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ÚVODNÍ SLOVO
V dnešním úvodním slově bych se
chtěl zmínit především o několika našich mladých sportovcích, kteří si letos velice dobře vedli v několika druzích sportu.
V popředí našeho zájmu je to např.
vodní pólo, atletika, vzpírání či cvičení se švihadlem. O co nás letos nemile překvapili naši fotbalisté Baníku Zbůch svým pádem do okresního
přeboru ( po sedmi letech v krajských
soutěžích ), naopak rád vyzdvihnu
úspěch našeho mladého fotbalisty, Lukáše Prokopa, který začínal ve Zbůchu a dnes úspěšně si vede ve Viktorii Plzeň. V závěru mého sportovního hodnocení nesmí chybět i skvělý počin Stanislava Schejbala ( stojící čtvrtý
zleva ), který v letošním ročníku 1. B třídy překročil metu – 200 gólů.
Všem našim sportovcům blahopřejeme k jejich vynikajícím výkonům a též děkujeme za
skvělou reprezentaci naší obce.

Příjemně prožité léto vám všem
za celou redakci Zbůšského zpravodaje
přeje Rudolf Hrdlička

Slovo

místostarosty

Vážení a milí spoluobčané!
Tak a je to tady se vší parádou! Co ? No
přece léto a pro mnohé z nás nejkrásnější období roku, plné ovoce, čerstvé zeleniny, prázdnin, dovolených, zmrzliny, plavání
i cestování, grilování i lehkých salátů, posezení u ohně s kytarou i bez ní, hudebních
festivalů i líného povalování se kdesi daleko
na jemném písku bělostné pláže či putování po svých a třeba někde po Šumavě či si
dopřejeme dobrodružství v korunách stromů, kdy v paprscích slunce můžeme spatřit
hladinu Lipna, odkud je vidí jen jestřábi. Lze
ovšem také zavařovat, sušit či jinak zpracovávat úrodu z našich zahrádek a zejména
pak také bylinek, které v posledních letech
zažívají řekl bych renesanci. Léty se na ně
tak trochu pozapomnělo a to by byla škoda.
A tak je nasolte, naložte do octa, zmrazte či
si z nich vyrobte vonné oleje, vždyť sami nejlépe víte, co vám chutná, případně voní, třeba ve svazcích či v plátěném sáčku. Zejména vůně levandule je přece velmi příjemná.
No to by se to psalo. Jenže všem těmto docela příjemným zážitkům a radostem předcházely i zcela obyčejné věci a události docela všedních dní a i o ty bych se s vámi všemi
chtěl podělit.

Již delší čas trápí naši obec vysoká prašnost a je také třeba zajistit pravidelné zametání obce a zvýšit tak čistotu a pořádek
v obci. Obec Zbůch tedy požádala o dotaci
z Ministerstva životního prostředí na projekt: „Snížení prašnosti ve Zbůchu“, kdy celkové náklady na projekt jsou uvažovány ve
výši 3 298 823,- Kč a dotace činí 2 804 000,Kč včetně finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na tento projekt
obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP. Z této dotace bude zakoupen zametací stroj.
Bylo také provedeno rozšíření veřejného
osvětlení umístěného ve spojce ulic Lomená – Průkopnická a připravujeme projekty
ke stavebnímu povolení na rozšíření veřejného osvětlení ve spojce ulic Luční – Lomená,
V Zátiší a v Červeném Újezdě.
Pokračovat chceme na rozšíření obecního
rozhlasu v lokalitách ulic Polní, Lomená a Na
Stadionu.
Před dokončením je výstavba splaškové
kanalizace v ulici Seniorů a Na Šachtě, kde
schází vrátit zámkovou dlažbu na místní komunikaci.
A protože stále chyběla místa pro dětičky ve zdejší MŠ Pohádka, zahájili jsme práce
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pokračování na str. 2

Starosta

obce

žádá občany
o spolupráci
Starosta obce Jiří Hájek a kriminální Policie ČR pátrají po svědcích
trestného činu týrání zvířat, kterého
se dopustil dosud neznámý pachatel
tím, že v pátek 13. června tohoto roku
okolo 20.30 hodin odhodil štěňata do
kontejneru na komunální odpad, za
což mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky. Pachatel přijel ke kontejneru u základní školy na kole s bílou
igelitovou taškou, měl knírka, na hlavě světlý klobouček a odjel směrem ke
křižovatce ulic Sokolská a Hornická.
Oznámení tohoto činu podal na policii muž, který v kontejneru našel igelitovou tašku a v ní celkem osm malých několikadenních štěňat z čehož
dvě již nežila. Policisté téhož dne ve
třiadvacet hodin předali štěňata starostovi obce a v sobotu dopoledne je
pak odvezl místostarosta obce Josef
Skála do psího útulku v Plzni. Náklady na pobyt takto malých štěňat, která vyžadují neustálou péči pracovníků psího útulku, byly za prvních
čtrnáct dnů ve výši 9.800.- Kč a lze
očekávat, že celkové náklady na pobyt štěňat v psím útulku dosáhnou
výše až 100.000.- Kč, které bude muset zaplatit Obec Zbůch.
Starosta obce a policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří se v předmětné době pohybovali na
shora popsaném místě,
či potkali pachatele, aby
podali veškeré informace
nebo poznatky k danému
případu starostovi obce, nebo na obvodní oddělení policie v Nýřanech, popřípadě anonymně na linku 158.
Jiří Hájek, starosta obce

pokračování ze str. 1

na jejím rozšíření o 15 míst, včetně sociálního vybavení a zázemí pro jednu třídu. Stavbu
provádí společnost Urbio Sisto s.r.o.za nabídkovou cenu ve výši 2 277 027,- Kč bez DPH.
Další akcí, zakázkou malého rozsahu, je
oprava místních komunikací ve Zbůchu –
Starém Dole , kde opravy provede společnost
BP Stavby CZ s.r.o.. Oprava začne v letních
měsících a to ve výši 2 140 331,- Kč bez DPH.
Rada Obce Zbůch také schválila darovací smlouvu pro gynekologické oddělení nemocnice ve Stodu, která plní funkci spádového zdravotnického zařízení pro naši obec ve
výši 5000,- Kč na nákup moderního 3D ultrazvuku.
Finančním příspěvkem 10 000,- Kč pak
Obec Zbůch podpořila dnes už tradiční uspořádání Dětského dne, o který se staral především SDH a který se konal 31. 5. 2014 v prostoru za hasičskou zbrojnicí ve Zbůchu. SDH
připravil pro děti různé soutěže s malými odměnami, ukázku vojenských zbraní a vybavení, ukázku hasičské techniky. Ukázku leteckých modelů zase předvedli modeláři ze
Zbůchu, ukázku zbraní a vybavení předvedli
zástupci Policie ČR z obvodního odd. Nýřany.
Všem patří naše poděkování, ale co naplat,
největší úspěch opět slavila nafoukaná pěna,
a o tuto atrakci se postarali hasiči z Nýřan.
Dlužno podotknout, že před započetím této
veselé akce už se stála malá fronta a radost
a veselí dětí se přenášelo i na dospělé.
Také SDH v Červeném Újezdě uspořádal
tradiční hasičskou soutěž, čímž vzpomněli
na bývalého zdejšího člena, po kterém je celá
soutěž pojmenována a nese název „Memoriál
Františka Herejka“.
Obecní úřad ve Zbůchu obdržel žádost paní učitelky ZŠ Kašpírkové, která žádala příspěvek na zakoupení 20 ks triček i s potiskem pro skupinu žáků ZŠ vystupující pod
názvem „Rope skipping Zbůch“ což je název
pro mládež, zabývající se skákání přes švihadlo. I zde byl příspěvek ve výši 300,- Kč za
jedno tričko schválen a dětem přejeme mnoho úspěchů!
Dne 24.6.2014 zdejší ZŠ tak, jako každoročně pořádala tzv. Školní akademii a slavnostní rozloučení s absolventy 9. ročníku,
kteří tedy místní ZŠ nadobro opustili a teď
už budou od září 2014 směřovat svoje kroky
ke svým vysněným povoláním, ale tomu budou samozřejmě předcházet ještě roky studií
na jiných školách, v jiných kolektivech a s jinými pedagogy. Já jim přeji, ať se jim v životě
jen a jen daří a ať už je život zavane kamkoli, ať nezapomenou na svojí ZŠ, která k jejich
počínání položila základ. Na rozloučenou jim
OÚ schválil nákup 17 ks balíčků za 250,- Kč
za jeden kus.
Ovšem je třeba připomenout, že svá vystoupení poctivě nacvičovali jak žáci 1. i 2.
stupně i školní družiny. Všechna vystoupení se konala v tělocvičně ZŠ, kterou zcela zaplnili rodiče, babičky i dědečkové, kteří se

