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ÚVODNÍ SLOVO
Dovolte mi, abych šel proti proudu času a připomněl si jednu rubriku našeho zpravodaje,
která je doposud zajímavá v tom, že se díky ní dozvídáme o historii naší obce.
Tím prvním, kdo na nás na těchto stránkách informoval o dobách dávných, co se přihodilo
ve Zbůchu před více jak půl stoletím, byl úžasný člověk, pan Zdeněk Koutský. Škoda, že nás
předčasně opustil, měl plno plánů. Už se nedozvíme, např. kolik bylo zde řemeslníků, jaké
se v které hospodě točilo pivo a jiné zprávy. O tom všem nás chtěl informovat … Ta, která nás
podobným způsobem informovala a už není mezi námi, byla paní Růžena Radová. Dalšími
přispívateli jsou : Josef Klier, František Bláha, Jitka Nová, Helena Birnbaumová, Anna Matejů a v posledních číslech zavzpomínala na svá dětská léta ve Zbůchu PaeDr. Helena Sobková.
S potěšením Vám mohu oznámit, že už dnešním číslem nás bude informovat o historii naší
obce pan Ing. Jan Hošek. Nepochybuji, že jeho zajímavé vyprávění upoutá i Vaši pozornost.
Příjemné prožití podzimních dnů vám všem přeje Rudolf Hrdlička

JMENNÝ

SEZNAM

PRVŇÁČKŮ
Basl Filip
Bednář David
Blažek Martin
Blažek Zdeněk
Duchoňová Barbora
Duna David
Fontová Zdeňka
Forejt Viktor
Hrabák Dominik
Klečka Martin

Kovářová Markéta
Matoušková Tereza
Motec Josif
Nový Josef
Sojka Jan
Steinbach Patrik
Stenglová Kateřina
Ščepka Martin
Zábranská Gabriela
Žiga Alex

USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
29. srpna 2012 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje návrh nového uspořádání
pozemků a soupis nových pozemků ve vlastnictví Obce Zbůch včetně převodu pozemků pro společná zařízení v obvodu pozemkové úpravy tak, jak bylo vypracováno v rámci

akce: „Komplexní pozemková úprava v k.ú.
Červený Újezd u Zbůchu“ společností GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň v červenci roku 2012
Ing. Jiří Hájek - starosta
Josef Skála - místostarosta

USNESENÍ
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
26. září 2012 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady
obce za období od jednání zastupitelstva
obce dne 27. června 2012 do dnešního zasedání
2. schvaluje proplacení příspěvku ve výši
60.000.- Kč na činnost TJ Baník Zbůch ve IV.
Q roku 2012 s tím, že částka ve výši 10.000.Kč je určena na nákup materiálu pro volejbalový oddíl
3. schvaluje nabytí bezúplatným převodem pozemků parc.č. 120, parc.č. 121, parc.
č. 127, parc.č. 128, parc.č. 130, parc.č. 132,
parc.č. 136 a parc.č. 153, vše v k.ú. Červený Újezd u Zbůchu a vedených v původním
katastru, dle přídělu č. 16 pro obec Červený Újezd. Pověřuje starostu obce pana Ing.
Jiřího Hájka podpisem příslušných dokladů,

aby tak mohlo dojít k zápisu předmětných
pozemků na list vlastnictví Obce Zbůch
4. schvaluje nabytí bezúplatným převodem pozemků parc.č. 109/1, 109/2, 109/3,
109/4, 109/5, 109/6,109/7, 109/8, 109/9,
110, 111, 112, 116, 153, 161, 162/1, 162/3,
162/4, 162/5, 163/1, 163/2, 165, 166, 168,
197, 247, 345, 346, 347/1, 347/2, 348 vše
v k.ú. Červený Újezd u Zbůchu a vedených
v dřívější pozemkové evidenci, dle knihovní
vložky č. 7, katastrální území Červený Újezd.
Pověřuje starostu obce pana Ing. Jiřího Hájka podpisem příslušných dokladů, aby tak
mohlo dojít k zápisu předmětných pozemků
na list vlastnictví Obce Zbůch
5. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřské školy Pohádka Zbůch, U Školky 150, o
60.000.- Kč pro rok 2012
Ing. Jiří Hájek - starosta
Josef Skála - místostarosta
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NAŠI

JUBILANTI

ŘÍJEN
Jiří Tůma
Alena Loužecká
Marie Straková
Josef Vostárek
Miroslav Four
Jitka Nová
Jan Rádl
Anežka Sedláčková

PROSINEC
Leo Šimánek
Miroslav Zeman
Josef Cuhra
Pavel Zajíček

LISTOPAD
Vladislav Augustin
Mária Fourová
Jaroslav Jánský
Helena Cihlářová
Hana Veselovská
Jaroslava Fourová
Josef Brunát
Marie Černá
Gustav Schleis

DVĚ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ …
V letošním roce si naše obec
připomněla dvě významná výročí. Tím prvním bylo 90. výročí od založení fotbalového oddílu Baník Zbůch a tím druhým
bylo 80. výročí od otevření školní
budovy ve Zbůchu.
Nebudeme se na tomto místě zabývat jednotlivými etapami
z historie Baníku ( zmínili jsme
se o nich již v krátké minulosti v
několika číslech našeho zpravodaje pomocí článků pana Stanislava Schejbala, bývalého kronikáře naší obce ), kdy byla období

