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ÚVODNÍ SLOVO
Vždy po nějaké době v našich obecních novinách obměňujeme rúzné rubriky a nahrazujeme je jinými, aby co nejlépe reagovaly na současný život v obci a jejím okolí.Nyní jsme byli
nuceni zrušit rubriku – Naši jubilanti – protože musíme respektovat zákon o ochraně osobních dat, který nám nedovoluje tyto informace zveřejňovat.Stalo se dobrým zvykem, že zástupci Obecního úřadu ve Zbůchu, společně s komisí pro občanské záležitosti, navštěvují ty
naše občany, kteří oslavují významné životní jubileum. Pokud budou nyní oslavenci souhlasit se zveřejněním jejich výročí, objeví se tato informace na našich stánkách.
Do nového roku 2017 vám jménem celé redakce Zbůšského zpravodaje přeji mnoho životní
pohody, štěstí, spokojenosti a především co nejvíce pevného zdraví.

Za redakci Zbůšský zpravodaj-Rudolf Hrdlička

Usnesení
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
16. prosince 2016 v hasičské zbrojnici v Červeném Újezdu
1.

schvaluje zprávu o činnosti a postup
rady obce za období od jednání zastupitelstva obce dne 16. září 2016 do dnešního
zasedání
2. schvaluje návrh rozpočtu obce Zbůchna rok 2017 v závazných ukazatelích,
který je schodkový ve výši 4 505 000.- Kč
u důvodu předpokládaného nákupu nemovitosti pro potřeby dobrovolnýchhasičů
a obce. Schodek bude hrazen z přebytku
hospodaření obce z minulých let. Příjmy
jsou navrženy výši 27 455 000.- Kč a výdaje jsou navrženy ve výši 31 960 000.Kč. Splátky úvěrů (financování) ve výši 5
188 000.- Kč, jedná se o úvěr na dva bytové domy v ulici U Vlečky, investiční úvěr a
refinancování závazku vůči Mikroregionu
Radbuza, budou hrazeny z přebytku minulých let
3. schvaluje výši příspěvků z rozpočtu Obce
Zbůch na podporu spolkové činnosti v obci pro rok 2017 a příslušnou Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
pro následující spolky:

a) Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 479 47 029,
příspěvek ve výši 45.000.- Kč.
b) Český rybářský svaz, IČ: 477 32 016, příspěvek ve výši 20.000.- Kč.
c) Občanské sdružení Neptun, IČ: 229
06 169, příspěvek ve výši 20.000.- Kč
d) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ: 750 35 936, příspěvek ve výši 15.000.- Kč
e) Klub českých turistů, IČ: 720 73 713, příspěvek ve výši 5.000.- Kč
f) Svaz důchodců ČR, organizace Zbůch, IČ:
750 45 133, příspěvek ve výši 12.000.- Kč
g) TJ Baník Zbůch, IČ: 147 03 246, příspěvek
ve výši 200.000.- Kč
h) JO AKCIČKY Zbůch, IČ: 039 89 682, příspěvek ve výši 25.000.- Kč
Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta obce

Josef Skála v.r.
místostarosta obce

F/LT ANTONÍN
DVOŘÁK,
PLUKOVNÍK IN
MEMORIAM
30. 9. 1916 / Zbůch u Plzně / † 18. 5. 2003
Montreal - Kanada
Osobní číslo RAF 787517 (115864)
Na str. 4
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ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2017
VÁM PŘEJE
OBECNÍ ÚŘAD ZBŮCH

ZPÍVÁNÍ U
RADNICE
Tak jako každým rokem, tak i v roce 2016
jsme se sešli ve středu 21. prosince před
radnicí, abychom se odreagovali od vánočního shonu a v poklidu vánoční atmosféry
si společně zazpívali koledy.

V letošním roce byl obzvláště
velký zájem o Betlémské světlo, které si odnášeli občané na
Štědrý den z kapličky ve Zbůchu a v Červeném Újezdu do
svých domovů
Jiří Hájek, starosta

PO MNOHO LETECH NA KOSTELE
SV. JOSEFA V ÚHERCÍCH UKAZUJÍ
HODINY PŘESNÝ ČAS
Téměř každý z nás, kdo projíždí sousední obcí Úherce, si všimne místního kostela.
Místní kostel sv. Josefa je dominantou našeho regionu a pochází z r. 1901, který nahradil původní kostel z r. 1739, jenž byl zbourán
koncem 19. století. Současný kostel, navržený v románském slohu je dílem architekta
Františka Josefa Erharta. Položení základního kamene se uskutečnilo 19. března 1900
a v listopadu 1901 proběhlo vysvěcení čtyř
velkých zvonů. Celý kostel byl vysvěcen v neděli, 15. prosince 1901 kardinálem Dr. Václavem Frindem. Tři ze čtyř zvonů však nepřežily 1. svět. válku, v r. 1917 byly z věže
sejmuty a odvezeny na roztavení. Sice kostel
získal v r. 1929 tři nové velké kostelní zvony,
jenže o ně ze stejných důvodů opět přišel za
2. svět. války. Před nedávnem se dočkal kostel sv. Josefa v Úhercích i nového hodinového
stroje. Po dlouhých padesáti letech mohou lidé na věži sledovat přesný čas, který se slavnostně rozběhl v pravé poledne v neděli, 4. prosince 2016 za přítomnosti starosty obce, Vlastimila Blažka, členů Nadace pro obnovu kostela
sv. Josefa, občanů Úherec a mnoha přátel této obce nedaleko Nýřan. V současnosti kostel již
církví využíván není (je odsvěcen), nachází se totiž v havarijním stavu. Je možné do něj nahlédnout pouze při kulturních nebo společenských akcích, jinak není přístupný. Obec Úherce sice vyvíjí snahy o záchranu této významné památky, proto byla založena Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa, avšak obstarat prostředky na nutné opravy tak rozsáhlé stavby není
pro malou obec snadné.
Před Nadací stojí ještě hodně úkolů, které bude muset zvládnout. S opravou kostela však
mohou pomoci všichni občané, kterým není lhostejný stav kostela a přispějí jakoukoli částkou nadaci, které tyto finanční prostředky využije na zrychlení oprav kostela. Dobrovolné
příspěvky lze zasílat na účet číslo 35 – 1661600227 banka 0100 KB Nýřany.
Případné dotazy volejte panu Miroslavu Píškovi – 734 604 173 nebo Mgr. Vlastě Hanauerové – 728 942 668.