na své děti a vnoučata přišli nejen podívat,
ale také je pořádně podpořit!
Domnívám se, že výsledek se dostavil
a veškerý nácvik rozhodně nebyl marný. Děkuji nejen všem dětem za krásný zážitek, který nám připravili, ale i za trpělivost a nápady
všem pedagogům, vychovatelkám ve školní družině i v neposlední řadě panu řediteli Mgr. Vlastislavu Königovi, který samozřejmě všechny žáky i pedagogy v této činnosti
podporoval.
Také bych chtěl ještě připomenout naší veřejnosti jednu velikou akci, kterou se v naší
obci rozhodlo uspořádat Okresní Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Plzeň – sever
ve dnech 23. – 24.5. 2014 v prostoru za hasičskou zbrojnicí. Jednalo se o okresní soutěž „Plamen“ a na tuto soutěž bylo přihlášeno přes 400 mladých hasičů z celého okresu
a v naší obci se konala poprvé a dle sdělení
z „okresu“ asi ne naposledy.
Pro všechny, ke kterým se tyhle informace vůbec nedostaly chci jen podotknout, že
pro SDH Zbůch to byla tzv. zkouška ohněm,
kdy „naši“ hasiči předvedli, jak dokáží tak
velkou soutěž zabezpečit. Muselo se postavit mnoho stanů, včetně velkého nafukovacího, stany vybavit pro nocležníky i pro chvilky volna během dne. Zajistit jídlo a to včetně
teplých obědů a tento servis zajistila paní S.
Egermayerová se svým kolektivem na jedničku a díky moc. SDH Zbůch se postaral o občerstvení po oba dny, bylo instalováno osvětlení stanového tábora, musela být zajištěná
voda, WC i dozor tak, aby se dětem nic nestalo atd. atd. Zkrátka těch činností byla celá
řada včetně úklidu prostranství po ukončení
celé zdařilé akce. Děkuji úplně všem hasičům
i hasičkám, kteří ke zdaru celé akce přispěli, ale i jejich rodinám za pochopení, protože po dobu těch dnů před samotnou soutěží,
v době soutěže, ale i po skončení, kdy vše zase uváděli do původního stavu, si jich doma
moc neužili.
Ještě jednou děkuji úplně všem členům
i členkám SDH Zbůch a SDH Červený Újezd
za vzornou reprezentaci naší obce a chtěl
bych zde vyzdvihnout práci velitele pana
J. Šlaufa st., zástupce velitele p. Z. Valenty, starosty SDH p. A. Böhma, p. J. Gürtlera, p. J. Šlaufa ml., p. J. Hofmana, i p. R. Procházky, který po oba dny dělal rozhodčího
okresní soutěže.
Vždyť nasytit 400 dětí a jejich vedení, zabezpečit pokud možno bezúrazovost, zahnat
třeba i nudu, kdy děti tráví čas mimo soutěže
a zajistit plynulý provoz zkrátka celého tábora je úkol hodný jen těch nejlepších a myslím
si, že SDH Zbůch se toho zhostil na jedničku a chválu ze strany funkcionářů Okresního sdružení hasičů Plzeň – sever si plně zaslouží a pochvala svědčila o dobře připravené
a zabezpečené akci. Tolik to příjemné.
Teď se pár řádky chci věnovat těm méně
příjemným záležitostem, ale i těm, které zmiňuji snad pravidelně v tomto ročním období.
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Jednou z těch věcí je sekání trávy a její
úklid. Pracovníci obce se touto činností zabývají samozřejmě pravidelně tak jako každý jiný rok, ale při takovém rozsahu ploch, na
kterých zeleň obec udržuje, není možné, abychom úklid zabezpečili přesně tak, jak by si
každý představoval, kromě sekání trávy, stříhání živých plotů atd. zabezpečujeme i jiné
nezbytné věci, např. nás od této činnosti zdržuje neustálý nepořádek kolem zvonů na tříděný odpad, naplněné odpadkové koše komunálním odpadem, kdy někteří občané tímto
způsobem asi řeší absenci popelnice na svůj
odpad, či odstraňování černých skládek, ač
v obci máme naprosto dobře fungující Sběrný
dvůr a v naprosté většině je pro občany zcela zdarma. Pro ilustraci uvedu případ starý
necelý měsíc, kdy naši pracovníci vytahovali ze Zálužského potoka pod mostem směrem
na Červený Újezd 6 pytlů s těstem, ano, čtete
dobře, s těstem. Zřejmě nějaký pekař nevěděl
co s ním, tak nám ho hodil do potoka. Další
z těch neveselých příběhů je vhození 8 nově
narozených štěňátek do kontejneru na komunální odpad a na upozornění dětí ze ZŠ jsme
jich 6 přeživších vezli do „Psího útulku“ v Plzni, kde jedno štěně ještě přes veškerou péči
uhynulo. Pro kasu OÚ to ale mimo jiné znamená úhradu 5 000,- Kč za 14 dní do doby,
než najdou nového majitele.
Dalším velikým a i nebezpečným nešvarem jsou krádeže kanalizačních mříží, poklopů, ale i plotů, zábradlí, zkrátka všeho, co
jen lze zpeněžit ve výkupnách železného šrotu. Nebylo by už na čase přijmout nějaká velmi účinná opatření? Asi si odpovíme kladně
všichni, jenže mám dojem, že ač to zdaleka netrápí jen naši obec, na vyšších místech
snad neslyší.
No jen jsem chtěl tímto říci, že se musíme
věnovat i těmto zlořádům a pak je to vždy na
úkor něčeho, třeba užitečnějšího. Vždyť dnes
už jsou lidé hodně informovaní, není žádným tajemstvím, že např. taková plechovka
se v přírodě rozkládá 5 let, plast 100 let a přes
to všechno se s odpadky odhozenými v přírodě stále potýkáme.
My se sice snažíme, aby i naše obec pokud možno vzkvétala, ale co říci na to, kdy
jsme už minulý rok vysadili podél chodníku
na Plzeňské ulici u mostu přes Zálužský potok krásně kvetoucí sakury, ale letos, když
se stromky uchytily, jich 6 vandalové polámali a vytrhali? Nikomu tím samozřejmě neprospěli, ale zřejmě tito jedinci našli zalíbení
v tom, že ničí to, co může krášlit a přinášet
radost z pouhého pohledu na krásně kvetoucí strom.
No, přátelé, nechci končit svůj příspěvek tolik pesimisticky, ale informovat jsem vás chtěl.
Závěrem mně ale dovolte popřát vám všem
krásný letní čas, nádherné prázdniny, báječné dovolené a hlavně se ve zdraví vždy navraťte ze všech cest, cestiček a výletů domů.
Načerpejte nové síly ať je nač vzpomínat.
Zpracoval: J. Skála

Usnesení

Škola

v přírodě

ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
25. června 2014 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a po- sem kupní smlouvy
stup rady obce za období od jednání za5. schvaluje prodej pozemku parc.č.
stupitelstva obce dne 26. března 2014 do 982/29 o výměře 4 m2 v k.ú. Zbůch za
dnešního zasedání
cenu ve výši 400.- Kč/1m2 manželům
2. schvaluje navýšení rozpočtu Ma- Sojkovým, bytem Zbůch s tím, že kuputeřské školy Pohádka Zbůch, U Školky jící uhradí náklady spojené s převodem
150 o 200.000.- Kč pro rok 2014 z důvo- pozemku. Zároveň pověřuje starostu obdu zajištění nového nábytku a zařízení ce podpisem kupní smlouvy
do přístavby mateřské školy
6. schvaluje prodej bytové jednotky
3. schvaluje koupi pozemků par- č. 144/02 o výměře 80,19 m2 ( vč. sklec.č. 1117/1 o výměře 317 m2 a par- pa ) v bytovém domě Zbůch, 5. květc.č.1118/10 o výměře 172 m2 v k.ú. Čer- na č.p. 144, umístěné v 1. NP budovy
vený Újezd u Zbůchu vzniklé na základě č.p. 144, postavené na pozemku parc. č.
geometrického plánu č. 174 – 7/2014, za 149/1 katastrální území a obec Zbůch.
cenu ve výši 300.- Kč/1m2 od paní Ja- K bytové jednotce náležíspoluvlastnicny Pechmanové, bytem Radčice a k to- ký podíl ve výši 8019/31975 z celku ke
mu uhrazení částky ve výši 19.905.- Kč, společným částem budovy č.p.144 a spojako kompenzaci její úhrady daně z pří- luvlastnický podíl ve výši 8019/31975
jmu ve výši 15%, protože vlastní nemovi- z celku stavební parcely č. parc. 149/1
tost od konce roku 2013, tedy méně jak 5 zastavěná plocha, spoluvlastnický podíl
let. Zároveň pověřuje starostu obce pod- ve výši 8019/31975 z celku p.č.149/2 –
pisem kupní smlouvy
ostatní plocha a spoluvlastnický podíl ve
4. schvaluje prodej pozemku parc.č. výši 8019/31975 z celku p.č.149/3 – za714/21 o výměře 16 m2 v k.ú. Zbůch, stavěná plocha, to vše katastrální území
který vznikl na základě geometrického a obec Zbůch za cenu ve výši 480.000.plánu č. 799-23/2014, za cenu ve výši Kč, kupující: Lukáš a Jiří Fryček, oba
400.- Kč/1m2 manželům Vlasákovým, bytem Líně s tím, že kupující uhradí nábytem Zbůch s tím, že kupující uhradí klady spojené s převodem.
náklady spojené s převodem pozemku.
Zároveň pověřuje starostu obce podZároveň pověřuje starostu obce podpi- pisem kupní smlouvy
Ing. Jiří Hájek v.r., starosta obce

Naši

Tento týden byl úžasný, moc jsem si to tu
užila. Zažila jsem spoustu legrace a dobrodružství. V chatkách bylo útulně, vařili tu dobře. Legraci jsme měli každý den. Se spolužáky jsme vycházeli dobře a nic mi tu nechybělo.
Moc jsem si to tu užila
Tereza Zemanová
Tábor Kořen byl ten nejlepší výlet s paní učitelkou Irenkou. Moc jsme si to tam užili. Každý den jsme hráli různé hry a soutěže. Pobyt
v chatkách se mi strašně líbil, doufám, že na
Kořen pojedeme ještě někdy.
Barbora Fourová
Tábor Kořen je dobrá věc. Každý den to byla paráda, s paní učitelkou Irenou Svobodovou
byla legrace. Když jsme šli do bazénu, tak kluci
vždy skákali do vody. A holky si vždy povídaly,
když jsme měly spát. Moc se mi to líbilo a už se
těším, až pojedu další rok na tábor Kořen. A taky se těším na Honzu, se kterým byla legrace.