Rudě nastalo ohromné nadšení a
samotné oslavy pokračovaly ve
Zbůchu na hřišti dlouho do noci.
U příležitosti letošního, 90. výročí fotbalu v naší obci si na začátek
prázdnin pozval Výbor FO Baník
Zbůch jak fotbalisty ze sousedních Nýřan, tak především Internacionály Viktorie Plzeň. Úvod
sportovního odpoledne obstarala
jednotlivá mládežnická družstva
domácího Baníku proti stejně
starým hráčům DIOSSU Nýřany a vrcholem svátku fotbalu byl
samotný zápas mezi domácí sta-

radostná i smutná, tak jak to
přináší samotný život. Přesto by
bylo zajímavé a hlavně slušné se
zmínit např. o dvou milnících
z této dlouhé historie. Tím prvním byla v polovině padesátých
let parta vynikajících dorostenců pod vedením tehdy mladého
trenéra, pana Zdeňka Přibáně a
druhým momentem byl rok 2007,
kdy A – mužstvo Baníku postoupilo do nejvyšší krajské soutěže.
Mnoho našich fanoušků má ještě
v živé paměti poslední zápas v 1.
A třídě, kdy po zápase v Železné

rou gardou Baníku a výše zmíněnými bývalými hráči Viktorie Plzeň. Samotné odpoledne
obohatil též místní sbor dobrovolných hasičů svojí zajímavou
ukázkou jak zásahem proti ohni,
živelnému nepříteli, tak i svojí technikou, kterou si s velkým
zájmem prohlédly především
děti. Nechyběly pro ně různé
soutěže i atrakce a celé zajímavé
odpoledne bylo zakončeno večerním vystoupením hudební skupiny Extra Bend.

Fotbalisté Viktorie Plzeň si o letošních prázdninách vybrali náš fotbalový stánek V Cihelně, kde jejich dorostenci odehráli 12 přípravných
zápasů. I tato série zajímavých utkání zapadla do oslav 90 let fotbalu ve
Zbůchu.
Viktoria Plzeň U 17 - Jahn Regensburg 2 : 2
U 16 - — „ —
3:2
U 17 - Dukla Praha
1:0
U 16 - — „ —
8:1
U 17 - Sokolov
6:1
U 16 - — „ —
8:3
U 17 - Grenther Fürth
1:5
U 16 - — „ —
0:2
U 17 - Zlín
3:1
U 16 - — „ —
?:?
U 17 - SK Slávia Praha
3:2
U 16 - — „ —
5:1

TOU

NEMÉNĚ DŮLEŽITOU AKCÍ PRO NAŠI OBEC V LETOŠNÍM ROCE

BYLO PŘIPOMENUTÍ
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LET OD OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ BUDOVY

Zásluhou manželů Stöckelmayerových, kteří před dvěma roky věnovali vzácnou školní kroniku našemu archivu při
Obecním úřadě ve Zbůchu, vám
můžeme přiblížit atmosféru této
události, pomocí vybrané citace z této historické kroniky: „20.
listopadu 1932 vzpomínal čes-

ký Zbůch krásnou slavností otevření nové školní budovy své třicetileté minulosti. Ve smíšeném
území český živel v mnoha místech musil bojovat o své právo, jako o ně bojovali Zbůšští.
Ale snad nikde nesetkali se Češi
s tak prudkým odporem jako
tady. Nikde český růst neměl tak

rychlého a dramatického spádu
jako ve Zbůchu. A jako ve veliké
řadě míst český udřený horník
byl nositelem češství, udržovatelem a bojovníkem za českou ško-

lu, tak také všechen boj o školu zde ležel na bedrech českých
horníků.
Slavnost zahájena byla veřejným průvodem školních dětí

a všeho občanstva za zvuků
hornické kapely obcí od Hornického domu přes náves k původní budově školní čp. 133 – nyní opatrovně ÚNŠ – a zpět do
nové pěkné školní budovy dr.
T. G. Masaryka. Slavnost konala se ve vyzdobené tělocvičně
školní. Před započetím slavnosti
zapěl zpěvácký kroužek – spojené pěvecké odbory Sokola a DTJ
sbor :“Chorál národa českého“, jejž dirigoval odborný učitel
Robert Straka“.
V polovině září se do Zbůchu
sjely dvě desítky (velké procento se jich omluvilo z osobních
i zdravotních důvodů) býva-
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lých kantorů, kteří postupně v posledním půlstoletí učili na zdejší škole. Díky jejich
záslužné a obětavé práci pedagoga, která, bohužel v dnešní době není patřičně oceněna,
jejich rukama „prošlo“ mnoho
žáků, kteří se později vypracovali a dnes zastávají či zastávali
různá zajímavá a hlavně důležitá místa v mnoha oborech lidské
činnosti.
Samotná akce byla zahájena
v samotné budově základní školy, kde všechny přítomné přivítal ředitel školy, pan Mgr.Vlastislav König. Starosta obce Zbůch,
pan Ing. Jiří Hájek v úvodu své-

pokračování na str. 3

pokračování ze str. 2

ho projevu se zmínil o historii zdejší školy a
též měl možnost přivítat bývalého ministra
spravedlnosti, pana JUDr. Jiřího Pospíšila.
Bývalý člen vlády ČR poděkoval panu starostovi za pozvání a samotné škole popřál, aby
kantorům se na zdejší škole učilo s nadšením
a láskou k žákům. Po těchto zdravicích měli
všichni přítomní možnost si prohlédnout jednotlivé učebny. Především velký zájem o tyto
prostory měli pochopitelně bývalí kantoři,

kteří si je pamatují ještě v jiných, chudších
poměrech, tak jak většina z nich přiznala.
Nakonec vypovídací hodnotu poslouží údaj
v porovnání finančních údajů před padesáti léty a dnešní dobou. Co před půl stoletím
stálo ( 4.000.- Kč ) vybavení lavic a židlí pro
celou školu, dnes za tuto částku se koupí jedna souprava pro dva žáky.
Po této prohlídce se všichni přesunuli do školní jídelny, kde pokračoval zajímavý program

oslav. Zde nejdříve vystoupili žáci naší školy v krátkém programu, ve kterém nechyběla muzika, tanec, scénka i sportovní výkony,
které byly oceněny dlouhým potleskem a které byly vystřídány volnou zábavou v podobě
zajímavých debat, rozhovorů mezi současnými i bývalými kantory, což byl jeden z hlavních důvodů a smyslem pořádat tuto akci!
R. Hrdlička

