci a poslechu
zahrála skupina L. A. DUO. Chtěli bychom
poděkovat všem sponzorům z řad zbůšských i dalších podnikatelů, kteří nám poskytují svoji pomoc při sponzorování hasičského bálu a dalších akcích. Doufáme,
že na nás ani v tomto roce sponzoři nezanevřou.
25. února 2017 se někteří naši hasiči
účastnili výroční valné hromady okrsku
Nýřansko. I tato VVH byla spojena s ha-

sičským plesem, kde k poslechu a tanci
zahrála skupina UNION.
4. března 2017 jsme pro veřejnost ve
spolupráci s Obecním úřadem připravili tradiční masopustní průvod naší obcí.
Tento průvod započal před OÚ, odkud vyrazilo kolem 50 masek za doprovodu kapely pana Václava Gusta z Holýšova. Děkujeme všem, kteří se připojili k tomuto
masopustnímu reji.
V tomto roce bych chtěla upozornit na
akce, které pořádáme
30. 4. 2017 Májka
3. 6. 2017 Dětský den
24. 6. 2017 Memoriál J. Motyčky (hasičská soutěž)
2. 9. 2017 Pohádkový les
16. 9. 2017 Zbůšská osma (hasičská
soutěž)
Práce našich hasičů nespočívá zdaleka
jen v pořádání různých kulturních akcí,
hlavní náplní je výcvik zásahové jednotky, údržba výzbroje a výstroje a zajištění provozuschopnosti veškeré techniky,
různá školení a zkoušky. Členové výjez-
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Příbramští hasiči děkují
za skvělou spolupráci
Policisté na Příbramsku vyhlásili pátrání po
pohřešované třiadvacetileté Nikole, které bohužel nebylo úspěšné. Pak se objevila nová informace, respektive podezření, že by se dívka mohla
nacházet kdesi v zasněženém a promrzlém terénu. ČHJ Hasičský sbor Příbram zkoordinoval v
pondělí 16. Ledna 2017 pátrací akci v okolí Solenic
a na pomoc sezval specialisty psovody se psy vycvičenými na pátrání po osobách z jiných SDH a
ZBK. Právě díky nim byla po zhruba hodinové pátrací akci dívka nalezena, bohužel ale již bez známek života. Podle všeho svůj život ukončila sama,
skokem ze skály.  O tomto případu jsme původně
neinformovali, protože se netýkal Plzeňského kraje, ale ve středu 18. ledna nám od Příbramských
hasičů dorazilo poděkování všem, kteří se na pátrací akci podíleli a my se tak dozvěděli, že se týká
i tří specialistů psovodů a dvou členů technicképokračování na str. 6

ho zabezpečení ze Sboru dobrovolných hasičů Zbůch a my velmi rádi poděkování zveřejňujeme.
Příbramští hasiči děkují za skvělou spolupráci a ochotu pomoci, díky které mohla
být akce uskutečněná ve velice krátkém časovém horizontu, dobrovolníkům a spřáteleným kynologickým organizacím SDH
Liteň, ZBK Praha, SDH Zbůch, SDH Rynholec, ZBK Ústeckého kraje a ZBK Jihočeského kraje a členů sboru dobrovolných hasičů SDH Čenkov, SDH Zvole, SDH Horní
Hbity, SDH Solenice a SDH Březové Hory.