Josef Skála v.r., místostarosta obce

Natálie Šťastná

jubilanti

ČERVENEC
Vlasta Šindelářová
Věra Vanková
Marie Drábová
Václav Tůma
Vojtěch Strnad
SRPEN
Václav Skolek
Hana Šlaufová
Jan Grűndl
Marie Váchalová
Erich Hrbaček
Věra Psutková
Alfréd Maroš
Jiří Hrabák
Irena Wenigová
Jan Grűndl
Erich Hrbaček

ZÁŘÍ
František Sack
Danuše Cvachoučková
Věra Kebrlová
Josef Cvachouček
Jaroslava Mauleová
Václav Plass
Jan Koptík

V pondělí 30. 6.2014 byla zahájena přístavba jedné třídy
mateřské školy o kapacitě 15 dětí, čímž dojde k navýšení kapacity mateřské školy na celkový počet 97 dětí.

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

Jiří Hájek, starosta

ATLETICKÝ DEN
Ve čtvrtek 5.6. jsme žili jen atletikou. Ráno
jsme vyrazili do Nýřan na okresní atletický
trojboj dvoučlenných školních družstev. Naši
školu reprezentovalo sedm dvojic. Konkurence byla veliká, přijelo devět škol s 12 družstvy
v každé kategorii (mladší žactvo – dívky, hoši, starší žactvo – dívky, hoši). Obsadili jsme

2x páté místo, 1x sedmé místo, 1x osmé místo, 1x 10 místo, 1x jedenácté místo a 1x dvanácté místo.
Odpoledne se mnou jelo několik opravdu skalních příznivců atletiky na Domažlický víceboj atletických přípravek. Soupeři byli
opravdu silní, např. AC Škoda Plzeň, Stří-
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bro, Domažlice – kluby, kde děti trénují 2x
i 3x týdně. Naše hrstka zbůšských atletů se
na toto odpoledne proměnila na členy AC Nýřany a společně jsme vybojovali z 10 přítomných klubů 2.místo. Oslavy nebraly konce.
Všem vítězům gratulujeme a pro všechny
zúčastněné třikrát hurá, hurá, hurá!
Sportu zdar Irena Svobodová

Letošní školní rok se nesl v duchu veselé nálady. Společnost nám dělal kamarád KRTEČEK z knížek Zdeňka Milera.
Spolu s krtkem a jeho kamarády
děti od podzimu do počátku léta
prožívaly různé veselé příběhy.
Plyšoví krtci, puzzle, knihy, společenské hry i obrázky s krtkem
zaplavily celou školku.
Krteček byl dětem dobrým kamarádem, ale hlavně dobrým
příkladem v řešení různých, pro
děti náročnějších situací bezkonfliktní cestou. Pomáhal nám tak
upevňovat u dětí zásady správného chování a jednání v dětském kolektivu.
Jeden dluh nám zůstal z minulého školního roku, kdy byla
velká voda a mladší děti nemohly vyjet na výlet parníkem. Hned
v září jsme dluh splatili a vyrazili i s kamarádem vodníkem na
Hracholusky na parník.
Dětem i rodičům během roku
učitelky připravovaly další společné veselé a zajímavé aktivity.
„Jablíčkový den“ plný podzimních písniček, s tanečkem
o jabloňce, který jsme naučili i maminky. Ty nám za odměnu napekly jablíčkové dobroty na
kterých jsme si společně všichni
moc pochutnali.
Další veselý den, na který jsme
se těšili, byl „Štědrý den“. Společně jsme si zakoledovali u stromečků ve třídách. Ve třídě A děti připravily živý Betlém, ve třídě
B děti zahrály scénku o zvířátkách a stromečku v zimě. Následovalo rozbalování dárků a hry
s nimi, spolu s rodiči. Také jsme
ochutnali vánoční cukroví od
maminek a babiček, které nás
navštívily. Byla nás plná školka a nikomu se nechtělo domů.
Následující den si s námi přišli
zakoledovat pan starosta Hájek
a pan místostarosta Skala. Děti
jim také předvedly svá vystoupení. V podvečer jsme se opět sešli
před obecním úřadem, kde děti
vystoupily a vánoční písničkou
se připojily ke koledování s dětmi ZŠ, rodiči i občany naší obce.
Velmi povedený byl „Den písniček a tanečků“, tedy dětský
karneval tentokrát na náměty
dětských písní. Děti mnohdy i za
účasti rodičů, či prarodičů předvedly nápadité masky, zazpívaly příslušnou píseň, jako například Pec nám spadla…, Polámal
se mraveneček…a mnoho jiných.
S písničkami v anglickém podá-

ní vystoupily děti s paní učitelkou Hanou.
Ty se předškoláci naučili během roku v kroužku angličtiny.
Následovala volná zábava a tanec při hudbě. Paní učitelka Věrka bravurně předvedla dramatizaci písně Šípková Růženka.
Děti dostaly za odměnu masopustní koblížek a dřevěnou píšťalku aby jim bylo veselo i cestou domů. Mamince a tatínkovi
Danečka Jánského děkujeme
za reprodukci taneční hudby
a ozvučení celé akce.
Školní rok se překlopil do druhé poloviny a po zimě jsme už vyhlíželi jarní sluníčko.
„Velikonoční den“ se také vyvedl. Děti společně se sourozenci zdobili kraslice a jako dekoraci
si je odnesli domů. Společně
zbaštili velikonočního beránka.
Tradice je třeba dodržovat, je to
známka kulturnosti národa.
„Den zahradníků“ jsme museli pro nepřízeň počasí o týden
odložit. Nicméně po týdnu jsme
se pustili za velké pomoci rodičů
do jarního úklidu školní zahrady. Maminky umyly a připravily
dětem hračky na písek a zahradu, tatínkové roznesli zahradní
nábytek a instalovali herní prvky do prostoru zahrady. Na závěr
nás čekala odměna – první jarní
vuřtík opečený na ohni. Ten pro
nás připravili jako sponzorský
dar v řeznictví u pana Hrdličky.
15. května jsme společně oslavili „Den rodiny“. Písničkou jsme
popřáli maminkám i babičkám
ke Dni matek a předali jim přáníčka, či vlastnoručně vyrobené
dárečky.
„Sportovní den“ (oslava MDD)
začal vystoupením dětí 2. třídy
ZŠ nacvičenou pohádkou
„O veselých kůzlatech“, následovalo vystoupení děvčat s různě dlouhými švihadly. Vše pod
vedením paní učitelky Kašpírkové. Pohádka se líbila dětem i přihlížejícím rodičům. Velmi pěkné
bylo vystoupení děvčat - takzvaný ROPE SKIPPING.
Obdivovali jsme jejich obratnost a postřeh při přeskoku hned
několika švihadel najednou. Naše oči nestačily tak rychle kmitat, jako nohy děvčat. Navíc jim
to v nových úborech moc slušelo. Jsme rády, když se k nám děti ze školy vracejí a vidíme, jak se
jim daří.
Tak to bylo i během sportovního dne. Všechny disciplíny s ná-