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ
SPCCH ZO ZBŮCH
Tak už se nám blíží konec roku a je čas se
poohlédnout zpět, co všechno jsme v tomto
roce zažili, kde jsme byli a jestli se nám povedlo split vše, co jsme si předsevzali. Scházíme se dvakrát do měsíce v prostorách OÚ,
kde si povídáme, popijeme kávu, čaj a řekneme si, co nás čeká. V únoru jsme byli v plzeňském divadle Pluto na představení PLETKY STRAUSSOVY OPERETKY. V březnu se
zúčastnilo 6 členů ozdravného pobytu v Sezimovo Ústí. Byl to wellness pobyt s programem - ( výlety, procházky, společenské večery a bowling). V květnu odjelo 6 členů na
ozdravný pobyt do Františkových Lázní. V
červnu se uskutečnil zájezd do Lubence - exkurze ve firmě SKLOART, která se zabývá
vitráží skla. Dále jsme odjeli do Chýše na prohlídku zámku a pivovaru, který je v soukromí manželů Lažanských. Pokračovali jsme
do Žlutic na prohlídku Pekelných sklepů.
Bohužel, prohlídka se nekonala, průvodce se
nedostavil. Koncem června, jako každý rok,

na zahradě u paní Salfické se opékaly buřty.
Začátkem září se odjelo na třetí ozdravný pobyt do rekreačního střediska ORLÍK – Struhy II., v počtu 13 členů. Podnikli jsme plavbu lodí na zámek Orlík, exkurzi na přehradě
Orlík, hráli jsme turnaje v petangue a minigolfu. Odvážnější se i koupali. Rybáři si také přišli na své. To vše ještě umocnilo pěkné
počasí. V září jsme byli na zájezdě v Litoměřicích, - ZAHRADA ČECH, který uspořádal
Svaz důchodců. Přivezli jsme si spoustu pěkných sazenic a jiných drobností. V říjnu svaz
důchodců uspořádal návštěvu plzeňského
divadla J. K. Tyla na představení HELLO,
DOLLY. Zase jsme se přidružili. Bylo to moc
vydařené představení. Ještě nás čeká mikulášské posezení- rozloučení s rokem. Jsem
spokojená, povedlo se nám uskutečnit vše,
co jsme si naplánovali. Členům bylo přispěno menší finanční částkou na ozdravné pobyty, využití masáže a pedikúry, vstupenku
do divadla a dopravu za autobus. Toto vše se
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mohlo uskutečnit jen s finanční podporou
od OÚ Zbůch a podpory pana Hrdličky při
organizování akcí. Za to velký dík!

Saláková Zdeňka – předsedkyně SPCCH

VÝPIS Z KRONIKY OBCE
ZBŮCH - ROK 1928
• Hodiny na radniční budovu byly zakoupeny od firmy Jindřich Sýkora, hodinář
a zlatník v Plzni za 8.600, - Kč mimo 2%
daň z obratu a obal.
• Na správné zpracování a chod byla dána
stoletá záruka.
• 4. června 1928 na znovu vypsanou ofertu podaly nabídku dvě firmy – Jindřich Sýkora, hodinář a zlatník v Plzni a
Gotthard, zástupce druhé firmy Sýkora
z Plzně.
• Dodání hodin bylo zadáno konečně firmě Jindřich Sýkora v Plzni, Roudná č. 9,
U Saského mostu za těchto předpokladů:
• Řádné věžní hodiny, bijící celé a půle,
hlavní kolo 320 mm s týdenním natahováním,
• stroj zvláště silný v zasklené skříni
7.850,- Kč
• Číselník transparentní 110 cm ze skla
• s celým příslušenstvím 1.050,- Kč
• Kompletní kladkové zařízení 200,- Kč
• Cimbál 0,60 cm s kladivem 650,- Kč
• Železná střecha 600,- Kč
• Montáž a dovoz mimo práce zednické a
tesařské 800,- Kč
• 2% daň z obratu. Celkem 11.500,- Kč
• Na vedlejší výlohy byla určena částka do
850,- Kč
zpracoval Josef Skála, místostarosta obce

PRÁCE
KRONIKÁŘE –
ČÁST 2. - PSANÍ
KRONIK V
NOVOVĚKU
Jak všichni víme, novověk započal poté, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1492 objevil Ameriku. Díky písmákům a kronikářům
dnes víme, že poté začala kolonizace a evropské země jako Anglie, Francie a Španělsko si v Americe zřídily kolonie. Často noví
osadníci bojovali s domorodými obyvateli o
území. Důležitou součástí objevování Ameriky byla kolumbovská výměna, která přinesla do starého světa nové potraviny, nápady, ale i nemoci a to vše v Novém světe
změnilo způsob života. Tyto důležité informace dnes víme díky církevním zápisům,
ale i jednotlivým kronikářům. Jelikož ještě v 19. století byla mezi lidmi vysoká negramotnost, veškeré informace se většinou
předávaly orálně, ústně. Ve městech, oproti venkovu, byla situace mnohem lepší, dípokračování na str. 3

ky našim obrozencům, kteří si zapisovali
vše zajímavé a i samotné šlechtě, která často zadávala úkoly těmto vzdělancům. Už z
prostého důvodu, aby jim zpracovali jejich
rodokmeny, které sahaly až do středověku. Dnes se nám to může zdát úsměvné, ale
např. ve druhé polovině 19. století se díky
písmákům dozvídáme, že i v Praze se noviny četly v hospodě tak, že například student
je předčítal u piva celé místní společnosti,
co že se to v té Praze děje …. konec 2. části
Příště: pravidla v psaní kronik
zpracoval: R. Hrdlička

na i vedoucí Domu s pečovatelskou službou ve Zbůchu, paní Iva Němcová,
která toto ocenění převzala z ruky Ministryně práce a sociálních věcí, Mgr.
Michaely Marksové – Tominové ( ČSSD ). Jménem
redakce Zbůšského zpravodaje blahopřeji paní Ivě
Němcové k tomuto ocenění.
R. Hrdlička

CENA SYMPATIE
V dnešní době je zvykem více kritizovat
než chválit. V denním tisku či v různých
médiích se dává více prostoru pro negativní
informace, než vyzdvihovat jakákoli pozitiva, kladný počin jednotlivce či různých nadací a spolků a tak obohacují jak sebe sama, tak i ostatní. Před více jak 13 léty se
u nás ve Zbůchu otevřel Dům s pečovatelskou službou pro místní seniory i ze širokého okolí. Toto DPS stojí na okraji Zbůchu, v
její východní, klidnější části.
Za těchto třináct let se v tomto zařízení v
21 bytech vystřídalo přes 50 seniorů. Díky
vedoucí tohoto sociálního zařízení, paní Ivě
Němcové a pracovnici, paní Radce Vintrové
zde mají veškeré zázemí v podobě různých
služeb. Jedinou podmínkou pro obyvatele
tohoto Domu s pečovatelskou službou, který zřizuje Centrum pečovatelských služeb
v Městě Touškově, je, aby si během měsíce
aspoň jednou objednali úklid bytu, praní či
žehlení prádla anebo nákupy nebo donášku oběda.
VÝBĚR CENÍKU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CPOS MĚSTO TOUŠKOV
Běžný úklid a údržba domácnosti - 120.Kč/ hod.
Praní a žehlení ložního prádla, drobné
opravy - 60.- Kč/ kg
Dovoz nebo donáška jídla - 20.- Kč/ úkon
Velký ( tj. týdenní ) nákup, nákup
ošacení atd. - 110.- Kč/ hod.
Vždy, za určité období jsou vyhodnoceni
pracovníci těchto sociálních zařízení v rámci celé ČR a ti nejlepší jsou pak pozváni do
Prahy. Zde v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je jim předána CENA SYMPATIE, kterou věnuje Redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s
Radou kvality ČR. U příležitosti letošního
vyhodnocení byla 1. listopadu vyznamená-