VERNEOVSKÁ CESTA KOLEM REPUBLIKY

6. ČÁST

PŘES BROUMOVSKO DO KRKONOŠ
Okolo hraničního přechodu Náchod
/ Kudova Sone, přes Žďárky, Závrchy a
Machovskou Lhotu vystoupáme k Máchovskému kříži, kde doporučujeme v Broumovských stěnách výstup na Božanovský špičák,
jejich nejvyšší vrchol ( 773 mnm ). Ze skalní vyhlídky je výhled na Božanov, Radkov,
Javoří hory, Hejšovinu s Borem ( Polsko ) a
na Machovsko.
Sjíždíme do CHKO Broumovsko, krajiny málo dotčené lidskou činností s hojným
zastoupením estetických krajinných prvků. Z dochovaných stavebně historických
památek patří mezi nejvýznamnější soubory
sakrálních staveb z dílny Dientzenhoferů a
dochovalé objekty tzv. „broumovských statků“. My jsme se o tom přesvědčili v Božanově,
Otovicích, Šonově, Heřmánkovicích a Hejtmánkovicích. Určitě doporučujeme návštěvu kláštera v Broumově. V Janovičkách jsme
se ještě k večeru zašli podívat na Třípanský

kámen, což je historický hraniční kámen
z roku 1732 se znaky majitelů: AOB-Otmar
Abbas Braunen is, MGVH-Max Graf von
Hofberg, JBVS-Josef Baron von Stikfried.
Znovu šplháme k Broumovským stěnám,
tentokrát na Honské sedlo a přes Bukovou
horu s Křížem smíření, Zdoňov a Teplice
nad Metují přijíždíme do Dolního Adršpachu,
kde je možnost navštívit Adršpašsko – teplické skály. My se ubytováváme „U Peňáka,
kde prožijeme prodloužený večer plný trampských písniček při potlachu muzikantů ze
všech okolních osad. Přes Chvaleč a Poříčí
nad Úpou pokračujeme traverzem Vraních
hor a vystoupáme na Královecký Špičák,
který je s 880 m jejich nejvyšším vrcholem.
Odtud sjíždíme přes Královec k poslednímu
noclehu, do hornického Žacléře. Následné
dopoledne přes Prkenný Důl zajedeme k prohlídce tvrze Stachelberg a v poledne již odjíždíme vlakem z Trutnova domů.

S více než tříhodinovým vlakovým zpožděním startujeme až ve 12.30 hod. v Trutnově
pátý díl cykloputování. Vracíme se do Žacléře,
odkud nás čeká 3 ½ denní přejezd našich nejvyšších hor – Krkonoš. Rýchory projíždíme
okolo Bílého a Rýchorského kříže, Lysečinských a Rennerových Boud na Pomezní Boudy. Přes Spálený mlýn, Janovy Boudy do Pece
pod Sněžkou a namáhavým výjezdem Čertovými schody okolo Richterovy Boudy, Výrovky a Chalupy Na Rozcestí dojíždíme po 57 km
a převýšení 1700 m ve 21,20 hod. k noclehu
na Dvorskou Boudu. Další úsek Krkonošemi nás vede přes Přední Rennerovky, Hříběcí
Boudy do Strážného a odtud přes Šestidomí
pod vrchy Kopřivník a Hromovka do Špindlerova Mlýna, odkud znovu stoupáme přes
Medvědí Boudy k Brádlerovým Boudám, kde
se podruhé v Krkonoších uložíme ke spánku.
Václav Straka

V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna informace o tom, že po dostavbě
propojky místních komunikací mezi ulicemi P.Bezruče
a Nádražní, bude zahájeno jednání s Českými drahami o zajížďce autobusů
k vlakové zastávce při výluce
dopravy na železniční trati.
Následně po kolaudaci stavby proběhlo v této věci jednání se zástupci ČD s tím, že
byla odsouhlasena trasa (viz
přiložená mapka) pro autobusy a byla vydána příslušná povolení.
Tímto byl završen záměr
obce o dostupnosti vlakové
zastávky pro náhradní autobusovou dopravu. Zástupci ČD sdělili, že při příští vlakové výluce již budou
autobusy zajíždět k vlakové
zastávce.
Jiří Hájek, starosta obce
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O BEZPEČNOST JDE PŘEDEVŠÍM …
Ve středu, 8. srpna 2012 se uskutečnila v DPS ve Zbůchu zajímavá a zároveň poučná beseda o bezpečnosti domů, majetku a hlavně samotných osob. Mezi naše seniory, obyvatele
tohoto zařízení přijel pobesedovat pan Josef Aubrecht, tiskový mluvčí Policie ČR pro severní Plzeňsko. Dovolujeme si vybrat z jeho rad, jak bychom se měli chovat před zloději, násilníky a jinými podvodníky.
Bezpečí doma • Zabezpečte vchodové dveře bytu bezpečnostním zámkem a pojistným
řetízkem.
• Investujte do panoramatického kukátka –
uvidíte do všech stran a budete tak mít v zorném poli širší prostor.
• Jmenovku na dveřích mějte v množném čísle; nedávejte najevo, že žijete sám/sama.
• Nevěřte každému, kdo Vás bude za dveřmi
žádat o pomoc.
• Nemějte doma větší obnos peněz. Raději je
uložte do banky.

• Byt vždy zamykejte! A to i v případě, že jdete jen do sklepa, nebo vynést smetí.
Bezpečí na ulici • Dávejte pozor na své
osobní věci!; zejména pak v MHD, v nákupních střediscích.
• Nikdy nenechávejte kabelku či tašku
v nákupním vozíku.
• Nikdy nenoste platební kartu společně
s PIN kódem.
• Nesnažte se na ulici komukoli pomoci.
• Nebuďte ke všem lidem důvěřiví.