mi absolvovali i starší sourozenci našich dětí. A protože rodinná
družstva byla dvoučlenná, vyhnuli se tak někteří dospěláci
sportování. Přesto několik babiček neváhalo a vyzkoušelo připravená švihadla, či chůdy. Děti
soutěžily v hodu na cíl, přeskoku
švihadla, chůzi na chůdách, kopání na branku, lezení na strom.
Využili jsme také dětské hřiště
za zahradou školky a to lanovou
dráhu a šplhací pyramidu.
Vůbec sportování se nám letos
dařilo. S dětmi učitelky chodily
na travnaté fotbalové hřiště do
cihelny, kde společně hrály míčové hry. Pravidelně jsme využívali obecní dětské hřiště,
i hřiště s umělým povrchem
u základní školy. Na vedlejší dráze jsme trénovali běh na krátkou
vzdálenost. Pro relaxaci jsme využili přilehlé dětské hřiště školní
družiny. Děti byly vždy nadšené.
Proto chceme v těchto aktivitách pokračovat a zároveň poděkovat zastupitelstvu, radě obce
a hlavně panu starostovi Hájkovi za to, že nemusíme s dětmi jen
tak bloumat po Zbůchu, ale aktivně s nimi sportovat a vést je
ke kladnému vztahu a přirozené
potřebě pohybu.
Na závěr sportovního dne jsme
vyhlásili vítěze, ti dostali symbolické medaile v podobě usměvavých smajlíků. A kdo vyhrál?
No přece každý kdo sportoval!!!
S pozdravem „Sportu ZDAR“
jsme se přesunuli k ohni a pustili se do vuřtíků. Popovídali jsme
si, poseděli a k večeru se rozešli
spokojení domů.
19. června byl ve školce slavnostní den – loučili jsme se s našimi předškoláky. Sultán Solimán nechal nastoupit všechny
prvňáky čekatele. Společně pak
složili slib prvňáka a následovalo pasování do role prvňáčků. Děti byly obdarovány tričky
s logem školky, pěknou knihou
„Abeceda v ZOO“, která se jim
bude hodit v 1. třídě při čtení nových písmen. Od paní učitelky Hanky dostaly vysvědčení
z kroužku angličtiny. Po pasování se společně vyfotily (viz foto
ve vestibulu na obecním úřadě)
a následovala objednána zábava
v rytmu diska.
Do tance i radovánek byli vtaženi i rodiče. Babičky a dědečkové přihlíželi a fandili, paní učitelky byly dojaté, jak tři roky
utekly a musíme se loučit. Počasí
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nám přálo, celý program se všem
líbil. Rozloučili jsme se a teď už
jen přejeme dětem hodně úspěchů ve škole a rodičům pevné
nervy a hodně trpělivosti.
Velmi nesměle se tatínkové
scházeli 25.6. ve školce kdy jsme
měli „Den otců“. Dorazilo celkem
7 tatínků, 1 dědeček a 2 maminky v zastoupení. Na tento den
jsme si naplánovali společný výlet na letiště Líně. Rozdělili jsme
se do dvou skupin a jako první
hned po svačince vyrazily menší děti i s tatínky. Na letišti nás
přivítal pan Lukeš, který se nás
ujal. Nejdříve jsme vyslechli odborný výklad s projekcí, pak následovalo přezkoušení formou
záludných otázek. Po té následovala pečlivá prohlídka vrtulníku
– jednou stranou dovnitř, druhou stranou ven. Ještě kabina
pro piloty a pohrát si kniplem. To
se líbilo také tatínkům, kteří se
tak trochu vrátili do dětství, dědeček do doby základní vojenské
služby. Maminka – paní Hrdličková posloužila jako figurant při
ukázce pilotní helmy, tu si pak
děti mohly také vyzkoušet. Ještě
několik společných fotografií na
památku před vrtulníkem, nebo
helikoptérou? Teď nevím!?
A letíme domů. Jezdíme sem
opakovaně již několik let, protože vrtulníky jsou součástí našeho života, často nám létají nad
hlavami a dobře je známe, jen
ale z dálky, maličké. Takový vrtulník na zemi, to je něco jiného.
Rázem jsme všichni maličcí. Vážíme si práce leteckých záchranářů a slibujeme, že na sebe
o prázdninách dáme pozor, abychom jim nepřidělávali práci.
Zazvonil zvonec a veselé POHÁDKY 2013/2014 je konec.
Za projevenou přízeň a podporu v naší činnosti se sluší poděkovat milým sponzorům:
paní Stanislavě Egermayerové, která jako každý rok darovala
dětem balíčky u příležitosti Mikuláše a Velikonoc, řeznictví pana Hrdličky, kde dětem připravili
a darovali vuřtíky na akce školy, ty nejlepší široko daleko. Firmě HB TEXTILIE, která nikdy
nezapomene na děti s jejich milovanými plyšáky. A také všem rodičům za aktivní pomoc na zahradě MŠ, našim maminkám
a babičkám za dobroty na společná posezení ve školce.
V závěru pro vás ještě máme
pozvánku na webové stránky
pokračování na str. 5

pokračování ze str. 4

školky, kde se připravuje (a nad již je) fotoarchív některých aktivit „Veselého roku“ v MŠ.
...s dětmi: - nakupujeme tř.B
- výprava ke krmelci tř.B
- krtek na olympiádě tř.B
- výpravy za zvířátky tř. A,B,D
- na pouti tř.B
- zdobíme májku tř.C
- malujeme tř.A,B
- plaveme – předškoláci
- na křižovatce - doprav. hřiště tř.B
- v herně tř.A
- výprava k rybníčku tř.A

Tisková

Když

...s rodiči: - Jablíčkový den
- Štědrý den
- Den tanečků a písniček
- Velikonoční den
- Den zahradníků
- Den rodiny
- Sportovní den
- Slavnostní den
- Den otců

- zdravá výživa
- pohádka „Vlk a kůzlátka“
- pohádka „Zajíci a Velikonoce“
- pohádka „O kozlíkovi“
zveme vás k nahlédnutí na stránkách:
www.mszbuch.estranky.cz
Všem přejeme krásné prosluněné léto a září na shledanou, budeme pro vás mít další
překvapení. Během prázdnin se rozrosteme!
Naděžda Bacíková
ředitelka MŠ

...pro děti: - na parníku s vodníkem
- Mikuláš s pohádkou

zpráva

technika baví

Postavit si svůj počítač, sestavit a naprogramovat si svého robota, zvládnout program
pro CNC stroj, přesvědčit se o tom, jak houževnatá je ocel nebo pochopit, proč lze zatlouct hřebík banánem. Tyto úkoly a mnoho dalších experimentů se naučí zvládat
žáci základních škol v Dobřanech, Letinách
a Zbůchu na Plzeňsku a studenti středních
průmyslových škol v Ostrově a Tachově při
práci v technických kroužcích ve zmodernizovaných učebnách. Své vědomosti ze světa
techniky si rozšíří během školních vědeckých
dní, návštěv IQ parků, technických muzeí
a památek, veletrhů a výstav v ČR i zahraničí. Během exkurze do strojírenských provozů
si udělají obrázek, jak to chodí v praxi.
A protože příklady táhnou, na besedách
zaměřených na volbu povolání, se seznámí
s osobními příběhy odborníků, kteří se ve výzkumném centru COMTES FHT a.s. v Dobřanech a na Strojírenské fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnují výzkumu nových
materiálů a vývoji strojírenských technologií. Se svými učiteli pak výzkumníky navštíví přímo v laboratořích a uvidí je při práci
s elektronovým mikroskopem, dilatometrem
a dalšími přístroji pro analýzy materiálů.
To je neúplný výčet aktivit projektu (CZ.1.07/2.3.00/45.0012) podpořeného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeného na popularizaci strojního inženýrství. Projekt realizuje
devítičlenné konsorcium, vedené společností COMTES FHT, která se specializuje na výzkum a vývoj kovových materiálů a technologií jejich výroby. Byl zahájen počátkem

Hasiči Zbůch
I v tomto čísle Zbůšského
zpravodaje se chceme s Vámi podělit o naší činnost od dubna do
června 2014. Pro nás bylo v tomto období hlavním úkolem uspořádat okresní kolo 42. ročníku
jarního kola hry Plamen ve spolupráci s okresní odbornou radou mládeže OSH Plzeň – sever,

června 2014. Cíl této iniciativy je zřejmý –
povzbudit zájem dětí a mládeže o techniku
a motivovat je pro studium technických oborů na střední a vysoké škole.
Pro pedagogy fyziky, chemie, přírodopisu
a odborných technických předmětů to bude příležitost rozšířit své znalosti o novinky, poznat práci na moderních analytických
přístrojích a s takovými technologiemi, jako
je třeba válcovací stolice nebo vakuová pec.
Program stáží, které učitelé absolvují ve výzkumném centru v Dobřanech, bude každému přizpůsoben na míru. Významným výstupem budou digitální výukové materiály
zaměřené na zajímavé fyzikální jevy a chemické reakce kolem nás, v případě středních škol (SŠ) budou cíleny na nové technologie a materiály ve strojírenství. Vzniknou
též metodiky, které učitelům ZŠ napoví, jak
zavádět angličtinu do výuky fyziky, chemie
a přírodopisu a na strojních průmyslovkách
do předmětů Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů a Programování CNC strojů. Sborníky metodických listů (zvlášť pro ZŠ
a SŠ) budou poskytnuty všem školám v regionu Jihozápadních a Středních Čech, které
projeví zájem.
Nezapomíná se ani na výzkumné pracovníky. Pro ně bude připravena série workshopů
a praktických cvičení, aby dokázali výsledky své práce představit veřejnosti srozumitelně a poutavě. Absolvují mimo jiné stáž v BegBroke Science Park a v Cambridge Science
Park, aby se inspirovali tím, jak k popularizaci vědy a výzkumu přistupují univerzity
v Oxfordu a v Cambridge, jak pracují s mla-

dými badateli a přibližují jim vědu, techniku a přírodu.
Projekt je rozvržený do třinácti měsíců a za
tu dobu by se do něho mělo zapojit více než
1 200 žáků, studentů a pedagogů Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Středočeského kraje. A kam povede první cesta mladých techniků z Dobřan, Letin a Zbůchu?
Ještě před letními prázdninami si společně
prohlédnou hydroelektrárnu v Písku a vodní
hamr v Dobřívě na Rokycansku.
Tiskovou zprávu připravila: Inova Pro, s.r.o.,
Ke Stromečkům 1238, 253 01 Hostivice,
E-mail:inovapro@inovapro.cz
Další informace podají: Ing. Jiřina Shrbená,
projektová manažerka, tel. +420 777 863 262,
jirina.shrbena@inovapro.cz
Ing. Martina Boehmová,
koordinátorka projektu, tel. +420 377 197 314,
mboehmova@comtesfht.cz

v uplynulém čtvrtletí
OÚ Zbůch a okrsku Nýřansko.
Tato soutěž pro děti začala pro
nás už 21.5.2014 svoláním mimořádné členské schůze, kde
se doladily všechny úkoly, které čekaly na všechny členy sboru. 22.5.2014 – 23.5.2014 se konala příprava tratí a zázemí pro
410 přihlášených dětí z celého

okresu Plzeň - sever do této soutěže, která pro ně začala v sobotu 24.5.2014 od 9.00 hod. těmito
disciplínami:
(štafeta 4 x 60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF a 60m překážek jednotlivců(a v neděli požární útoky a vyhlášení výsledků.
Z naší strany byla hlavně za-
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jištěna strava, ubytování a zázemí. Chtěli bychom poděkovat p. Egermayerové za stravu,
OÚ, členům okrsku Nýřansko,
všem našim příznivcům a hlavně
všem našim členům sboru za jejich obětavou pomoc při zajištění
a přípravě této náročné soutěže.
pokračování na str. 6

pokračování ze str. 5

Výjezdová jednotka provedla
v průběhu uplynulého kvartálu
6 zásahů:
(4x likvidace obtížného hmyzu v obci Zbůch, čerpání vody,
hašení popelnice)
Naše děti, ženy, muži reprezentovali náš sbor také na těchto soutěžích:
V dubnu v soutěži pro děti
v požárním útoku s překážkami
CTIF v Manětíně, v květnu soutěž dětí ml. i st. + muži v požárním útoku s úpravami v Heřmanově Huti, kde všichni obsadili
1.místo, dále soutěž v Červeném
Újezdě (děti vybojovaly 1. místo a muži 2.místo) a v červnu
v Líních (požární útok s úpravami získaly děti 1.místo, že-