POZNÁVEJTE KRÁSY NAŠÍ
VLASTI POMOCÍ KČT - LÍNĚ
Folklor a krásy České republiky – 3 (Lašsko) Po čtyřdenních turistických akcích s podporou
autobusu v roce 2015 na Slovácko a v roce 2016 na Valašsko, připravuje Klub českých turistů,
odbor Líně potřetí obdobnou akci , která se uskuteční od čtvrtka 24. srpna do neděle 27.srpna
2017 do etnografického regionu Lašsko. Takzvané Velké Lašsko se nachází ve východním cípu
Moravy při hranicích s Polskem a Slovenskem. Podstatná část připravované akce bude směřovat
do vlastního Lašska na Frýdecko, jehož jádrem bylo bývalé velmi rozlehlé hukvaldské panství.
Patřilo k němu postupně až 30 vesnic a také 5 pozdějších měst (Příbor, Ostrava, Frenštát pod
Radhoštěm, Brušperk, později Místek). Přibližný program předpokládá navštívit 10 míst vlastního Lašska:
1. Brušperk – zvaný Lašský Betlém, městská památková zóna – památník Vojtěcha Martínka
2. Sedliště – Muzeum Lašská jizba
3. Hodoňovice – ZOO Lašský dvůr
4. Lysá hora – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd (1 323 m)
5. Frýdek – Místek - Muzeum Beskyd
6. Hukvaldy – hrad
7. Metylovice – lidový název Koňské nebe – Muzeum Kožané město
8. Kopřivnice – Lašské muzeum
9. Štramberk – hrad a věž Trúba (rozhledna)
10. Starý Jičín – hrad a strážní věž s rozhlednou
A nebude chybět ani folklorní festival – účast na 23. Sochových národopisných slavnostech
ve Lhotce pod Ondřejníkem. Sdělujeme, že konečný program turistické akce bude možno připravit až po potvrzení místa a ceny ubytování, včetně potvrzení jednotlivých předpokládaných míst
návštěv a jejich vstupného. To bude nejdříve možné až v průběhu 1. čtvrtletí 2017. Protože řada oslovených ubytovacích a kulturních zařízení nás informovala o tom, abychom jim objednávky zasílali již v lednu příštího roku, žádáme vážné zájemce o účast na této akci, aby předali nebo zaslali podepsanou předběžnou přihlášku, která by měla obsahovat: jméno a příjmení, datum
narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobně Václavu Strakovi v cíli Předvánočního pochodu ve Zbůchu dne 10.12.2016 nebo před
členskou schůzí Klubu českých turistů, odbor Líně dne 29.1.2017 v Obecním domě v Líních, která začíná od 15:30 hodin. Dále je možné přihlášku zaslat poštou na adresu: Václav Straka V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch nebo na e-mail: kctline@seznam.cz v období od 10.12. 2016 do 29.1.2017.
Všichni předběžně přihlášení obdrží do 31.3.2017 zařazovací listinu s konečným programem turistické akce a s její cenou. Ti z nich, kteří neuvedou e-mailovou adresu musí předat nebo zaslat současně s přihláškou obálku se svoji adresou a poštovní známku v hodnotě 16 Kč pro zaslání zařazovací listiny.
Za Klub českých turistů, odbor Líně Václav Straka
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I TÉMĚŘ OSLEPLÝ SE DOKÁZAL VRÁTIT NA
MATEŘSKÉ LETIŠTĚ.
Než se budoucí F/Sgt dostal do smrtelného
nebezpečí při jednom z letů nad okupovanou
Francii, vedly jeho kroky mnohými nesnadnými cestami.
Flight Lieutenant Antonín Dvořák, plukovník in memoriam, mimo jiné vyznamenaný třemi Československými válečnými kříži
1939, třemi Československými medailemi Za
chrabrost a Československou medailí Za zásluhy I. stupně, se narodil 30. září 1916 ve
Zbůchu v Plzeňské ulici. V dětství jej potakala krutá rána, jelikož jej v devíti letech navždy opustila jeho milovaná maminka Božena. Otec Jan byl kovář a zámečník a pracoval
v dolech blízko rodné obce.
Ve volném čase během svého dětství se
Antonín Dvořák věnoval skautingu, v jehož
rámci navštěvoval mimo jiné hrady a zámky Západočeského kraje. Přišel však také do
styku se západočeským Aeroklubem, kde ve
svých osmnácti letech trávil četné víkendy.
Jak už to tak bývalo, stálo jej hodně sil, aby
přesvědčil svého otce, aby ho pustil do Prahy
na lékařské prohlídky. Po dlouhém přesvědčování nakonec dostal od otce svolení. Všemi prohlídkami prošel a nakonec se dostal do
školy leteckého dorostu v Prostějově. K tehdejšímu československému letectvu byl přijat
v rámci akce 1000 pilotů republice. Tuto školu dokončil závěrečnou zkouškou 28. 6. 1935.
Po započaté devastaci našeho území v březnu
1939 sloužil v hodnosti četaře délesloužícího v Let. pl. 1 TGM, kde prováděl lety na průzkumných a lehkých bombardovacích letounech Š-328 a Aerech A-100.
Jako mnozí jeho spolubojovníci odešel pak
i on nejprve do Polska, přes které směřoval
dále do Francie. Zde prožil nejprve svízele při
výcviku v Cizinecké legii, odkud byl následně
přeřazen k francouzskému letectvu. Když ale
i tato země nakonec pod náporem německých
útoků kapitulovala, přesunul se přes Afriku
a Gibraltar do Anglie. Ve zdejší Royal Air Force začínal bojově létat v hodnosti Sergeant u
501. squadrony.
V jejích řadách zažívá své snad nejtěžší válečné chvilky. Je brzké ráno 14. července roku 1941. Sgt Antonín Dvořák nasedá do
svého letounu typu Spitfire Mk. IIA s číslem
P8074 se znaky SD-L. Jeho úkolem bude doprovázet nad přístav Cherbourg bombardovací letouny Blenheim. Poletí jako číslo svého
velitele Squadron Leadera Boyda, DFC. Cesta
nad francouzský přístav proběhla bez větších
obtíží. Letouny shodily svůj náklad a zamířily zpět k domovu. Jak sám Antonín Dvořák
popsal, ani se nestačil leknout, když při automatické kontrole prostoru pod sebou v setině vteřiny zaregistroval nepřátelský letoun
Messerschmitt Bf 109. Viděl jej prudce stoupat přímo mezi jejich sestavu. Jediným možným a účinným manévrem bylo jít nepříteli
přímo vstříc – tedy podniknout čelní protivýpad. Takový manévr byl vždy velice nebezpečný a mnozí jiní letci jej zaplatili vlastním