• Pohybujte se ve večerních hodinách pouze
na osvětlených prostranstvích.
Rekreační chata a chalupa • Objekt řádným způsobem zabezpečte. Věnujte pozornost dveřím, oknům, okenicím, verandám ….
• Nenechávejte uvnitř žádné cenné věci, jako
jsou elektronika, šperky, starožitný nábytek.
• Pokud už tyto věci na chatě necháte, pořiďte si seznam cenných věcí, u elektroniky
a zahradní techniky apod. si opište výrobní
čísla. Pořiďte si fotodokumentaci.
• Nenechávejte poblíž chaty nářadí a předměty, které by mohly usnadnit vloupání.
• I v zimních měsících objekt kontrolujte,
vzbudíte tak dojem, že je i tuto dobu navštěvován.
• Nezapomeňte na pojištění, může Vám alespoň částečně uhradit případnou ztrátu.

Plzeňský kraj: Počet obyvatel - 571.789
Nezaměstnanost - 6,36 %
Kriminalita:
2007 2008 2009 2010 2011
Zjištěné trestné činy 5.421 15.153 14.296 13.843 13.752
Požáry – celkem
1.408 1.252 1.075 1.013 1.178
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – v případě nouze volejte linky:
Policie ČR
158
Hasiči
150
SOS
112
Záchranná služba 155
Volání je bezplatné po 24 hodin.
Městská policie
156
Co sdělit ? Vaše jméno a příjmení – Co se stalo – Místo události
www.hzscr.cz
www.zachrannykruh.cz

ŽIJÍ MEZI NÁMI – VOJTĚCH NIESTA (1912) – 2. ČÁST
V první části vyprávění pana Vojtěcha Niesty jsme se dozvěděli, že do 1. třídy nastoupil
v Hněvnicích, aby později přestoupil do školy v Sulislavi, kam chodil pěšky přes les, což i pro
chlapce ve věku devíti deseti let nebyla žádná legrace. Měšťanskou školu absolvoval v Nýřanech, kde poprvé se setkal se stejně starými žáky ze Zbůchu.
V závěru úvodní části se též pan Vojtěch Niesta zmínil, jak navštěvoval pokročilou školu
v Plzni.

KONEC DVACÁTÝCH
A ZAČÁTEK TŘICÁTÝCH LET
Dejme opět slovo panu Vojtěchu Niestovi: „Zajímala se o mě potravinářská firma –
Levý v Kramářových sadech v Plzni, naproti
dnešní hlavní poště. Byl to obchod s koloniálním zbožím, potravinami a zvlášť měli
oddělení s cukrovinkami a kávou. Majitel
firmy, pan Levý byl žid, moc hodný člověk,
lituji, jestli pak všelijakým způsobem přišla
tato rodina o život! Jejich důvěra ke mně byla
tak veliká, že mi svěřovali klíče od skladu.
Po krátké době jsem se zapracoval, mně se
práce moc líbila a jako učedník jsem dostával 50.- Kč měsíčně. Hned jsem si za vydělané peníze koupil kolo. Později jsem dostal
sto a pak i stopadesát korun. Židé zkoušeli vše, i důvěru a tu jsem naštěstí měl. Proto
mě vedoucí vyzbrojil malou kolekcí cukrovinek a předkládal jsem ji v různých obchodech, a nejenom v Plzni. Papírově jsem znal
i zákazníky v Líních, tam byl pan Peroutka.

Do Zbůchu jsem přišel k panu Motyčkovi, co
dnes je květinářství. Naproti dnešnímu řeznictví, tak tam byl pan Malour a naproti škole byl pan Nový. Na návsi v jednom domě měl
cukrářství pan Mayer. Tam většinou žili obyvatelé německé národnosti a protože jsem
ovládal obě řeči, měl jsem velkou výhodu, což
židé uměli ocenit“.

ROK 1932 - NÁSTUP NA VOJNU
„V tomto roce jsem nastoupil základní
vojenskou službu u 153. dělostřeleckého pluku v Bratislavě. Tam jsem sloužil dva roky.
Má firma Levý mi posílala na vojnu nepravidelně, většinou jednou za dva měsíce 20.Kč a jako voják jsem měl žold 1,50.- Kč denně. Byl jsem u pluku první svobodník a to
jsem dostával 1,70.- Kč a druhým rokem jsem
byl desátníkem, poddůstojníkem a to už jsem
dostával 2.- Kč denně. Za ty dvě koruny jsem
si mohl koupit dva tři rohlíky a jedno mléko. Byl jsem přidělen k naslouchacím přístrojům, to mohl dělat jenom ten, kdo dobře viděl
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a slyšel. Když jsem tento kurz dokončil, dělal
jsem pak instruktora pro ty další, co přišli po
nás. Jednoho dne se v denním rozkaze objevila informace, kdo má zájem se zúčastnit
účetního kurzu, že má možnost se přihlásit.
Uvědomil jsem si, že by mi tento kurz postrčil dál a tak jsem využil této nabídky. My jsme měli rotmistra, který se staral o výzbroj
a výstroj. Protože často marodil a potřebovali někoho do skladu, nastoupil jsem na tuto
funkci, ve které jsem byl až do konce vojny“
Konec 2. části
zpracoval R. Hrdlička

MATEŘSKÁ ŠKOLA "POHÁDKA"