Hned příští sobotu 31.5.2014
jsme za podpory OÚ zorganizovali Den dětí. Opět děkujeme
všem, kteří se na dětském dni
podíleli a rádi mezi nás přišli. Podle ohlasů se i tato akce povedla.
Přes 100 dětí si s velkou chutí zasoutěžily a po zásluze byly odměněny. Líbilo se nám, že se připojili i někteří rodiče, kteří si to také
jaksepatří dosyta užili.
Pro veřejnost jsme jako každý
rok připravili 30.4.2014 Májku.
Zúčastnili jsme se také pravidelných členských a okrskových
schůzí, školení a výcviků:
(školení řidičů v Nýřanech,
jarního aktivu vedoucích MH
a dorostu Plzeň – sever)

Přehled

akcí od dubna do června

4. - 5.4. školení řidičů,
5.4.
zásah – popelnice,
23.4. jarní aktiv vedoucích MH a dorostu Plzeň- sever,
25.4. členská schůze,
26.4. soutěž dětí v Manětíně (požární útok s překážkami CTIF),
Roman rozhodčím,
30.4. Májka
3.5.
memoriál Vendulky Fránové v Plzni na Košutce – Roman
rozhodčím a
4.5.
VIII. Ročník Globus cup junior – Roman rozhodčím,
10.5. Soutěž v Heřmanově Huti (děti ml., st., chlapi – všichni
1.místo a Roman rozhodčím,
17.5. soutěž v Červeném Újezdě (1.místo děti, chlapi 2.místo a Roman rozhodčím),
21.5. mimořádná schůze kvůli Plamenu a zároveň likvidace hmyzu,
od 22.5. příprava na Plamen,
23.5. příprava na Plamen + likvidace hmyzu,
24.5. – 25.5. proběhlo okresní kolo hry Plamen - Roman rozhodčím,
27.5. členská schůze,
28.5. čerpání vody,
29.5. proběhli slavnosti ke 150. výročí dobrovolného hasičství
v Čechách, Moravě a Slezsku na náměstí Republiky v Plzni,
31.5. dětský den
1.6.
okresní soutěž v požárním sportu v Plzni na 33 ZŠ Skvrňany – Roman rozhodčím,

ny 3.místo, muži 4.místo), dále
ještě v Černošíně (muži vyhráli 2.místo), děti v Mrtníku se zúčastnily v požárním útoku a štafetě 4x60m podle směrnic hry
Plamen).
Na většině soutěžích náš sbor
zastupoval, jako rozhodčí p. Roman Procházka.
Dnešní zprávu, bych chtěla
zakončit pozváním všech našich
příznivců na Memoriál Jana Motyčky, který proběhne 5.7.2014,
a protože se blíží čas vytoužených prázdnin a zasloužených
dovolených, přeji všem pěkné počasí a v září se na Vás opět s čerstvými novinkami z našeho sboru SDH Zbůch těší

jednatelka SDH Zbůch
Věra Kaliská

2014

okresní kolo hry Plamen

7.6.

memoriál Davida Mikešky v požárním útoku s úpravami
v Líních (děti 1.místo, ženy 3.místo a muži 4. místo) a Roman
rozhodčím na krajském kole v Požárním sportu ve Stříbře,
10.6. schůze v Nýřanech kvůli novým předpisům,
14.6. soutěž v Černošíně (muži 2.místo) a Roman rozhodčí
ve dnech 14.6. – 15.6.2014 ve Všerubech na krajském kole hry Plamen
Akce, které by se ještě měly konat po termínu zapsání do zpravodaje:
21.6. den města Nýřan,
22.6. soutěž dětí v Mrtníku,
24.6. členská schůze od 18.00 hod.,
26.6. okrsková schůze od 19.00 hod. v Blatnicích,
28.6. soutěž v požárním útoku pro děti v Úhercích a Roman bude
rozhodčím

Plánované akce Přírodovědného
kroužku při ZŠ ve Zbůchu
- podzim 2014

SPORTOVNÍ KROUŽEK
ROPE SKIPPING PŘI ZŠ
VE ZBŮCHU
Kroužek je rozdělen na začátečníky (22) a pokročilé (17).
Úspěchy ve školním roce 2013/14:
- 1. místo v okresní soutěži Zručské pohybovky
- 3. - 4. místo v krajské soutěži O nejlepší pohybovou skladbu
- účast na republikovém finále soutěže Česko se hýbe
v SK Slavia Praha
Vystoupení: Akademie ASPV Nýřany, MŠ Zbůch, SAMC Plzeň,
veřejná hodina K aerobiku

Sobota, 6. září 	- výlet do Lisova do Ranche Červený Mlýn
- Westernový den.
Sobota, 18. října - celodenní výlet k autorovi tv večerníčků
- V. Chaloupkovi.
Sobota, 15. listopadu - výlet do ZOO Plzeň.
Sobota, 20. prosince - návštěva Útulku pro opuštěné psy
v Plzni - Borech. (předání piškotů a dalších pamlsků pro čtyřnohé kamarády).

Marie Kašpírková, vedoucí kroužku
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pokračování ze str. 8

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU KONANÉ
VE ZBŮCHU VE DNECH
23.5. - 24.5. 2014
okrsky
celkem
3

voliči
v seznamu
1.725

vydané volební
obálky účast v %
222
12.87

VELIKONOCE
SVÁTKY JARA

odevzdané platné
obálky
hlasy
222
218

platné hlasy
číslostrana / hnutí
		
celkem v %
1
SNK Evropští demokraté.....................................2........0,91
2
Koalice SP a NO!................................................0........0,00
3
Klub angažovaných nestraníků..........................0........0,00
4
NE – Bruselu – Národní demokracie...................0........0,00
5
Křesť. demokr. unie – Čs. strana lid.
2.........0,91
6
Strana zdr. Rozumu – NECHCEME EURO..........4........1,83
7
Koalice TOP 09 a STAN......................................37......16,97
8
Liberálně ekologická strana................................0........0,00
9
LEV – 21 Národní socialisté................................1........0,45
10
Komunistická strana Čech a Moravy..................30......13,76
11
evropani.cz.........................................................0........0,00
12
Republ. Str. Čech, Moravy a Slezska...................0........0,00
13
Fair play – HNPD................................................1........0,45
14
Česká strana soc. Demokratická........................30......13,76
16
ANO 2011..........................................................39...... 17,88
17
Strana rovných příležitostí.................................0........0,00
18
Moravané...........................................................0........0,00
19
Česká strana regionů.........................................0........0,00
20
Občanská demokratická strana......................... 18.......8,25
21
VIZE 2014..........................................................1........0,45
22
Úsvit přímé demokr. T. Okamury........................2........0,91
23
Strana zelených..................................................3........1,37
24
Strana svobodných občanů...............................12.......5,50
25
Romská demokratická strana.............................0........0,00
26
Komunistická strana Československa.................3........1,37
27
Volte pravý blok www. Cibulka.net......................3........1,37
28
ANTIBURSÍK-STOP EKOTERORU!......................1........0,45
29
Koalice DSSS a SPE...........................................0........0,00
30
Hnutí sociálně slabých.......................................0........0,00
31
Republika...........................................................0........0,00
32
Česká pirátská strana.......................................13.......5,96
33
Česká Suverenita...............................................2........0,91
34
Koruna Česká (monarch. Strana).......................0........0,00
35
Aktiv nezávislých občanů...................................0........0,00
36
Česká strana národně sociální...........................0........0,00
37
Občanská konzervativní strana .........................2........0,91
38
Věci veřejné....................................................... 11........5,04
39
OBČANÉ 2011....................................................1........0,45
„Nový člověk, homo Europaeus, nezrodí se pouze politikou vnější,
nýbrž hlavně vnitřní …
Politický úkol demokratické rekonstrukce Evropy musí být dovršen
a vlastně umožněn převychováním národů ...”
T. G. Masaryk

Pokud jste hledali nové nápady pro velikonoční výzdobu,
mohli jste se účastnit tvůrčího
odpoledne s názvem Velikonoční inspirace, pořádané TJ Sokol
Zbůch ve spolupráci s VV Zbůch
v sobotu, 12. dubna 2014 v sále restaurace Baník ve Zbůchu.

ji pomlázku stejně odnesl. Nejvíce děti zaujala technika zdobení
kraslic voskem, lákalo je zejména tavení voskovek nad svíčkou,
ale výsledek v podobě ozdobené kraslice také potěšil a to díky paní Žalmanové, která se dětem plně věnovala při tvoření.