životem. Při tomto manévru sice může letec pálit na svůj cíl všemi zbraněmi a způsobit mu značné poškození, případně jen úplně smést z oblohy, ale jeho protivník může
udělat totéž. Antonín Dvořák učinil toto rozhodnutí ve zlomku vteřiny, chtěl tím ochránit
nejen svého velitele, ale i doprovázené bombardéry. “S Messerschmittem jsme byli čelem
proti čelu, měl jsem ho v zaměřovači, blížili jsme se šílenou rychlostí a oba naše stroje začaly pálit téměř současně. Zdálo se mi,
že jsem v lepší pozici, neboť jsem byl výš, ale
v tom jsem uslyšel tupé kovové údery. Strašná rána, zatmělo se mi před očima a v tu ránu jsem měl před sebou jen samé rudo. Ani
jsem si nestačil uvědomit, že zásah od kanonu mi rozbil čelní, neprůstřelné sklo a urval
půlku překrytu kokpitu…ruku jsem měl jakoby ochrnutou…padal jsem. Probudil mě až
dravý proud ledového vzduchu…Cítil jsem bolest v pravé paži a obličej jsem měl zalitý krví.
Měl jsem v nich hroznou spoustu skleněných
úlomků z rozbitého čelního štítku…Spíše po
paměti jsem točil zpět na sever, směrem do
Anglie.”
Pilot zažil nad kanálem La Manche opravdu dvacet horkých minut. Při jeho cestě těsně nad hladinou, jej mohl “sundat” každý
začátečník. V blízkosti anglického pobřeží
vystoupal na 3000 metrů, aby mohl překonat balonovou baráž. Jeho mateřské letiště
v Ibsley se blížilo. Ještě opatrně prozkoušel,
zda mu reagují klapky a podvozek. Vše fungovalo. Mohl tedy nasadit na přistání. Když
konečně dosedl, muselo se mu neskutečně
ulevit, že takovou srážku přežil. Byl ihned
převezen do nemocnice v Boumemouthu, kde
jej neprodleně operovali. Ve zdejší nemocnici
strávil s poraněným obličejem, zejména očima dva týdny, než se znovu vrátil k operačnímu létání. 22. září 1941 dostal za tuto misi
Československou medaili Za chrabrost.
Nelétal však jen u anglické peruti. V roce
1942 byl přemístěn k 312. čs. stíhací peruti,
kde byl nakonec několikrát povýšen a to až
do hodnosti F/Lt. V únoru 1945 byl zde také
jmenován velitelem letky.
Po skončení druhého světového válečného
konfliktu se spolu se svými druhy ve zbrani vrací 13. srpna 1945 i se svým Spitfirem
do Prahy. O rok později byl demobilizován v
hodnosti kapitána letectva. Ještě tři následující roky létal jako pilot a kapitán u ČSA.
Nakonec však i jeho donutily poúnorové události opustit i se svou anglickou manželkou
rodnou zemi a podruhé ve svém životě zvolit exil.
Navrací se zpět do země, jež mu znovu propůjčila křídla. V britské Royal Air Force pak
slouží dalších pět let. Se svou ženou se následně stěhují do Kanady, kde pracuje až do
roku 1984 jako mechanik v oboru foto-film.
A jako mnozí jeho kolegové z válečných let,
i on se dožil své rehabilitace, která proběh-
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la v roce 1991. Byl také povýšen na plukovníka v. v.
“Plukovník letectva v. v. Antonín Dvořák
nalétal 4.749 hodin, do roku 1949 navštívil
42 letišť po celé Evropě. K lidem, kteří mají na své klopě malý odznak RAF, tak jako
Antonín Dvořák, je v Kanadě všude věnována patřičná úcta. Sám říkával: Nikdy jsem
nikomu neublížil, jenom jsem sloužil vlasti a náhodou jsem přežil". V ottawské parlamentní budově jsou knihy se jmény a místy padlých kanadských letců a vojáků. Svým
provedením jsou tyto knihy ne nepodobné
evropským středověkým kancionálům.” Dodává zbůšský kronikář Rudolf Hrdlička, kterému děkuji za pomoc při zpracování tohoto článku.
K uctění památky výjimečného letce a
k oslavě stého výročí od jeho narození, se konal dne 24. 9. 2016 v jeho rodné obci Zbůch
malý pietní akt, který proběhl za podpory několika klubů vojenské historie a také za podpory obecního úřadu, jmenovitě pana starosty Ing. Jiřího Hájka.
Zdroj:
RAJLICH, Jiří, Na nebi hrdého Albionu (7.
část): Válečný deník československých letců
ve službách britského letectva 1940, Praha:
Ares, 1999.
SALZ, Hanuš, Letectví a město Plzeň, Plzeň: Znamenaný, 2007.
Archivní zdroje: Vojenský historický archiv (VHA), Praha: Československé letectvo
ve Velké Británii, osobní dokumenty Antonína Dvořáka
Fotografický materiál z archivu Ziny Homanové a fotoarchivu VHA
PhDr. Daniel Švec
Fotografický materiál z archivu Ziny Homanové a
fotoarchivu VHA akci zorganizoval PhDr. Daniel
Švec a slečna Lucie Alice Eliášová. Vzpomínkovou
akci komentoval Martin Marek, všichni z Klubu
vojenské historie.
R. Hrdlička

NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ
BĚHEM 1. ČTVRTLETÍ
2017 V NAŠEM REGIONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„První kouzlo je již na světě!“
Díky našemu zřizovateli, v čele s panem starostou Ing. J. Hájkem, se jako mávnutím kouzelného proutku objevil v zadní části zahrady nový altánek s venkovní učebnou a skladem

Ples myslivci –Mantov, Chotěšov – 14.1.2017 Národní dům Chotěšov
Hasičský bál ve Zbůchu, v restauraci Baník - 14. 1. 2017 od 20.00 hod.
Myslivecký bál v Úhercích - 14. 1 .2017
Hasičský bál - 28. 1. 2017 v Národním domě v Chotěšově od 20. hod.
Obecní ples v Kvíčovicích - 21. 1. 2017
Hornický bál HHS při ZUD - 11. 2.2017 v Národním domě v Chotěšově Šibřinky - 25.
2.2017 – Chotěšov
Školní ples - 11. 3.2017 - Chotěšov
Michal Pavlíček – Čombeband - 20.1. 2017 od 20. 00 hod. ve velkém sále MKS v Domažlicích
Historie motorismu na Domažlicku – 2. 2. - 15. 4. výstava v Muzeu Chodska v Domažlicích
Světový pohár Paraski – 17. - 19. 2. 2017- závod světového poháru, kombinující parašutismus a lyžování, SKI/BIKE Špičák
Koncert jihočeské dechovky Keramička – 24. 2.2017 od 19. 00 hod. v kinosále v Horšovském Týně
Masopust ve Zbůchu – 4. 3. průvod vyjde v 10. 00 hod. z restaurace Baník
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – 7. 3. koncert od 19. 30 hod. ve velkém sále
MKS v Domažlicích

PRANOSTIKY –
LEDEN / DUBEN
Na Nový rok o slepičí krok Na Tři krále o krok dále
Na svatého Marcela leze zima do těla Roste – li v lednu tráva, neúroda se očekává
Lednový hrom hojnost vína přináší Na Hromnice o hodinu více
Na Hromnice půl krajíce, půl píce Svatá Dorota – sněhu forota
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna Zima blátivá nemoci rozsívá
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje Březen – za kamna vlezem !
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, šelma sedlák, který neoře
Svatý Josef seká ledy Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý
Aprílový sníh a ženský pláč, dlouhého trvání nemají Duben, ještě za kamny budem !
Na svatého Tiburcia má se všecko zelenat Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři
Jiřina a Marek mrazem nás zalek

Zpracoval : R. Hrdlička

KOUZLA
V POHÁDCE
Letošní školní rok vesele utíká, kouzelné Vánoce jsou tady a děti se již těší
ke stromečku.
Momentálně se připravujeme na vánoční besídku pro potěšení nejbližších. Děti dostanou pod stromeček dárky v podobě her, stavebnic, didaktických
pomůcek, aby byly motivovány k přemýšlení, tvoření, zkoumání a soustředění se. Hlavně však k radosti ze všeho co
v mateřince dělají.
Nejen Vánoce umí vykouzlit úsměv na
dětských tvářích, ale i my pro naše děti
připravujeme zajímavá „kouzla“ na školní zahradě.
Záměr na úpravu školní pohádkové
zahrady v přírodním stylu má již konkrétní podobu.