Zdroj: KRIMI PLZEŇ ze dne 19. ledna 2017

KRABICOHRÁTKY
V POHÁDCE
S koncem zimy přichází i k nám do POHÁDKY karnevalové veselí. Náplní letošního karnevalu byly KRABICOHRÁTKY. Ve
středu 1. března odpoledne jsme se všichni sešli v PAPUNDEKLOVĚ
(ve školní jídelně). Rodiče nás překvapili svou nápaditostí, zručností a tvořivostí.
Dětem vyrobili z různých krabic, krabiček i
škatulí půvabné masky – hodiny s kukačkou, sanitu s paní doktorkou, budík, krabici popcornu, coca colu v kelímku s brčkem,
LEGO panáčka i kostičku, krabici mléka,
nápojový automat, robota, akvárium, osobní auto, železniční semafor, zabalený dárek
s mašlí, sluníčko a také krabicová zvířátka – hlemýždě, želvu, tygra, medvídka, pejska s boudou a paní asistentka si připravila krabicovou kočičku.
Všechny učitelky se také oblékly do slušivých krabic a jako Spongebob (žlutá mycí
houba z pohádky), lednička, televize s Večerníčkem, krabice lahodného pomerančového džusu,
či kapesníčková víla připravily dětem odpoledne plné radovánek.
V úvodu vplula do sálu paní ředitelka
v lodi jménem POHÁDKA. Jako námořní kapitán brázdila vlnami karnevalového
veselí. Všechny krabice se vlnily v rytmu
hudby, střídaly se tanečky soutěže a opět
tanečky.
Ale než vše začalo, museli jsme si ty škatulky na hraní dát dohromady. A to byl
úkol pro naše dospěláky. Rodiče se vrhli
do skládání papírových cihliček dle přiloženého návodu. Složené krabičky - cihličky pak posloužily jako materiál na stavbu
velké zdi uprostřed tanečního parketu. Tu
děti přehazovaly blikajícími míči. Jaké bylo rozčarování z toho, že pohyb v krabici není jen tak jednoduchý a obyčejný předklon
je téměř nemyslitelný. I přes tento malý nedostatek se soutěže pěkně rozběhly. Děti rozdělené do skupin přenášely krabičky
cihličky

a stavěly komíny. Ten kdo byl nejrychlejší a nanosil nejvíce krabiček a měl komín zaručeně
nejvyšší. Následoval tanec mašinka, ale jak, když na sebe někteří ani nedosáhli?
No, bylo veselo i neveselo, některé krabice musely na chvíli dolů.
Vše pokračovalo pohybovou hrou „Škatulky, škatulky, hýbejte se z místa na místo“, už opět
v plné kráse všech masek. Následující taneček tančili rodiče a děti společně s krabičkami mezi čely. Na tanečním parketu byly k vidění zajímavé taneční kreace.
Dalším úkolem bylo podávání cihliček nad hlavou ve dvou zástupech směrem dozadu, poslední rychle utíkal vpřed a vše se opakovalo dokola, než jsme se všichni vystřídali. Ale byla
to dřina. Teď si děti potřebovaly odpočinout. Na parket nastoupili tatínkové a maminky, také do dvou zástupů. Ti krabičky podávali ne nad hlavou, ale v předklonu mezi rozkročenýma
nohama a opět poslední rychle vpřed. Takové krásné tunely nemohly po soutěži zůstat nevyužity. Děti opět odložily krabice a s chutí tunel zdolaly po čtyřech.
Závěrečný tanec se nesl v rytmu diska. A jak se říká, tančila opravdu celá rodina.
Čas se naplnil a my jsme se museli rozloučit. Děti si jako dárek odnesly, jak jinak, papírovou
krabičku, kterou musely s rodiči také sestavit. Byla to perníková chaloupka, která dětem doma určitě připomene, jak jsme si to dnes pěkně užili.
Jsme rády, že další díl našeho projektu „Tvoření je života koření“ se tak vydařil, ale to díky tomu, že s námi a dětmi tuto hru hrajete. Rodičům dětí i našim učitelkám patří velký dík,
opravdu jsou kreativní a tvořiví.
A jak víme - „tvořivý rodič = tvořivé dítě“ a to je náš cíl.
Bacíková Naděžda, ředitelka MŠ

OŽIVENÍ VÝUKY ANGLIČTINY KURZEM
S RODILÝM MLUVČÍM
„Paní učitelko, Noah je skvělej chlapík.“
„Víte, já mu rozumím úplně všechno.“ „Přijede Noah zase příští rok, že jo?!“ Podobnými
připomínkami a dotazy mě děti doslova uháněly celý únorový týden, v němž u nás probíhal kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím, Američanem Noahem Krausem, který
působí jako lektor ve společnosti English Focus. Kurzu se účastnili žáci od třetí do deváté třídy, kteří měli zájem a chuť nejen prohloubit svoji znalost anglického jazyka, ale
také prolomit bariéry v používání jazyka mimo kolektiv třídy. Kurz probíhal 3 hodiny
denně od pondělí do pátku a žáci měli možnost vyzkoušet si škálu nejrůznějších aktivit
a hrátek s jazykem. Noahova pozitivní energie, kamarádský, pohodový, přesto profesionální přístup, a hlava, která je snad nevyčerpatelnou studnicí skvělých nápadů, žáky
nadchnuly.
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Největší přínos vnímám zejména v rámci odbourávání ostychu v komunikaci v cizím jazyce, ať už s rodilým mluvčím nebo jakýmkoliv jiným cizincem. Doufala jsem, že si
děti sami přijdou na to, co se jim stále snažíme vysvětlit, a sice, že se nemusíme cítit
trapně, pokud naše angličtina není dokonalá. Důležité je pusu otevřít, pomoci si všemi
dostupnými prostředky a dojít k porozumění. To je nám jako lidem přece velice přirozené, a schopnost jakkoliv se vzájemně dorozumět nám přináší uspokojení.
Pokud to bude možné, ráda bych (a to
hlavně díky nadšení žáků) z kurzu udělala každoročně se opakující akci. Jsem ráda
za příležitost oživit alespoň na týden rutinní bytí ve školním prostředí a umožnit dětem vyzkoušet si své jazykové znalosti takříkajíc naostro.
Mgr. Dagmar Pelesná (ZŠ Zbůch)