Po vstupu do sálu zúčastněné
čekala profesionálně připravená
pracoviště, která nepostrádala
všechny potřebné pomůcky nejen k malování kraslic, ale i dekorativních předmětů s velikonoční tématikou, jejichž výroba
mnohé účastníky přímo uchvátila. Na stolech byly pro inspiraci
vystaveny hotové výrobky, které
si získaly zasloužený obdiv nejen dětí. Akce byla určena všem
věkovým kategoriím, dětem i dospělým. Jak se ve Zbůchu stává
téměř tradicí, žáci ZŠ se podobných akcí zúčastňují jen zřídka a proto nás nepřekvapilo, že
v největším počtu dorazily předškolní děti. I když byly některé techniky pro takto malé děti
náročné, pomohli rodiče, nebo si
děti místo malování polepily vajíčka papírovými vystřihovánkami a domů si odnášely krásné zajíčky, kuřátka či papírové
ozdoby. Také pletení pomlázky,
které trpělivě vyučoval pan Bayer, bylo těžké, ale každý si svo-

V obležení bylo také pracoviště
s origami a to díky paní Hladíkové a Bayerové, které připravily všechny potřebné papíry a papírky různých rozměrů a barev,
ale také celé odpoledne trpělivě
ukazovaly postup při skládání
každému zájemci. Děti překvapily svou šikovností a dokázaly
bravurně složit květiny a vlaštovky z papíru i bez pomoci rodičů a hlavně je to bavilo. Nikdo neodešel ze sálu s prázdnou
a věřím, že byl každý ve tvůrčím
opojení a spokojen.
Touto cestou děkujeme paní
Kubischové, že nám umožnila
využít pro tuto akci sál Baníku
a paní Egermayerové za darování sladkých velikonočních nadílek.
Další společnou akcí s názvem
– Sportovní odpoledne – plánujeme na poslední týden v září
2014 a těšíme se na Vaši účast.

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ
To poslední se konalo 22. května 2014 v areálu zámku v Rochlově, kam jsme byli pozváni všichni
„písmáci” z regionu Nýřansko a Mikroregionu Radbuza. V úvodu setkání organizátoři letošního aktivu
pro nás připravili zajímavou prohlídku jak interiérů, tak i exteriérů
celého objektu, který v současnosti není veřejnosti přístupný z důvo-

dů rekonstrukce objektu. Zajímavý byl i následující seminář, který
řídila paní Jana Dienstpierovám,
metodička kronik z Muzea a galérie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici a Ing. Andrea Kubernátová,
manažerka Mikroregionu Radbuza
v Dobřanech.
Za všechny kronikáře - R.Hrdlička
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Lydie Bayerová
starostka TJ Sokol Zbůch

Retrospektivy zbůchu – ing. jan hošek
RADOSTI I STRASTI MÉHO DĚTSTVÍ
Cesta životem někdy tak trochu připomíná houpačku. Zatímco v minulé části jsem
vás pozval do májového Zbůchu mého dětství
a provedl vás radostmi, které toto roční období doprovází, dnes se opět musím vrátit k těm
smutnějším okamžikům z historie obce. Mezi ně neodmyslitelně patřily i požáry. Pokud
si vzpomínám, zbůšští hasiči k nim v dobách
mého dětství vyjížděli mnohokrát. Jen některé z nich však zůstaly nesmazatelně uchovány v mé paměti a vidím je před sebou tak,
jako by to bylo včera. Tehdy ještě jezdily parní lokomotivy, za kterými se táhly celé sloupce jisker a tak nebylo žádnou zvláštností, že
hořelo obilí kolem trati. Pro zemědělce z toho plynuly velké ztráty, a proto byly zřízeny
tak zvané žňové hlídky. Ty chodily v době žní
během noci po kritických místech, a pokud
obilí začalo hořet, spustily požární poplach.
Nebylo to tak jednoduché, protože v té době
nebyly k dispozici mobilní telefony a tak hlídka musela utíkat do vsi spustit sirénu. I když
to trvalo poměrně dlouho, škody byly přece
jen menší, než kdyby shořel celý lán. Žňové
hlídky byly ve Zbůchu nařízeny 29. června
1948 a týkaly se mužů od 18 do 60 let. Něco
takového by dnes v rámci zachování demokracie a lidských práv nebylo možné, zvláště když se to dělalo povinně a zdarma. V té
době, kdy ústřední heslo znělo „Ani zrno nazmar,“ však všichni zbůšští muži chodili na
žňové hlídky tak, jak jim bylo uloženo. Vzpomínám si, že tatínek hlídal od dvou do čtyř
hodin v noci, nasnídal se a rovnou šel do práce na Masarykův důl v Týnci. Kdyby to dnes
někomu nařídili, tak to v devadesáti devíti
procentech skončí u Evropského soudu pro
lidská práva.
První z požárů, o kterém bych vám chtěl
vyprávět, nebyl velký svým rozsahem, avšak
pro mne byl významný tím, že jsem se jeho hašení osobně zúčastnil i já. Bylo to spíše jen taková epizoda. Tenkrát zřejmě někdo
odhodil nedopalek cigarety v lese u Straků,
který býval významným místem našich dětských her. Když jsme viděli houkající požární vůz KLŐCKNER DEUTZ, který řídil Josef
Svoboda, jak jede kolem nás k lesu, začali jsme za ním utíkat. Již z místa, kde dnes
stojí dům č. p. 366, který začátkem šedesátých let postavili Bauerovi, jsme viděli, jak
se z lesa u Straků kouří. Požár naštěstí ne-

byl ještě příliš rozšířen a plameny dosahovaly maximálně do výše jednoho metru. Zatím hořelo jen jehličí, klestí a borové šišky,
kterých leželo na zemi nepřeberné množství.
Občas jsme je tam chodili s maminkou sbírat na topení. Hasiči začali požár hasit vodou, avšak v lese je to složité, sotva odešli někam jinam, už zase vyšlehly malé plaménky.
My jsme však byli připraveni a větvemi jsme
je okamžitě udusili. Důležité bylo, že se podařilo zachránit před ohněm domek manželů
Strakových i dřevěný pomníček s obrázkem
Václava Cvachoučka, který na tomto místě
25. listopadu 1945 tragicky zahynul. Oheň
jsme hasili několik hodin, a když bylo nebezpečí definitivně zažehnáno, vypadali jsme ve
školních šatech spíše jako bubáci. Největším
štěstím však pro nás bylo, že náš oblíbený les
byl zachráněn a toto štěstí bylo ještě větší,
když nás za odměnu svezli hasičským autem
KLŐCKNER DEUTZ až domů. Nic víc už jsme
si snad ani nemohli přát. Když mne maminka uviděla mezi dveřmi, spráskla ruce, avšak
okamžitě si uvědomila, že trestat mne by bylo
nepedagogické. I dnes tímto lesem často chodím. Procházím pod stromy, které ve slunečním svitu vytváří zvláštní stínohru, vnímám
vůni borového dřeva, a když les šumí, připadá mi, jako by ještě dnes, po téměř šedesáti
letech, děkoval za svoji záchranu. Je už navždy neodmyslitelně spjat s mým dětstvím,
prožitým ve Zbůchu.
Další z požárů, který bych vám chtěl dnes
připomenout, a který v obci patřil k těm nejtragičtějším, zůstal v mé paměti díky okolnostem uchován tak živě, jako by se to událo
včera. Dne 8. května 1956 se konala v hostinci u Hajžmanů, dnešním hostinci Baník,
školní besídka, spojená s oslavami jedenáctého výročí osvobození. Nebyla ničím zvláštní
a podobala se všem ostatním, které jí předcházely, jako vejce vejci. Recitovaly se básně
s budovatelskou tematikou, hrály se divadelní scénky, kde uvědomělí pionýři představovali převážně frézy, zpívající k lepším zítřkům
a jejich rodiče v hledišti tomu s uspokojením
přihlíželi. Měl jsem proti svým vrstevníkům
velké štěstí, protože když venku začala pronikavě ječet siréna ohlašující požár, byl jsem
právě na WC. Kdybych byl v tom okamžiku
v sále, neunikl bych bdělému oku pedagogů, kteří pohotově zablokovali dveře a mu-
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část:

sel bych zůstat uvnitř jako ostatní. Rychle
jsem vyběhl na silnici před hospodu a přestože jsem měl zakrytý výhled okolními domy, uviděl jsem nad střechami, v místě kde
stála škola, vysoký sloup dýmu. Směrem od
návsi utíkali nějací lidé, tak jsem se k nim
přidal a zanedlouho jsem splynul s davem.
Z posledních sil jsem doběhl na školní hřiště
a na pohled, který se mi tam naskytl, nedokážu až do konce svého života zapomenout.
Stodola za plotem státního statku, naplněná až po okraj slámou, byla v jednom plameni a proudy vody, které do ní ze všech stran
začal chrlit přivolaný hasičský sbor, se okamžitě měnily v oblaka páry. Když sláma vyhořela, ze stodoly zůstala jen střecha, držící
pouze na doutnajících trámech, které se začínaly pod její tíhou povážlivě hýbat. Potom
se to stalo. Nejdříve se ozvalo praskání, po
kterém bezprostředně následoval ohlušující
rachot, a celá ta žhavá masa se zřítila v jediném tragickém okamžiku tohoto hrůzného
divadla. Samotný pád stodoly by sám o sobě
nebyl žádnou tragédií, avšak stalo se to právě v okamžiku, kdy v jejím prostředku stál
velitel zbůšských hasičů Václav Niedermayer.

Asi měl v knize osudu předurčeno, že jeho
život skončí právě teď a právě tady. Zemřel
sice až v sanitce, avšak to, co se právě stalo, těžce zasáhlo nás všechny, kteří jsme tomu přihlíželi.
Pokračování příště ….