Po konzultaci se zahradními architekty, kteří se již delší dobu zabývají návrhy
zahrad mateřských škol v duchu návratu k přírodě a přirozenému vzhledu jsme
připravili
„nevšední kouzlo“ - zázemí s využitím
pro pohybové, vzdělávací, relaxační, pracovní, pěstitelské, pozorovatelské i společenské aktivity dětí i celé rodiny.
Cílem tohoto „kouzla“ je, navracet děti zpět k přírodě, k získávání poznatků,
dovedností
a návyků všeho druhu nejjednodušší formou v přirozeném přírodním prostředí.

hraček. Celý je krásně vyvedený ve dřevě. Vše
ale začalo již v loňském roce demolicí starého zahradního domku, který byl již nebezpečný a statik ho vyhodnotil jako nevyhovující.
Je to náš letošní největší vánoční dárek.

DĚKUJEME JEŽÍŠKU !!!
Druhé „kouzlo“ bude následovat snad již na jaře. Na dopravním hřišti hned vedle nového altánu plánujeme obnovit povrch k prvotní dopravní výchově dětí. Jednolitý betonový celek bude
narušen zelení, ve smyslu simulace přirozeného
prostředí pro dopravní hry a situace. Děti se budou seznamovat s pravidly chování chodců v silničním provozu ale i řidičů dětských dopravních
prostředků, jako jsou tříkolky a koloběžky. Tato
pravidla se odvíjejí od regulérních pravidel v dopravním ruchu.

„Další kouzla budou následovat.“
• Zahrada by měla být členěna do koutků k různému využití.
• herní koutky: pro kluky dílna s pracovním stolem, stavba,
• pro děvčata – kuchyňka s vodním prvkem, obchod
• vesnička mezi keři
• turistická stezka
• opičí dráha s balančními prvky
• houpací centrum – v přední i zadní části zahrady
• plocha pro míčové hry
• terénní modelace s vyhlídkou a tunelem
• přírodní stezka s ptačím, hmyzím a motýlím
koutkem
• zvuková stezka
• pěstitelský koutek
• ohniště – amfiteátr s terénní úpravou se špalky a
kládami ve svahu
Zatím jsou tato „kouzla“ jen na papíře, ale věříme, že se postupem času budou všechna realizovat. Na příštím zastupitelstvu budou mít všichni
zájemci možnost nahlédnout do připravené studie. Záleží na našich finančních možnostech, na
podpoře zřizovatele a sponzorů. Vyzýváme všechny, kteří nám chtějí pomoci finančně, pracovně,
materiálně nebo i technicky, jste srdečně zváni ke
spolupráci – kouzlete s námi!
Přejeme Vám všem veselé Vánoce a kouzelný rok 2017
plný zdraví, pohody a klidu.
Děti a kolektiv MŠ POHÁDKA Zbůch.
Bacíková Naděžda
ředitelka MŠ
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DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2016
MEZI HORNÍKY
V druhé polovině roku 2016 se v našem
okolí událo velké množství hornických oslav,
na které Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů pořádal zájezdy a
účastnil se jich. Vyvrcholením bylo pořádání již druhého Dne horníků ve Zbůchu počátkem září.
Krátce po květnové členské schůzi se
v Příbrami u příležitosti 800 let města konalo „20. setkání hornických měst a obcí
ČR a 16. evropský den horníků a hutníků“.
Slavnosti probíhaly mezi 10. a 12. červnem
2016. První den bylo možné navštívit hornické expozice a městem prošel večerní osvětlený průvod. 11. června dorazil i autobus se
zástupci našeho spolku a dalšími zájemci o
hornictví. Hlavním bodem v programu byl
průvod městem, který začínal na Svaté Hoře. Před polednem dorazily všechny spolky
v průvodu čítajícím více než 100 hornických
spolků z Čech i zahraničí na náměstí TGM,
kde pokračoval bohatý kulturní program.
Dále bylo možné ve městě navštívit i hornické muzeum a další montánní památky.
19. – 21. srpna 2016 probíhaly v krušnohorském Jáchymově slavnosti k výročí 500
let založení města. Za HHS ZUD na oslavu vyrazili Antonín a Marie Cuberovi. Městem prošel také průvod krojovaných horníků z celé republiky i ze zahraničí a program
opět doplnil bohatý kulturní program.
3. září 2016 uspořádal náš hornický spolek 2. Den horníků ve Zbůchu. V dopoledních hodinách jsme položili věnec na hřbitově v Chotěšově u hrobu horníků, kteří
zemřeli při důlním neštěstí na dole Austria I
v Týnci. Následoval průvod obcí Zbůch, který byl zahájen na obecní návsi. Letošního
průvodu se zúčastnili také kolegové z hornického spolku Prokop z Příbrami, z hornického spolku ze Sokolova a z hornického spolku z Kladna. Průvod končil v areálu ZUD
a.s., kde bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení, expozice o historii hornictví na Plzeňsku a v neposlední řadě i suvenýry našeho spolku (trička, nášivky a kšiltovky). Dále
zahrála hudba k tanci i poslechu a nechyběl výstup na blízký odval s možností rozhledu po okolí. Při organizaci průvodu velmi pomohl Sbor dobrovolných hasičů ze Zbůchu.
Následující sobotu 10. září 2016 se konal
Den horníků v Sokolově, kam náš spolek také vyrazil. Autobusovou dopravu zajišťoval
náš člen p. Jaroslav Bláha a do Sokolova vyrazila jedna z nejpočetnějších delegací z naší
republiky. Všichni měli naše spolková trička
a v průvodu městem nás velmi dobře reprezentovali.
18. září 2016 organizovalo slovenské město Pezinok vinobraní a i zde se v průvodu
městem představili naši zástupci.
Během léta založil p. Antonín Cubera
Facebookové stránky našeho spolku, kam je
možné se přihlásit a být informován o činnosti spolku.