RETROSPEKTIVY ZBŮCHU - ING. JAN HOŠEK (1946)
Když usedám, abych napsal první větu svého vyprávění, připadám si jako poutník, který se vrací po dlouhé cestě domů. Před třiačtyřiceti lety osud sice moje kroky ze Zbůchu
odvedl, avšak nikdy jsem tam nepřestal skutečně patřit. Stále před sebou vidím ty postavy a postavičky, o kterých vám chci vyprávět.
Mám při tom zvláštní, jen těžko vyslovitelný pocit. Mnohé z nich už jsem nenalezl
mezi živými a ti, kteří zůstali, si v tom shonu událostí ani neuvědomili, že mne neviděli několik desetiletí. Po dlouhou dobu odloučení nás sbližovala jen tenká stříbrná nit, tu
a tam protkávaná vánočními a velikonočními
pohlednicemi, která spojuje lidi, patřící osudem k sobě. Nyní se do Zbůchu rád a s pokorou, byť jen ve vzpomínkách, vracím, abych se s vámi po těch letech odloučení podělil
o to, co mi přinesl život.
Narodil jsem se v dubnu 1946 v domě č.p.
283, který stál na rohu ulice Plzeňské a ulice
Na Pomezí. Zásluhu na mém narození měla
i porodní asistentka paní Vavrochová, která
musela v neděli o půl třetí ráno přispěchat
se svou brašničkou z Hornické ulice až na vr-

šek. Když jsem trochu odrostl, prošel jsem tak
jako mnoho jiných, mlýnem školství padesátých let. To ve mně bezesporu zanechalo
nesmazatelné stopy. Přes to s láskou a vděčností vzpomínám na svoji první školu, na své
spolužáky a laskavé učitele. Silueta školy ve
stínu mohutných topolů, ověnčená rozkvetlými hlohy, mne provázela celým mým životem.
Když jsem opustil bránu zbůšské základní
školy, začal jsem studovat na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni. Po maturitě v roce 1964 jsem se sice přihlásil na vysokou školu, avšak její brána pro mne zůstala
uzavřena. Pro studium jsem splňoval pouze
prospěchové předpoklady, ty ostatní bohužel
nikoli. Moji uvědomělejší spolužáci už dávno pracovali v Plzni, zatímco pro mne zbyla jen umístěnka do Kdyňských strojíren ve
Kdyni, kam z celé školy nikdo nechtěl. Vysvobodil mne až povolávací rozkaz do vojenské
základní služby, který mne k mému velkému
překvapení zavedl na letiště v Líních. Bylo to
skoro neuvěřitelné, protože většina mých vrstevníků byla povolána několik stovek kilometrů od domova, zejména na Slovensko. Nevím
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to zcela určitě, ale kdesi hluboko ve svém nitru jsem přesvědčen o tom, že se o to zasloužil
tehdejší předseda MNV Václav Těžký. Když si
na něho vzpomenu, nemohu říci nic jiného,
než že to byl laskavý a hodný člověk. Na letišti jsem zůstal pracovat i po skončení vojenské
základní služby. Bylo to jedno z nejhezčích
období mého života. Měl jsem novou práci,
nové přátele i nové životní zkušenosti.
Jaro roku 1968 jsem strávil služebně na
letišti ve Kbelích. Byl jsem tedy přímým
účastníkem Pražského jara a tyto události
mne ovlivnily natolik, že jsem se po návratu do Líní stal členem Klubu angažovaných
nestraníků. Potom však přišel 21. srpen
1968 a naděje na lepší časy skončily pod
pásy sovětských tanků. Jako by to bylo včera, vzpomínám si na svůj poslední den na
letišti. Rozbité silnice, vystěhované autoparky, krásná stříbrná letadla vytahaná ze stojánek, bez ladu a skladu poskládaná kde se
dalo. Celý ten děsivý obraz doplňovaly, sovětské tanky s bílými pruhy na bocích, parkující po příkopech. Na rozích stály živě diskutující hloučky důstojníků. Již toho dne bylo
pokračování na str. 6

pokračování ze str. 5

možno odlišit od ostatních budoucí normalizátory. Sundali jako první ze svých čepic
trikolóry a připnuli si zpátky staré sovětské
označení. Proti nám, kteří jsme ho zahodili,
oni ho pečlivě schovávali pro případ, kdyby
se situace obrátila. Počítali se vším a pomalu a jistě se začali distancovat od ostatních.
Právě z těchto lidí se bude zanedlouho formovat nový velitelský sbor. Bylo zřejmé, že pro
nás už tady nebude místo. A tak jsem se jednoho dne roku 1969 ocitl na osobním oddělení Rudných dolů v Jeseníku. Bylo to daleko a nikdo mne tam neznal. Po dobu deseti
let jsem tam řídil dopravní provoz. Situace
v Jeseníku byla přece jen milosrdnější a tak
postupně přijížděli z Líní i další kolegové,
kteří tam začali nový život. Po deseti letech
jsem však pochopil, že volání rodného kraje je mnohem silnější než to, co jsem cítil ke
chladným kotlinám jesenických hor. A tak
jsem v květnu 1979 prošel vrátnicí Rudných
dolů Jeseník naposledy. Vrátit se přímo do
Plzně nebo do Zbůchu nebylo možné, protože
normalizace vrcholila a moje předchozí aktivity byly ještě v příliš živé paměti. Proto jsem
pro začátek zvolil určitý mezistupeň a zkusil pohraniční Cheb, kde mne nikdo neznal.
Bylo to přece jen blíže a když se mi zastesklo po Zbůchu, nebyl problém si tam na chvíli odskočit. Měl jsem hned od začátku štěstí,
protože ředitel národního podniku KOVO
Cheb Ladislav Ježek v mládí pracoval jako
brigádník na Masarykově dole v Týnci. Ve
Zbůchu bydlel ve staré škole naproti Škopkům. Znal mého tatínka a ke Zbůchu ho poutaly nostalgické vzpomínky. Bylo zřejmé, že
naše další pracovní osudy se budou ubírat