ZÁJEZD NAŠICH SENIORŮ NA JIH ČECH
Po výletě v loňském roce na
pomezí našeho, Plzeňského a Jihočeského kraje ( zámek a tvrz
Lnáře a zámek Chanovice), se letos naši senioři a členové svazu
civilizačních chorob ve Zbůchu
vydali na celodenní autobusový výlet na Šumavu, do její jižní části.

Naší cílovou destinací po více jak třech hodinách jízdy se
stalo známé letní i zimní rekreační středisko na Lipně. Přímo
u hráze této největší vodní přehrady u nás se během několik
let vybudoval moderní, sportovně – relaxační areál s největším
turistickým lákadlem – Stezkou

v korunách stromů – na vrcholu Kramolína. Už samotná jízda
lanovkou na vrchol byla pro většinu velkým dobrodružstvím,
neboť těsně před polednem se
zvedl vítr a tato jízda připomínala v několika momentech jumping. Nakonec jsme se všichni
dostali na vrchol Kramolína bez

8

větších zdravotních problémů
a naopak si vychutnali jak samotnou procházku v korunách
stromů, tak především nádherné pohledy do širokého okolí přímo na vrcholu stavby, která připomíná velikonoční kraslici.
Po této náročné jízdě a též pohybu na čerstvém vzduchu připokračování na str. 9

pokračování ze str. 8

šel vhod oběd v Panském domě
ve Vyšším Brodě.
Tou poslední zastávkou na našem putování po romantickém jihu Čech se stala „perla“ na Vltavě – Český Krumlov. Zde na
nás čekaly postavy ze smutné
i radostné historie i osobnosti ze
současnosti v muzeu voskových
figurín. Byli zde vidět zástupci
z doby panování Rudolfa II., členové Habsburské monarchie, velikáni výtvarného i hudebního
světa, zástupci církve či minu-

lí i současní politici. Byla to pro
nás všechny zajímavá a hlavně
poučná výstava, kterou bychom
doporučili všem, kteří se zajímají především o historii!
Před odjezdem z města, které
je právem na Seznamu kulturního dědictví památek UNESCO,
jsme si ještě prohlédli historické
jádro města. Tento den, na začátku června bylo příjemné počasí
a i proto jsme odjížděli domů spokojeni.

Za všechny účastníky zájezdu
R. Hrdlička

PAROHATÁ MĚSTA 2014 - 6. - 7. ČERVNA
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Letošní setkání Parohatých
měst a obcí se konalo na rozhraní Čech a Moravy v Jaroměřicích
n./ R., nedaleko bývalého okresního města Třebíč.
1. ročník – 2004
Semily (Liberecký kraj)
2. ročník – 2006 – Horní
Jelení (Pardubický kraj)
3. ročník – 2008 – Jedovnice
(Jihomoravský kraj)
4. ročník – 2010 – Pražmo
(Moravskoslezský kraj)
5. ročník – 201
Doksy (Liberecký kraj)
Do tohoto města jsem se vydal vlakovým spojem přes České Budějovice, Jindřichův Hradec
a Jihlavu o den dříve, než začaly samotné oslavy. Tou úvodní akcí letošního setkání Parohatých
měst a obcí bylo v pátečním podvečeru v hotelu Opera slavnostní
přivítání všech přítomných delegací jak starostou Jaroměřic n./
R., Jaroslavem Soukupem, tak

též hejtmanem kraje Vysočina,
MUDr. Jiřím Běhounkem i prezidentem Parohatých měst a obcí,
Vladimírem Kubíkem.
Velkým zážitkem pro všechny účastníky setkání byly noční
prohlídky zámku v Jaroměřicích,
kde navíc místní divadelní ochotníci vystupovali v dobových kostýmech a tak nám přiblížili dobu,
kdy zde žil hrabě Jan Adam Questenberk ( 1678 – 1752 ).
Naopak tou hlavní akcí letošního setkání Parohatých měst a obcí byl druhý den v sobotu v dopoledních hodinách průvod městem,
po kterém následovaly zdravice
jednotlivých delegací. V kulturní
části letošních oslav vystupovali nejenom žáci místní mateřské
a základní školy, hudební skupiny, ale též dostali prostor zástupci jednotlivých Parohatých
měst a obcí. Největší úspěch sklidili svým vtipným vystoupením
lyžníků zástupci Podkrkonošské-

ho a Podjizerského spolku Járy
Cimrmana ze Semil.
Partnerem letošního setkání
Parohatých měst a obcí na Vysočině byla Jaderná elektrárna
Dukovany.
Bohužel, musím konstatovat,
že celý Plzeňský kraj reprezen-

tovala Parohatá města a obce
jen naše obec Zbůch a Železná Ruda. Sousední, Karlovarský kraj pak město Teplá a obec
Mnichov. Dovoluji si připomenout, že Hroznatovo parohy
má ve znaku město Stod a obec
Chotěšov.
R.Hrdlička

ZE ZÁPADNÍCH ČECH K PROTINOŽCŮM
NA NOVÝ ZÉLAND – 4. část
Kapitán Krippner
Martin Krippner je ten, kvůli kterému se
Češi stěhovali z naší oblasti na Nový Zéland.
Syn kováře se narodil v Čechách roku 1817.
Po klášterním a poté univerzitním vzdělání
vstoupil v roce 1842 do imperiální rakouské armády, kde udělal celkem rychlou kariéru. Jako kapitán se stal velitelem posádky ve
Frankfurtu nad Mohanem, kde také potkal
svoji budoucí ženu – umělkyni, muzikantku
a lingvistku Emily Longdill. S ní a ještě se
dvěma českými rodinami na naléhání bratra Emily odpluli v roce 1861 do Aucklendu.

Tehdy již 44letý Krippner si severně nad Aucklendem vybral místo s názvem Orewa a pokoušel se zde farmařit. Jako farmář ale neuspěl a stal se místním poštmistrem.
Přesto psal svému bratru Michaelovi do
Čech dopisy popisující Nový Zéland jako zemi mnoha příležitostí a zorganizoval příchod
prvních imigrantů do Puhoi. Protože byl zpočátku také jediný, kdo znal jazyk osadníků
i angličtinu, zajišťoval kontakty komunity
s místními úřady. Byl to Krippner, kdo zorganizoval výrobu a prodej šindelů, kdo navrhl sbírat houby na export. Současně to byl
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také hlavně on, kdo se v situaci, kdy bylo nad
slunce jasné, že na Novém Zélandu čeká lidi
jen dřina a strádání, přičinil se o další vlny
přistěhovalců z Čech.
Krippner psal do Čech: „ Toto je báječná země. Skutečně výborné klimatické podmínky. První skupina nyní prosperuje i díky
štědrým grantům ….” Nasnadě je domněnka,
že Krippner dostával finanční odměnu novozélandské vlády za příliv imigrantů, ačkoliv jeho rodina to popírá. Říkají, že jestliže by
měl příjem z každé hlavy, pak nemusel vyhledávat tolik zaměstnání, aby se uživil.
pokračování na str. 10

pokračování ze str. 98

Škola a kostel
Každopádně do Puhoi přicházelo stále více Čechů. V roce 1872 přicestovalo 18, v roce 1875 dalších 12 a v roce 1876 velká skupina 31 osadníků z Čech. Nebylo pochyb o tom,
že komunita během předcházejících let velice vyspěla. Noviny The Weekly News o ní
1. června 1876 psaly : „ Kvetoucí, stále prací
zaneprázdněná osada, kde se spokojeně pase skot, koně i ovce na výživných pastvinách.
Kopce původně porostlé pralesem osadníci
zkultivovali a úspěšně využili pro hospodářské a průmyslové účely. Když jste se zeptali starých osadníků, jak se jim podařilo přežít, odpověděli – byla to víra a soudružnost.
Všichni jsme si navzájem pomáhali.”
Silná pouta byla navíc umocněna jazykovou izolovaností. Získat obchodní kontakty v Aucklendu bylo pro osadníky stále velkým problémem. Money v zápisníku píše:

„Muž prodávající krocana mohl na sebe upozornit pouze napodobováním krocaních zvuků, dvě ženy strávily v obchodě půl hodiny
jen tvořením kyselých grimas v obličeji, kterými dávaly najevo, že chtějí ocet.” Češi se
proto rozhodli, že jejich děti musí perfektně
ovládat místní angličtinu. Již roku 1869 otevřeli první školu, zatím v chatrči vytvořené
z palem nikau. Státní škola byla vybudována v roce 1872 a kapitán Krippner se stal jejím principálem. On učil mladší žáky a jeho
žena starší. Uprostřed osmdesátých let, v roce 1884, nastoupil mladší učitel a Krippnerovi opustili kraj a odstěhovali se do domu
ve Warkworthu, který pro ně česká komunita postavila.
V roce 1881 byl v Puhoi postaven kostel,
zasvěcený svatému Petru a Pavlovi, který
tu je dodnes. Dostavit se včas na bohoslužbu bylo ale tehdy často velikým problémem.
Příchozí se museli brodit všudypřítomným

NÁŠ SLOUPEK

ROK 1969
cena
v korunách
		

konec 4. části
zpracoval R.Hrdlička
z geografického časopisu – Koktej
Autor článku – Martin Slíva

ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ
SVAZ – MO VE ZBŮCHU
2. část

Finance během posledních 90 let u nás.
Pojďte se mnou do historie našeho státu a ukažme si na několika
příkladech, jaké byly vysoké výdělky v jednotlivých profesích a kolik
si toho mohl koupit obyvatel v této zemi a v dané době za 100.- Kč.
Zboží

bahnem. Zvon vyzváněl 15 minut před bohoslužbou, ale v deštivém počasí byl začátek,
původně stanovený na 10.30, často posunut
až na 12 hod., aby to všichni mohli stihnout.
V kostele muži i ženy seděli zvlášť.
Společný život byl vůbec velice důležitý. Legendární pověsti kolovaly o původních
osadnících. Lawrence Schischka vzpopmíná: „ Pamatuji si jednu událost, kdy naše
malá chatrč byla plná až k prasknutí, ponechávajíc skrovný prostor pro tanečníky. Jako vždy se tančilo v sobotu večer, když tu přišel ohromný liják a pokračoval až do středy.
Tančilo se až do středy. Ti, co to měli kousek,
odešli se do svých domovů vyspat, ale pak se
zase vrátili a tanec pokračoval. A v sobotu se
při muzice začalo zase nanovo.”