Na dalších řádcích bychom Vám představili naše plány na zbytek roku a rok následující.
8. prosince 2016 bude přednášet Ing. Jakub Bacík na 107. hornickém semináři v Národním technickém muzeu o historii těžby
černého uhlí na Plzeňsku a také o HHS ZUD.
11. února 2017 budeme organizovat již
druhou Hornickou zábavu, na kterou jste
všichni srdečně zváni. Zábava proběhne v Národním domě v Chotěšově od 20:00,
k tanci a poslechu bude hrát Holýšovská
trojka. Připraven je pestrý program a pro zájemce je zajištěna autobusová doprava.
24. dubna 2017 uplyne 80 let od důlní katastrofy na dole Ferdinand v Chomli. Město
Radnice a obce Chomle a Vejvanov k této příležitosti uspořádají vzpomínkovou akci s doprovodným programem. Přesný termín bude
ještě upřesněn.
16. – 18. června 2017 se bude konat v severočeském Chomutově již 21. setkání hornických měst a obcí. Náš spolek plánuje opět
výlet na tuto celorepublikovou slavnost.
Také se připravují nové knihy, kde bude
možné dočíst se i o hornictví v našem regionu. Začátkem roku 2017 vydá obec Líně publikaci s kapitolou o hornictví k výročí 900 let
obce. 12. prosince 2016 proběhne na radnici
ve Stodě od 16:00 křest knihy „Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích“. Obdobná
publikace o Dobřansku na starých pohlednicích vyjde začátkem roku 2017. Na pultech
knihkupectví by se v novém roce mělo objevit i druhé vydání knihy Krajina nad pokladem od Jana Drnka.
Na závěr připomínám, kdo by měl jakékoliv otázky, případně by se chtěl podělit o své
vzpomínky na těžbu černého zlata na Plzeňsku, nebo se chtěl zapojit do činnosti spolku,
ať nás kontaktuje písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz.
Zdař Bůh!
Ing. Jakub Bacík
Předseda HHS ZUD
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JO AKCIČKY Z.S.
DALŠÍ ROK ČINNOSTI
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
všem aktivním členům našeho spolku JO
AKCIČKY z.s., kteří se i letos podíleli na akcích všeho druhu pro veřejnost ve Zbůchu.
Stal se z nás dobře fungující tým, ve kterém
si každý našel své místo.
V roce 2016 jsme hned v únoru uspořádali
„Deskohrátky“, které měly v zimním pátečním odpoledni zapojit do hraní deskových
her všechny generace, od těch nejmenších
až po seniory. Výběr jak tradičních her, tak
i novinek byl obrovský a každý, kdo přišel,
si mohl sám zvolit, s kým a co bude hrát.
Zřejmě prostředí hospody a sálu Baník nebo nezájem o takovýto druh zábavy zapříčinily nízkou návštěvnost.
Ani další akce - tentokráte dobrovolná „Sbírka bavlněného oblečení a hraček
pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni“ se u veřejnosti ve
Zbůchu neshledala s hojnou účastí. I přesto jsme za přispění několika jednotlivců a
našeho spolku dali dohromady dost oblečení a hraček a vše následně předali klientům domova.
Na březnovém „Velikonočním průvodu za
zajíčkem“ s řehtačkami se kromě nás s velkým nasazením podíleli i hasiči z Červeného Újezdu. Ti nám poskytli prostory hasičského klubu pro velikonoční dílny, na
prostranství za klubem postavili stan a připravili prodej velikonočních výrobků mladých hasičů. Taktéž nám umožnili technicky zajistit vše pro divadélko, které pobavilo
jak dospělé, tak i děti. Počasí nás nešetřilo, a tak moc děkujeme všem, kteří s dětmi
průvod absolvovali a došli až na konec, kde
na všechny čekala sladká odměna. Během
průvodu se Zbůchem rozléhal zvuk řehtaček, děti hledaly zajíčky, navštívily pohádkový dvorek manželů Karhanových a zvířátka na statku pana Kozáka, i kozlíci s
poníkem se přišli dětem ukázat. Příchod
průvodu pak doprovázelo vystoupení dětí z
folklórního souboru Stodský dudáček.
Při dubnové celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ jsme
zapojili do projektu i základní
a mateřskou školu. Děti během dopoledne nasbíraly několik pytlů
drobného odpadu
po vsi, odpoledne
se do úklidu zapojila i veřejnost.
Před
hasičskou
zbrojnicí všichni
účastníci dostali rukavice a pytle
a rozešli se na vytipovaná místa v
naší obci, kde nasbírali množství
pokračování na str. 7

odpadu. Velké díky všem a hlavně mladým hasičům ze Zbůchu,
kteří se ochotně zapojili. OÚ pak
veškerý odpad odvezl na sběrné místo. Ostatní místa, hlavně
černých skládek, jsme nafotili a
předali na OÚ.
Po loňském zájmu jsme i letos
pro děti a jejich rodiče a prarodiče uspořádali zájezd do německého zábavného parku Churpfalzpark u Chamu. I tentokrát
nám Intertrans vyhověl a poslal
dětem dvoupatrový autobus, ze
kterého jsou vždy nadšené. Počasí bylo krásné a všichni si zájezd velmi užili. Podobný zájezd
jistě uspořádáme i příští rok.
Kromě našich vlastních akcí spolupracujeme i s ostatními
zbůšskými spolky. Stejně jako
v loňském roce jsme vypomohli dobrovolným hasičům na Dětském dni, který se letos opravdu
vydařil. Technicky bylo vše zajištěno perfektně, klobouk dolů.
Počasí se vydařilo, dětí a rodičů
přišlo hodně. Během dne jsme
děti učili jednoduché skládání
japonských origami. Nechybělo
ani malování na obličej a rozmanité soutěže a ukázky.
Poslední akcí před letními
prázdninami byl „Cyklovýlet“.
Kvůli nepřízni počasí jsme termín posunuli z května na konec června, ale i tak nebylo počasí příliš přívětivé. V noci před
výletem se strhla obrovská bouřka a poničila nám značení trasy, které den předem připravil
pan Rudolf Hrdlička. I když bylo počasí v den Cyklovýletu krásné, mnoho lidí si svoji účast po
noční bouřce rozmyslelo. Startovalo se od rybníčku v Olšinkách,
kde každý z účastníků dostal
mapku a reflexní náramek od
OÚ. Dále trasa vedla přes Vodní Újezd, Vstiš, Chotěšov a Starý Týnec a končila u fotbalového
hřiště. Cestou byla pro děti obrovským zážitkem nejen návštěva obory jelenů Sika, ale i jízda přes zaplavenou louku, kde
si krásně v čisté vodě umyly zabahněná kola. Bohužel zde měly i možnost zahlédnout mnoho živočichů, kterým voda na
louce zaplavila nory. V cíli děti dostávaly sladkosti a reflexní strašidýlka, nejpočetnější rodina obdržela dárky podepsané
Zdeňkem Štybarem. Zároveň si
zde účastníci mohli zakoupit občerstvení v podobě gulášku, klobásek a párků a posedět ve společnosti rodiny a přátel.
Konec léta jsme pojali v duchu havajské párty pro dospělé