Úspěšné lyžařské kurzy pod vedením
p. Jana Růžka,
p. Kateřiny Růžkové,
p . Zdeňka Kleistnera.
TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ byl
založen v roce 1945. Náš oddíl
byl jedním z průkopníků lyžování na Šumavě. V současnosti
se lyžařský oddíl věnuje závodnímu lyžování a pořádá lyžařské
kurzy pro děti, kterých se účastní více jak polovina dětí ze Zbůchu. Letos nám přálo počasí a
hodně sněhu.
Mgr. Ivana Kleistnerová

Šachový turnaj
Dne 4. 3. 2017 se uskutečnil
šachový turnaj v naší škole ve
Zbůchu Klatovská věž – pořadatelem této akce byl šachový oddíl Líně.

JEDNOTLIVÉ AKCE JO
– AKCIČEK v roce 2017
14.4. Řemeslný jarmark a
průvod s řehtačkami
za zajíčkem s divadlem
a soutěžemi pro děti
a tvořením
Turnaj v pexesu - 24. 2.
Velikonoce - 14. 4.
Úklid Česko - 19. 5.
Cestovatelská přednáška
s Lukášem Klímou
od 17. hod. v ZŠ. - 6. 6. 2017
Zájezd - 27. 5.
Svátek Dne dětí - 3. 6.
Cyklovýlet - 18. 6.
Disco v Baníku - 15. 9.
Bál v Baníku - 21. 10.
Rozsvícení vánočního stromu - 2. 12.
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NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ BĚHEM 2.
ČTVRTLETÍ 2017 V NAŠEM REGIONU
Zahájení turistické sezony – 9. 4. – kostýmované prohlídky ve 14.00, 15.00 a 16.00 hod. na zámku
v Tachově
Velikonoční výstava – 10. - 14. 4. - zasedací síň radnice ve Stodě
Tradiční Velikonoce na statku Lűftnerka – 14. - 17. 4. - čtyřdenní oslava svátků jara v ZOO Plzeň
Slet čarodějnic na Křížovém vrchu u Stoda – 30. 4. v 18.00 hod.
Slavnosti Svobody v Plzni – 5. - 8. 5. - tradiční připomínka osvobození americkou armádou v květnu
1945.
Oslavy zahrnují bohatý kulturní program a řadu vojensko historických akcí.
Zahájení turistické sezony – 13. 5. - náměstí v Klatovech.
Historie železnic na severním Plzeňsku – 17. 5. - 25. 6. - v Muzeu a galérii sever. Plzeňska
v Mariánské Týnici – výstava bude mít i část určenou
milovníkům miniaturních železnic.
Memoriál Františka Herejka – 13.5. Červený Újezd
Ukliďme Česko – 19. 5. - akce Jo – akciček ve Zbůchu.
Plzeňské dvorky – 20. 5. - festival umožňující nahlédnout do tajemných zákoutí, dvorečků
a dvorků, kam se běžně nedostanete.
Historický jarmark – 20. - 21. 5. - klášter v Kladrubech od 10. hod.
Den koní – 27. 5. - Pony Farm v Kladrubech – 13. 30 hod.
Galakoncert Evy Urbanové – 28. 5 . - Jízdárna Světce u Tachova od 15. hod.
Dětský den ve Zbůchu – 3. 6. - akce SDH a Jo – akciček ve Zbůchu.
Historický víkend v Plzni – 9. - 11. 6. - festival umožňující cestovat zpět v čase do doby rytířských soubojů, divadelní a hudební vystoupení, tradiční jarmark plný kejklířů a klasických řemesel, průvod strašidel.
Noc kostelů – Plzeň – 10. 6. - v netradiční večerní dobu se otevírají brány kostelů a nejrůznějších modliteben. Můžete se podívat na často nepřístupná místa.
Cyklovýlet pro všechny věkové kategorie - 17.6. Jo- akcičky