společnou cestou. Asi za tři čtvrtě roku nás
přeložili do národního podniku Eska Cheb,
kde se od nás očekávalo, že vyřešíme letité
problémy tohoto největšího výrobce jízdních
kol. V Esce jsem vykonával funkci náměstka ředitele a věřte mi, že to byla řehole. Právě při té řeholi v Esce jsem dálkově vystudoval Vysokou školu strojní v Plzni a věřte, že to
někdy bylo nad lidské síly. Promoval jsem až
v jedenačtyřiceti letech. Ekonomika Esky
byla tehdy postavená na výsledcích pobočného závodu Favoritu Rokycany a s těmito výsledky stála nebo padala. Protože v té
době strana a vláda zasahovala do všeho,
dosadila do funkce ředitele Favoritu arogantního hutníka ze železáren Hrádek. Než uplynuly tři roky, Favorit se beznadějně zastavil.
Nezbývalo mi nic, než sbalit svoje nádobíčko
v Esce a přestěhovat se na jedenáct měsíců
do Favoritu, než se znovu rozjel. Potom přišla na řadu pohádka o převozníku a předaném veslu. Protože se na přívoz nikdo nedostavil, nebylo veslo komu předat a tak jsem
tam nakonec zůstal. Po revoluci v roce 1989
se mi podařilo osamostatnit Favorit Rokycany od Esky Cheb a udělat z něho jednu z prvních čtyř akciových společností ve státě, jejíž
jsem se stal generálním ředitelem. Ránu do
vazu pak dostal Favorit až zařazením do anonymní kupónové privatizace, kdy ho ovládly
investiční fondy a byl to začátek jeho konce.
Favorit vjel do tunelu, na jehož konci byla olomoucká firma OLPRAN a nebylo odtud úniku. Nejsvětlejšími okamžiky mého patnáctiletého působení v kolařském průmyslu, byly
návštěvy zbůšských občanů v Esce a ve Favoritu. Věřte mi, v době, kdy se jízdní kola shá-

něla ještě obtížněji než v NDR Trabant, bylo
pro mne největším potěšením lidem ze Zbůchu pomoci, vidět je a popovídat si s nimi.
Jednou si dokonce pamatuji, že se mi na
zbůšskou prodejnu podařilo propašovat dvacet Favoritů a věřte mi, že ani z pozice generálního ředitele to nebylo lehké. Jízdní kola
tehdy byla přísně sledovaným sortimentem.
Asi jsem byl naivní, když jsem po skončení své mise ve Favoritu přijal nabídnutou
funkci ředitele Československých automobilových opraven. Byla to opět jen cesta do
dalšího tunelu, na jehož konci však nezářilo
to pověstné jasné světlo. Tehdy jsem pochopil, že naše generace byla vychována jinde
a jinak. Do světa plného podvodů a intrik,
v němž postupně zmizelo celé stříbro českého průmyslu, jsme se nehodili, a ani jsme
v něm nechtěl žít. Snad právě proto jsem se
rozhodl prožít zbytek svého pracovního života v šedi státní správy. Mým velkým koníčkem je turistika, specializuji se již několik let na dálkové pochody. V loňském roce
jsem absolvoval padesát padesátek a stejného výkonu bych chtěl dosáhnout i letos. Protože jsem zbůšským patriotem, tu poslední
padesátku, stejně tak jako v loňském roce,
plánuji ukončit patnáctého prosince, kde jinde než ve Zbůchu.
Teď, když se mohu prostřednictvím těchto
řádků vrátit k vám, pociťuji najednou obrovskou úlevu. Odpoutám-li se od myšlenky na
všechno to zlé, co naše životy kdysi negativně poznamenalo, jsem rád, že se nyní s vámi
mohu vrátit do časů dávno minulých, kdy
maso bylo ještě masem, chléb chlebem a soused sousedem. A to není vůbec málo.
Konec 1. části

PODĚKOVÁNÍ
Žijeme v dnešní náročné době, kdy pomalu jeden na druhého nemáme čas, chováme se k sobě agresivně, životní hodnoty jsou obráceny
a peníze jsou až na prvním místě. Všechno kritizujeme, v mnoha případech oprávněně a přesto se občas najde někdo, kdo to s druhým
myslí upřímně a má chuť ve svém okolí v mnoha případech cokoliv
napravit. Takovou „vlaštovkou“ v naší obci byly před časem dvě skupinky mladých lidí, které žijí na našich sídlištích. Tou první je parta
kolem Michaely Blažkové a Edity Stöckelmayerové v ul. U Vlečky a tou
druhou je parta kolem Jany Zajptové a Kateřiny Langmaierové v ul.
K letišti na šachtě. V obou případech během krátké doby ti všichni
vybudovali pro své ratolesti dětský koutek v podobě pískoviště s různými prolézačkami, houpačkou či skákadlem.
V letošním roce k nim přibyla další parta, která dala hlavy dohromady a protože u nich zvítězila láska k rybaření a celkově k samotné přírodě, rozhodli se její členové, že na své náklady přebudují okolí rybníka V Olšinkách. Nejdříve vyčistili samotný rybník, upravili
jeho břehy, vysázeli několik jehličnatých a listnatých stromů. Dokonce dnes tam nechybí krmítko, budka pro ptáky i krmelec a též výtvarně zdařilý rozcestník, který Vás zavede bezpečně do všech obcí v okolí
Zbůchu. A protože tímto koutem naší obce vede cyklostezka pod číslem 2271, která začíná v Plzni v Českém údolí a končí v Jivjanech na
Domažlicku, zastaví se zde turisté, aby zde nabrali další síly. Samotné autory projektu může těšit, že jejich zajímavá lokalita je častým
místem vycházek dětí z naší místní školy Pohádka a do budoucna
věří, že si sem najde cestu více našich občanů, což byl jejich původní záměr a za to jim patří velké poděkování! Vedle této party nadšenců v čele s Jaroslavem Veselým patří též poděkovat i ostatním, kteří
se postupně přidali a upravili tento kout naší obce.
R. Hrdlička
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NABÍDKA