– „Summer Hits aneb rozloučení s létem“. O hudbu plnou letních hitů se postaral DJ Motyka.
Náš tým vytvořil ze sálu útulný
dovolenkový bar z bambusů, kde
se podávaly oblíbené míchané
nápoje. Každý z návštěvníků dostal na krk havajský květinový
věnec a nechyběla ani soutěž s
podlézáním tyče nazývaná limbo. Gymnastické výkony tanečníků byly až neuvěřitelné. Bylo
to doslova o prsa.
Naší snahou je vrátit tradici
bálů do vsi. V říjnu jsme připravili náš každoroční bál, tentokrát s názvem „Bál s příchutí vína“. Nechybělo ani předtančení
folklorní skupiny Máj z Blatnic
a půlnoční vystoupení Evy Julínkové z fitness studia Olympia,
která zde předvedla pole dance.
Za bohatou tombolu moc děkujeme všem našim sponzorům, kteří nás každoročně podporují. Zájem o bál byl letos tak obrovský,
že vstupenky byly velmi rychle
vyprodány. Pevně věříme, že se
všem hostům líbil a patřičně si
jej užili.
Zároveň se od října vrátilo do
tělocvičny ZŠ cvičení s Lenkou.
Tato mladá maminka nabízí cvičení nejen pro ženy formou kruhového tréningu s prvky fitboxu,
tabata a posilovacích cvičení.
Zacvičit si můžete každé úterý od 19:00 za 50,- Kč bez nutnosti předchozí rezervace. Mimo
to probíhá v nově vybudovaném
mateřském centru, které zahájilo svůj provoz v říjnu letošního roku a je plně k dispozici maminkám s dětmi předškolního
věku, cvičení jógy pod vedením
našich dvou členek. Lekce probíhají v pondělí a ve středu od
18:00. Počet je však omezen pouze na osm cvičících, proto je zde
nutná předchozí rezervace.
V listopadu jsme finančně vypomohli školní družině a zbůšským hasičům s „Halloweenským lampionovým průvodem“.
Díky obrovské účasti, která nás
velice těší, ale ani 100 svítících
balonků s heliem nestačilo. Děti si užily strašidelnou cestu se
zombíky, kteří tentokrát přijeli
i na koních. Některé děti přišly
v maskách čarodějnic a jiných
tajemných postaviček, čímž samy dodaly kouzlo této akci
Již třetím rozsvícením vánočního stromečku, které se konalo
v sobotu o prvním adventním víkendu, jsme pro letošek uzavřeli
svoji celoroční činnost pro širokou veřejnost. Rekonstrukce návsi nikterak průběh rozsvěcení

neomezila a naopak nová náves
poskytla úžasné a bezpečné zázemí celé akci. Vánoční a pohodovou atmosféru pro Vás navodili účinkující z řad dětí mateřské,
základní i umělecké školy, Sboreček pod vedením Ivy Špendlové a za hudebního doprovodu
Evy Rádlové. Mezi dospělými se
Vám stejně jako v loňském roce
představila Anna Hubená, poprvé i rodinná hudební skupina
Malina a Ivana Oblištilová, která
večer zakončila společně s dětmi
odpočítáním a slavnostním rozsvícením stromečku. Veškerým
účinkujícím, obecnímu úřadu –
zejména panu Skálovi, hasičům,
zvukaři, ostatním spolkům a
všem dobrovolníkům velmi děkujeme za jejich nezištnou pomoc.
O všem, co pro Vás chystáme,
se snažíme včas informovat, ať
už prostřednictvím FB stránek,
vývěskou naší i obecní, ale i rozhlasem a webovými stránkami
obce Zbůch. Informace o akcích
pro děti se dozvíte i z letáčků,
které naleznete ve škole, školce
i družině.
Všemožných akcí za poslední roky v plzeňském kraji výrazně přibylo. Je tedy z čeho hojně
vybírat, ať už se jedná o zábavu,
sport či kulturu. Není nad to,
když děti potkávají své vrstevníky i mimo školu a dospělí mají
možnost poznat své sousedy jiným způsobem než jen zpoza
skla svého automobilu při projíždění ulicemi Zbůchu.
Přejeme Vám všem do nového roku
2017 hlavně hodně zdraví, lásky,
štěstí a klidu.
Jana Zajptová a tým JO AKCIČEK

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Už podruhé v tomto roce se na
Obecním úřadě ve Zbůchu uskutečnilo vítání občánků. Proběhlo
v úterý, 18. října za přítomnosti jak hlavních aktérů slavnostního aktu, tak i za velkého zájmu prarodičů a ostatních členů
jednotlivých rodin. Seznam dětí,
narozených mezi
19. 2. - 4. 7. 2016
• Dominika Pakandlová
• Veronika Fryčová
• Gita Homolková
• Martin Krotký
• Sára Wurmová
• Vítězslav Vimr
• Sabina Hodačová
• Nikol Divínová
• Tereza Volárová
• Andrea Pfeiferová
• Jan Kotlár
• Jan Voves
• Michal Kapoun
• Petr Adamec

Josefínka
Chocholová
narodila se 27. září mamince
Kamile a tatínkovi Honzovi ze
Zbůchu. Po příchodu na svět vážila sestřička Jany 3380 gramů
a měřila rovných 50 centimetrů.

Vítání občánků 18. října
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VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
KONANÉ DNE 7. - 8. 10.
2016 VE ZBŮCHU
Okrsky Voliči Vydané Volební
celkem v seznamu obálky účast v%
3
1.713
487
28,43
číslo kandidátní listina 1 Volte Pr. Blok
2 Občanská demokratická strana
12 ČSSD
26 Koruna Česká (monarch. strana)
30 Hnutí ANO 2011
32 TOP 09
37 KSŠM
41 Národní demokracie
43 Úsvit s Blokem proti ismamiz.

Odevzdané Platné %Platných
obálky
hlasy
hlasů
487
482
98,97%
název platné hlasy - celkem v%
2
72
80
0
122
18
57
4
31

ČERVENOÚJEZDSKÁ 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DĚTI - Červený Újezd ml. 36,54 40,65
Červený Újezd st. 36,35 36,38
Zbůch – přípravka 45,09 48,45
Zbůch – ml. 30,99 38,05
Zbůch – st. 38,66 56,84
Přehýšov – st. 37,56 59,99
Blatnice – ml. I 33,35 45,05
Blatnice – ml. II. 51,04 111,36
ŽENY - Červený Újezd 62,67
MUŽI - Červený Újezd 38,59
Přehýšov 49,01

0,41
14,93
16,59
0,00
25,31
3,73
11,82
0,82
6,63

Pavla Špillerová

PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Turisté z KČT – Líně za podpory obcí Zbůch a Líně, pořádali v sobotu, 10.
prosince 2016 již 35. ročník turistické akce – Předvánoční pochod.
Na pěti trasách v délce od 5 – 20 km se letos sešlo celkem 266 turistů.
Počty turistů na jednotlivých trasách :
   5 Km -   72 turistů
10 km - 60    - : 11,5 km - 31 - : 14 km    - 40 - : 20 km    - 41 - : Prohlídky kláštera v Chotěšově , kde byla jedna z kontrol, využilo této možnosti 91 turistů. Nejvzdálenějším turistou byl pan Bílek z Havlíčova Broda na Vysočině. Nejstarším účastníkem byl pan Okrouhlý ( ročník
1926 ) z Plzně a naopak tím nejmladším účastníkem letošního, jubilejního pochodu byla pětiletá Amelie Aschenbrennerová z Líní. V cíli všech tras
v restauraci v Cihelně ve Zbůchu každý účastník pochodu obdržel pamětní list, PF a malé občerstvení. Sponzory Předvánočního pochodu byli Ladislav Pakandl – majitel opravny a prodeje jízdních kol z Líní a též Stanislava Egermayerová – majitelka jídelny ze Zbůchu, kterým patří velké
poděkování.
Už dnes turisté z Líní zvou své kamarády a milovníky turistiky na 30.
ročník Líňského maratonu, který se bude konat 13. května 2017.

HASIČI ZBŮCH
Vážení občané, přátelé, kamarádi, naposledy v tomto roce
bych se chtěla podělit o zážitky a akce pořádané dobrovolnými
hasiči ve Zbůchu za období říjen – prosinec 2016.