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
•
•
•
•
•
•
•

Jan Otto
Adam Galko
Gita Homolková
Josefína Chocholová
Jakub Reich
Izabela Suchá
Nikolas Cejnar

NAŠI
JUBILANTI

Dnešní doba se změnila mj. i v tom, že se urychlily informace pomocí sociálních sítí v podobě různých
Facebooků, Twitterů apod. Obzvláště mladá generace nepoužívá téměř jiné zdroje informací, protože nespornou výhodou je jejich okamžitá dostupnost v chytrém mobilu, nebo tabletu.
Díky tomuto pokroku v podávání informací jsme se rozhodli, po dlouhých čtrnácti letech, že ukončíme
vydávání obecních novin – Zbůšský zpravodaj a uvolníme tak prostor pro nový způsob poskytování informací o dění v obci a jeho okolí.
Děkujeme všem těm, kteří po celou dobu posílali příspěvky a také věrným čtenářům Zbůšského zpravodaje.

V minulém čísle našich obecních
novin se objevila zpráva, že jsme museli zrušit rubriku – Naši jubilanti.
Důvodem byla skutečnost, že musíme
respektovat zákon o ochraně osobních dat. Přesto, i po zveřejnění této
důležité informace, mezi mnoha občany Zbůchu je názor, že to byla z naší
strany chyba.
Proto jsem se rozhodl tuto změnu
vysvětlit několika argumenty. Bohužel, dnešní doba není ideální např. v
tom, aby se kdokoliv zveřejňoval, kterému se za svůj život podařilo nashromáždit ten či onen druh sběratelského materiálu. Bez schválení, nesmíte
zveřejnit jakýkoliv kolektiv dětí či jednotlivé naše starší občany. A jaký je
důvod? Jsou i tací, kteří se nebojí a
vystihnou si dobu, kdy opouštíte na
několik dní svůj byt a po vašem příjezdu zjistíte, že byt je vykraden. Podobně může zloděj uvažovat, když si v
tisku přečte cokoliv o starých lidech a
pod záminkou, že např. jde zkontrolovat plyn, zjistí po jeho odchodu, že mu
chybí finanční částka.
A do třetice důvod, proč jsme opatrní zveřejňovat tyto informace, jsou i ty
případy, že jsou v každé společnosti i
tací jedinci – pedofilové, kteří pod záminkou nabídnutí sladkosti, dítě odláká ….
Tyto důvody vedly k tomu, že po
mnoha letech ukončíme tuto rubriku.
Navíc jsme byli poslední v našem úzkém regionu, kteří ještě do obecních
novin dávali tyto informace.

Za redakci Zbůšského zpravodaje
Rudolf Hrdlička

Za redakci Zbůšského zpravodaje R.
Hrdlička

3. ROČNÍK SILVESTROVSKÉ
VYJÍŽĎKY VETERÁN JAWA KLUBU
ČERVENÝ ÚJEZD
Vyjížďky se zúčastnili: Petr Denk - Jawa 350 California, Milan Hamza - Jawa 350/634,
Jiří Hiršl - Jawa 350/634, Petr Novák - Jawa - 350/634, Vlastimil Dolejš - Jawa 250/353 kejvačka
Trasa vyjíždky vedla od kapličky v Č.Újezdě přes Borská pole kolem Litické přehrady přes Lhotu do Dobřan,
kde následovalo lehké občerstvení v místní cukrárně a poté přes Chotěšov,
Zbůch do Červeného Újezdu. Počasí účastníkům přálo všechny stroje i přes svůj věk dojeli bez závad do cíle. Pořadatelé se těší na další ročník a věří ve větší účast.
Za Veteran Jawa klub v Červeném Újezdě - Vlastimil Dolejš

ZÁVĚREČNÉ
SLOVO
V březnu roku 2003 vyšlo první číslo Zbůšského
zpravodaje a za tu dobu se mnohé změnilo. Nacházíme
se v období stále více postupující globalizace a nástupu průmyslové revoluce 4.0. Tento proces se netý- ká jen výrobních závodů, ale také celé společnosti, obcí a tu naši nevyjímaje. Moderní technologie budou součástí každodenního života občanů a zlepšovat jejich
životní standard. Stěžejním úkolem pro vedení obce v nadcházejícím období je zajištění implementace konceptu Smart Cities do řízení obce.
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