BĚHEM PODZIMU

A KCE SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VE ZBŮCHU

V NAŠEM REGIONU

OD 15. 6. – 15. 9. 2012

Zamykání kláštera Chotěšov
Plzeňský půlmaratón
Koncert k výročí vzniku Československa
(farní kostel Máří Magdalény od 18.00 hod. – Stod )
13.10. Hravý podzim
(běh kilometrovou po šesti/ rekreační běh se čtyřnohými
miláčky o ceny – ZOO Plzeň )
16. – 19.10. Havelské trhy, nám. Republiky – Plzeň
27. - 28.10. Světový pohár v cyklokrosu
(areál U Jiřího, Plzeň – Doubravka )
29. 10. Vinobraní v MKS – Dobřany )
do 31. 10. Výstava fotografií Pavla Bejčka a Karla Malého
(infocentrum – Stod )
3. 11. O štít města Dobřan ( soutěž SDH )
9. – 10. 11. Souboj titánů – Pyramida 2012
(mezinárodní TOP turnaj v kick – boxu
bez rozdílu vah - ČEZ Aréna Plzeň )
8. 12. Adventní koncert - dívčí pěvecké kvarteto BEL CANTO
(klášter Chotěšov ve 14.00 hod. )
10. – 14. 12. Vánoční výstava v zasedací síni radnice ve Stodě

23. 6. Rozhodčí ve Všekarech – Roman Procházka
27. 6. Ukončení školního roku – táborák pro děti
1. 7. Koupání s dětmi v krytém bazénu na Slovanech
7. 7. Vystoupení dětí na hřišti v Cihelně
14. 7. Memoriál J. Motyčky
————————————————
Děti ml.: 1. Červený Újezd 2. Líně
Ženy:
1. Lochousice
2. Červený Újezd 3. Zbůch
Muži:
1. Červený Újezd 2. Zbůch
3. Lochousice
4. Tlučná
5. Radobyčice

RŮZNÝCH AKCÍ

30. 9.
2. 10.
12. 10.

11.8.

Rozhodčí v Lochousicích
Věra Kaliská, Roman Procházka
15.-19.8. Soustředění na Sycheráku
24.-26.8. Účast na leteckém dni v Líních
1. 9. Muži soutěžili v Lochousicích,
rozhodčí V. Kaliská / R. Procházka
7.- 9. 9. Vedoucí mládeže: účast na podzimním aktivu
v Tlučné Böhm, Suková
8. 9. Rozhodčí v Tlučné – V. Kaliská / R. Procházka
Noční hra pro děti v rámci zahájení školního roku
15. 9. Zbůšská 8
————————————————
Děti ml.: 1. Zbůch
2. Červený Újezd
3. Lochousice
Ženy:
1. Červený Újezd 2. Zbůch
Muži:
1. Zbůch
2. Červený Újezd 3. Nýřany
4. Lochousice
5. Tlučná

PLZEŇSKÉ LETECKÉ DNY
II. ročník / 25. - 26. 8. 2012
Cílem či hlavním záměrem organizátorů Plzeňských
leteckých dnů je přiblížit
bohatou oblast letectví, parašutismu a všeho co k tomu
patří široké veřejnosti. Krom
vlastní prezentace dovednosti a umu našich sportovců
(parašutistů, akrobatických
letců, aj.) se zejména soustředíme na vyzdvižení historie
českého letectví, kde zcela
jasně nejvíce září zlomové kapitoly našich moderních dějin spojených s hrdinstvím a obětmi našich válečných pilotů. Motivací členů Aeroklubu Plzeň Bory a organizátorů leteckého dne je touha zvýšit vědomí nás všech o těchto obrazech české historie a to v tomto
případě nikoliv formou literárních děl, školní nauky či skript, ale
vlastním předvedením strojů, techniky, „života“ ve vojenských táborech, apod.

Výsledky z Červeňácké „8“:
Muži: (celkem 8. družstev)
+ veteráni Č. Újezd
1. Nekmíř
2. Vstiš
3. Líně
Ženy:
1. Lochousice
2. Červený Újezd

Děti mladší:
1. Č. Újezd
2. Zbůch B
3. Zbůch A
4. Líně
Děti starší:
1. Líně A
2. Zbůch
3. Líně B

Pro organizátory (Aeroklub Plzeň Bory a provozovatele letiště Plzeň
Líně – společnost Plane Station) je poctou, že záštitu nad leteckými
dny opět převzal hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec.
Letiště Plzeň Líně má status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště, leží cca 11 km jihozápadně od centra Plzně.

ŠLAPING CUP – 1.
I takto se dá nazvat zajímavá akce, kterou si
pro nejmladší členy SDH v Červeném Újezdě připravila Pavla Spillerová se svými nejbližšími.
Ve čtvrtek, dne 19. července vyrazili v dopoledních hodinách od hasičské zbrojnice směrem na Líně a dále na Sulkov. Zde navštívili firmu Novatec, kde si prohlédli výrobu
eurooken a po této exkurzi se všichni posílili v restauraci Sparta, kam zašli na oběd.

ROČNÍK
Po této přestávce pokračovali nazpět směrem
na Líně, aby se napojili na Líňský turistický okruh, který je navedl k chráněné přírodní lokalitě – Nový rybník a dále na Úherce.
A protože během této celodenní vycházky
plnily děti různé soutěže a úkoly, cesta jim do
cíle ubíhala rychle. V cíli pochodu měli ještě naplánovanou návštěvu Ponny Farm, ale
protože majitelé koní každoročně o prázd-
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ninách pořádají dětský tábor mimo Úherce,
závěr dne ukončili opékáním vuřtů.
Bohužel, druhý den v pátek se zhoršilo
počasí natolik, že po snídani se vydali směrem k domovu. A protože se tato akce všem
líbila, slíbili si, že si ji zopakují i v příštím
roce. Doposud ale neví, jakým směrem se
vydají a jaké místo bude cílem jejich vycházky. Nechcete jim pomoci a navrhnout vhodnou lokalitu pro jejich příští Šlaping cup ?
R. Hrdlička