Začneme mládeží, která se zúčastnila těchto závodů a akcí:
• 8. 10. 2016 hry Plamen v Nevřeni
• 15. 10. 2016 branného závodu v Heřmanově Huti
• 29. 10. 2016 branného závodu v Červeným Újezdě, kde zároveň proběhlo vyhodnocení poháru mládeže v okrsku Nýřansko, kde naše děti obsadily ve všech kategoriích 1. místo.
• 5. 11. 2016 Nevřeňského nočního bloudění
• 4. 12. 2016 Mikulášské střelby na čerta v Ledcích.
• Mimo svých pravidelných schůzek se zúčastnily 1. 11. 2016
lampiónového průvodu obcí,
• 26. 11. 2016 členové mladých hasičů prodávali své vánoční výrobky při slavnostním rozsvícení stromečku ve Zbůchu, 30. 11. 2016 byla celá mládežnická základna na bowlingu v Nýřanech a 8. 12. 2016 fandila na hokejovém utkání
Plzeň – Třinec. Letošní rok jsme s mládeží zakončili vánoční besídkou, kde se s dětmi přišli rozloučit i zástupci naší obce.

Činnost sboru a výjezdové jednotky za
uplynulé čtvrtletí:
• 3. 10. 2016 vyjela výjezdová jednotka k nahlášenému požáru v obci
• 13. 10. 2016 technická pomoc – odčerpání vody v podniku B&BC
• 1. 11. 2016 zajistila bezpečný průchod lampionového průvodu obcí
• 11. 11. 2016 likvidace požáru nákladního automobilu v průmyslovém areálu v Sokolské ulici
• 17. 11. 2017 za vedení našich psovodů proběhla pátrací akce po pohřešované osobě
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pokračování na str. 9

• 18. 11. 2016 proběhlo taktické cvičení s tematickým námětem požár hospodářských budov
• 26. 11. 2016 technické zajištění při slavnostním rozsvícení
vánočního stromečku
• 5. 12. 2016 navštívili naši členové coby Mikuláš, čerti a andělé řadu zbůšských rodin
• 21. 12. 2016 technická pomoc při akci zpívání koled před
radnicí.
• Dále jsme navštívili ŘVH ostatních SDH našeho okrsku,
několik členů absolvovalo úspěšně kurz dýchací techniky,
proběhlo školení preventistů PO. Také jsme zapracovali na
zlepšení akceschopnosti výjezdové jednotky.
• Na příští rok 2017 bych chtěla upozornit na tyto důležité akce, které uspořádáme pro naše příznivce.
• 14. 1. 2017 hasičský bál od 20,00 hod v restauraci Baník
• 4. 3. 2017 Masopust
• 30. 4. 2017 Májka
• 3. 6. 2017 Dětský den
• 24. 6. 2017 XIX. ročník Memoriálu J. Motyčky (hasičská
soutěž v kategorii děti, ženy a muži) Za sbor dobrovolných
hasičů ve Zbůchu
jednatelka Věra Kaliská

všichni ze Zbůchu. Na závěr slavnostního před adventního odpoledne vystoupila místní rodačka, sopranistka Ivana Oblištilová, členka
Západočeského lázeňského symfonického orchestru v Mariánských
Lázních, která zazpívala dvě skladby – Nella fantasia a Najednou, což
byl pro všechny přítomné velký zážitek. Na ty nejmenší čekala projížďka na koních z místního spolku
Barockhorse.
Celou akci připravil Obecní úřad
ve Zbůchu společně se Zájmovým
spolkem JO – Akcičky, místními
dobrovolnými hasiči ve Zbůchu a
Červeném Újezdě a rodinná firma
Kovaříkovi / Bednářovi ze Zbůchu.
V jednotlivých stáncích měli ná-

vštěvníci možnost se ohřát při svařeném víně (celkem bylo připraveno 80 litrů), ovocném čaji a kávě
či ochutnat perníčky anebo výborné minikoblížky (vyrobeny z 10 litrů těsta), ale též si i zakoupit mnoho vánočních symbolů.
V podobném duchu se nesla předvánoční atmosféra i v sousedním
Červeném Újezdě, kde byl vánoční
strom rozsvícen o den později, v neděli, 27. listopadu. I zde se nezapomnělo na vánoční písně, nechybělo
občerstvení a vrcholem bylo vystoupení skupiny Hellfire se zaměřením
na akce s prvky ohnivé show, akrobacií a bojovým uměním.
Rudolf Hrdlička

MOBILNÍ APLIKACE
„V OBRAZE“
Upozorňujeme majitele „chytrých“ telefonů, že na webových stránkách
obce byla spuštěna mobilní aplikace „ V OBRAZE“. Aplikace přináší přehled aktualit z webových stránek obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Aplikaci lze stáhnout pomocí
QR kódu, který je umístěn na našich webových stránkách, kde jsou uvedeny další potřebné informace.

VÝROČÍ TOHOTO ROKU
Na obecní úrovni - Manželé Anna a František Černých 13.
února 1976 oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života.
Na regionální úrovni - v roce 1991 založen NP Šumava - 25. výročí
Na celorepublikové úrovni - 9. 12. 1931 se narodil Ladislav
Smoljak, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana.
Méně se ví, že v 70. letech jako redaktor Mladého světa stál
u vzniku ankety Zlatý slavík

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
VE ZBŮCHU
V posledních letech se ve
Zbůchu na severním Plzeňsku v tuto roční dobu stalo tradicí, že se na náměstí
schází spoluobčané, aby zde
přivítali adventní čas zpěvem, koledy a hlavně rozsvícením vánočního stromu
před obecním úřadem.
Vše započalo v sobotu, 25.
listopadu 2016 vystoupením
dětí z místní Mateřské školy
– Pohádka. Poté slavnostní
odpoledne pokračovalo hu-

V listopadu letošního roku oslavila 90. výročí narození paní Běla Kalinová

debním pásmem žáků z místní družiny při Základní škole
pod vedením Ivy Špendlové.
Velký úspěch též sklidila začínající zpěvačka Anička Hubená a též hudební rodina Kleistnerova a Růžkova,
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH
AKCÍ ZA ROK 2016

listopad – vyasfaltování povrchu komunikace ke sběrnému dvoru –
356.000.- Kč vč. DPH

duben – rekonstrukce části splaškové kanalizace v ulici Na Šachtě –
539 176.- Kč vč. DPH

listopad - výstavba propustku ke sběrnému dvoru – zahájení stavby rekonstrukce silnice do Červeného Újezdu – 230.500.- Kč vč. DPH
srpen – rekonstrukce křižovatky ulic Plzeňská x V Sídlišti –
5 023 092.- Kč vč. DPH a oprava části ulice V Sídlišti u této křižovatky – 147.000.- Kč vč. DPH

prosinec – instalace dvou měřičů rychlosti v Plzeňské ulici na silnici Plzeň – Domažlice – 280.000.- Kč vč. DPH z toho dotace od Plzeňského kraje ve výši 224.000.- Kč

listopad – sklad a venkovní učebna v zahradě MŠ –
692 233.- Kč vč. DPH

rozpracováno – rekonstrukce návsi ve Zbůchu –
6 764 000.- Kč vč. DPH
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www.plzenska-knihvazba.cz
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