OBEC ZBŮCH MĚLA ZÁPIS NA LETOŠNÍCH
PARAOLYMPIJSKÝCH HRÁCH V LONDÝNĚ
S panem Mgr. Romanem Sudou jsem se setkal v místním Ústavu sociální péče pro tělesně
postiženou mládež, kde zastává funkci vedoucího sportu a zároveň je předsedou Tělovýchovné jednoty Halma Zbůch.
Důvodem našeho setkání bylo povídání jak o samotné TJ Halma, tak především o jeho
účasti na letošních paraolympijských hrách v Londýně.
Pane Sudo, kolik členů má vaše tělovýchovná jednota Halma Zbůch ?
„TJ ZP ÚSP Halma Zbůch má 211 členů,
kde jsou nejenom samotní sportovci, ale i
odborní asistenti, trenéři, tak jak je to běžné u jiných spolků, oddílů. V rámci Českého paralympijského výboru je v současnosti
šest svazů, podle typu postižení. Náš sportovní klub spadá pod Českou federaci Spastic Handicap, což je sdružení, kde jsou sportovci s centrálním postižením. Toto sdružení
má sídlo v severočeských Teplicích. Pracujeme ve Zbůchu hlavně s mládeží a v jednotlivých kategoriích je to tak rozděleno, že
například v atletice v dráhových disciplínách
spolu nesoutěží člověk, který má amputované končetiny s člověkem, který má centrální
postižení a nebo porušenou míchu. Oni mají samostatné kategorie a díky tomu dochází, že je více mistrů republiky v jedné disciplíně, ale v různých zdravotních kategoriích.
Samozřejmě, že ta paraolympiáda je vždy
brána jako takový vrchol, trošičku je to nadnášeno i v tom sportu olympijském. Vidíte,
že když je olympiáda, tak se všude o tom píše
a je to velký marketingový produkt. Nicméně,
já jsem zastáncem toho, že se má sportovat
pořád a ne jenom kvůli tomu jednomu vrcholu, který je jednou za čtyři roky. V meziobdobí se může sportovci přihodit cokoliv a jeho
úspěšnost je mediálně devalvována, že nezís-

kal úspěch na olympiádě, přesto, že byl celoživotně dobrým závodníkem“.
Naše čtenáře by zajímalo, kolika paraolympiád jste se v minulosti zúčastnil
a s kolika sportovci či druhy sportů jste
odjeli na tu letošní do Londýna ?
„Letos jsem byl na čtvrté paralympiádě.
Poprvé jsem byl v roce 2004 v Aténách a od
té doby jezdím pravidelně. Na zimní paralympiádě jsem byl zatím pouze na jedné, bylo
to před dvěma léty v kanadském Vancouveru. Tehdy jsme tam měli zástupce v týmovém
sportu – sledge hokeji, kde byla potřeba tam
mít více toho administrativního zázemí“.
Kolik jelo sportovců
do Londýna na LOH ?
„Bylo vysláno z celé ČR 46
sportovců v šesti disciplínách. Ze Zbůchu nejel žádný
sportovec a protože působím
ve Výkonném grémiu Českého paralympijského výboru,
byl jsem vyslán a tak i přímo zastupoval náš ústav ve
Zbůchu. Historicky žádný
sportovec ze Zbůchu nebyl
na žádné paralympiádě a já
doufám, že se to časem změní, protože máme nadějné,
mladé sportovce, kteří sportují za náš oddíl a může se

stát, že se dostanou za čtyři roky do Brazílie. Ta mezigenerační obměna právě začala,
sportovci, kteří jsou úspěšní už od Sydney
v r. 2000, tak pomalu odchází do sportovního důchodu“.
V samotném závěru našeho rozhovoru
jsem panu Romanu Sudovi popřál, aby nadále měl radost z jeho záslužné práce, aby se
povedla výše zmíněná mezigenerační obměna
u našich paralympioniků a nadále přiváželi
medaile. A snad se to v krátké budoucnosti povede a budeme moci napsat, že nejenom
funkcionář ze Zbůchu a člen Českého paralympijského výboru se zúčastnil vrcholné
sportovní události, ale i samotní sportovci
z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou
mládež ve Zbůchu byli při tom a naplnili heslo zakladatele novodobých olympijských her,
baróna Pierra de Coubertina.
Za rozhovor děkuje – R. Hrdlička

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE LÍNĚ
Adresa: Sady Pionýrů 3, 330 21 Líně, předseda: Luděk Štengl

Oběžník / Místní organizace Českého rybářského svazu Líně 2012
Výbor Místní organizace tímto oběžníkem
seznamuje všechny členy se změnami, které nastaly od minulého roku. Každý člen je
povinen odpracovat pro organizaci 10 hodin,
Druh a ceny povolenek na rok 2012:
Druh povolenky:
Územní povolenky:

roční

MP

pokud tak neučiní, může brigádu zaplatit a to: za jednu hodinu 50,- Kč. Celkem za
neodpracované hodiny 500,- Kč,-. Od plnění

Termíny brigád v roce 2012:
24. 3., 14. 4., 21. 4., 6. 10., 13. 10., 3. 11.

P

1000,- Kč 1000,- Kč

Členský příspěvek v letošním roce činí: 400,-

roční IMV
500,- Kč 500,- Kč
mládež 8-15 250,- Kč 250,- Kč
Celosvazová povolenka: roční
1950,- Kč 2050,- Kč
roční IMV
1300,- Kč 1350,- Kč
mládež 8-15 650,- Kč 700,- Kč
Celorepubliková povolenka:
2.850,- Kč 3150,- Kč

Mládež od 15 let:

200,-

Mládež do 15 let:

100,-

Výborová schůze: 1. a 3. pondělí v měsíci od 17.00 hodin. Úřední dny
hodiny před výborovou schůzí.
Webové stránky
našich rybářů najdete na adrese: http://crsline.717.cz/

Všechny platby při výdeji v hotovosti!

ZBÙŠSKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Zbùch

Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme.
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Odpovìdný redaktor: Rudolf Hrdlièka
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pracovních povinností jsou osvobozeni: ženy,
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