Zahrádkáři ve Zbůchu též
udržovali keře na návsi i řezy stromů. Jak vyžadovala doba, všechny zájmové organizace v obci byly sdruženy v rámci
Národní fronty, měly však své
okresní výbory.
Zahrádkáři měli své sídlo
v Přemyslově ulici v Plzni, kam
mohli jednotlivci chodit pro různé rady a pomoc při různých
problémech. Organizace musela podávat hlášení o činnosti, plnění, často formálních, hlášení též o závazcích, o množství
zakoupených produktů, dokonce i o množství dodaného sena
státnímu statku.
V obci se několik let organizovala soutěž „Rozkvetlá ulice”.
Mnozí občané si prestižně zakládali na květinové výzdobě oken

kolik se dalo
koupit
za 100 korun

Chléb (kg)............................................ 2,60............. 38 bochníků
Mléko (litr)............................................ 1,90................52,6 litrů
Vejce (ks).................................................1..................100 vajec
Máslo (kg)...............................................40.............. deset čtvrtek
Pivo 10 (0,5 l).........................................1,70................ necelých
59 půllitrů
Hovězí zadní (kg).....................................29.............téměř tři a půl
kilogramu
Pánské boty............................................ 170............ šest desetin bot
Průměrné předplatné novin (měsíc)........12,70............... necelých
osm měsíců
Vstupenka do kina....................................4.................. 25 lístků
Stříhání pánských vlasů.........................5,10...............20 návštěv
u holiče
Jízdenka na osobní vlak (100 km)............ 14................ 7 jízdenek
Elektřina (kWh)..................................... 0,7................142,9 kWh
Auto Škoda 100.................................... 55.500............ dvě tisíciny
auta

a úpravách předzahrádek i veřejných prostranstvích. Komise
svazu pak prováděla posuzování a hodnocení.
Za zmínku také stojí osud lípy v zeleném trojúhelníku před
obecním úřadem. Byla z nadšení Pražského jara v roce 1968
vysazena. Později však byla záměrně na kmínku značně poškozena. Záchrana lípy pak byla
vyčítána ! Zásluhou několika nebojácných zahrádkářů byl strom
odborně ošetřen.
Organizace místních zahrádkářů měla poměrně velkou aktivitu. Za tuto činnost byla v roce
1980 hodnocena v našem okrese na 1. místě. O čtyři roky později, v roce 1984 měla 125 členů.
Konec 2. části
zpracoval R.Hrdlička

VÁCLAV DOLEJŠ
ODDÍL VODNÍHO PÓLA
KVS PLZEŇ

Televizor............................................... 3.950............... tři setiny
televizoru
Poštovné za dopis................................... 0,60..............166 známek
Benzín Normál (litr)...............................2,10................ necelých
48 litrů

zpracoval: R. Hrdlička

Po dlouhých letech půstu se vodní pólisté KVS Plzeň v kategorii mladších žáků dočkali medailového úspěchu, a hned zlato.
Po 5. místě v Poháru Českého svazu vodního póla nastoupil tým do
2. ligy, kde bez ztráty bodu zvítězil ve čtyřkolovém turnajovém klání
proti týmům Fezko Strakonice B, TJ Tábor a Stepp Praha.
V kádru mladších žáků vodního póla KVS Plzeň jsou nejenom Václav a Diana Dolejšových z Červeného Újezda, ale i jejich dvě sestřenice Štěpánka a Anička Dolejšovy.

Mech
ze střech odstraním,
střechy a okapy natřu, opravím

Tel.: 602 853 146, http://strechybastar.sweb.cz/

Článek použit z týdeníku 5 + 2
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Nabídka

různých akcí během

3.

čtvrtletí

2014

v našem regionu
18. - 20. 7. Stodská pouť (atrakce, jarmark,
kulturní program, letní kino, sportovní utkání v neděli: stará garda
Slavoje Stod vers. stará garda Viktorie Plzeň)
24. - 27. 7. Anenská pouť v Horšovském
Týně (slavnosti města, staročeský
jarmark)
26. 7. Stodská mopedyjáda / sportovní
stadion ve Stodě
26. 7. Mým národům ! Vernisáž v infocentru ve Spáleném Poříčí (výstava ke
100. výročí od 1. světové války)

26. - 27. 7. Slavnostní otevření rozhledny na Špičáku / Den s Lesy ČR v Železné Rudě
26. - 27. 7.Nepomucký trojúhelník (tradiční závod historických motocyklů)
29. 7. Mládežnické dechové orchestry
z Anglie (velký sál MKS v Domažlicích od 19.30 hod)
2. 8. Nýřaňanka a dechovka Pavla Saka z Kralovic (Kulturní dům v Horní
Bříze od 17. hod.)
2.8.
Večer pro klášter Chotěšov
XII. ročník od 14. hod
8.- 10. 8. Chodské slavnosti
a Vavřinecká pouť v Domažlicích

9.8.

Kladrubské léto / Felix Slováček
sen. a jun. + Atlantis orchestr
30. 8. 21. ročník Author Král Šumavy
road, cyklistický závod - Ahoj prázdninám – soutěže, hry, celodenní program v plzeňské ZOO
13. 8. Gigantfest, Dvůr Gigant v Záluží
u Stoda
Slavnosti vína a medu (nádvoří
kláštera v Kladrubech od 13. hod.)
EHD – Dny evropského dědictví (otevřeny všechny památky města Stříbra, které nejsou běžně přístupné –
Městské muzeum ve Stříbře)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V ČERVENÉM ÚJEZDĚ
Ani na jaře náš sbor nezahálel. Kolektiv mladých hasičů se
začal připravovat na velikonoce.
V sobotu 6. dubna proběhly vel. dílny, abychom včas připravili všechny věnce, výzdobu,
kraslice apod. na tradiční Velikonoční jarmark, který se uskutečnil 13. dubna v naší has.
zbrojnici a následující týden na
OÚ ve Zbůchu. Výtěžek je určen
pro mladé hasiče.
12. dubna se v Domažlicích
konala soutěž v extrémním sportu "Výstup na věž". Z našeho sboru se zúčasnil V. Dolejš, P. Dvořák, O. Sedláček a K. Spiller.
Všichni zdárně soutěž ukončili.
26. dubna jsme se s dětmi zúčastnili úklidu Klabavské nádrže. Děti byly spokojené, po práci si opekly vuřty. Počasí se moc
vydařilo.

V sobotu 17. května jsme
uspořádali 14. ročník Memoriálu F. Herejka. Účast sice nebyla
moc velká i tak se odpoledne vydařilo. V kategorii mužů skončili domácí na 1. místě, na 2. místě
Zbůch a 3. místo obsadili veteráni z Červeného Újezda. V kategorii ženy byly místní také na 1.
místě, na 2. místě skončily ženy
z Nýřan. Kategorie dětí ml. se zúčastnilo jen družstvo ze Zbůchu
a v kategorii starších na 1. místě skončilo družstvo ze Zbůchu,
na 2. místě Červený Újezd a na 3.
místě Nýřany. Mimo soutěž běžely úplně ty nejmenší děti, ale byly taky moc šikovné.
Náš sbor vypomohl také ve
Zbůchu při soutěži hry Plamen.
Zúčastnili jsme se také soutěží
v Heřmanově Huti a Líních a to
ve všech kategoriích.

Den dětí jsme oslavili na Ranči Červený Mlýn v Lisově u Stoda. Zde 14. června proběhly Kovbojské hry, soutěže na koních,
country bál a ohnivá show.

ŽIJÍ V NAŠÍ OBCI - Lukáš Prokop
DALŠÍ HVĚZDA NA OBZORU …
Po mnoha hráčích Baníku
Zbůch, kteří se v minulých letech uplatnili ve Viktorii Plzeň, především v mládežnických kategoriích, dnes opět
září mladičká hvězda v tomto plzeňském týmu, která začínala v nejmladší kategorii
Baníku Zbůch. Jmenuje se
Lukáš Prokop a je dalším hráčem tohoto známého a úspěš-

ného fotbalového rodu ze Zbůchu. Začínal s fotbalem, jako
každý místní fotbalista u nás
v Cihelně a během několika
odehraných sezón v nejmladší kategorii zde na sebe upozornil svými výbornými výkony až se dostal do hledáčku
„skautů” Viktorie Plzeň. Jedním z jeho posledních úspěchů je účast v turnaji Junior

(2004)

cupu v Tachově, kde 3. května
se stal nejlepším hráčem tohoto turnaje.
Přejme mu co nejvíce úspěchů jak na hřišti, tak i ve škole a aby i nadále dělal jak čest
zbůšskému fotbalu, tak především radost rodu (Lukáš je
zástupcem 4. generace) všech
Prokopů.
R.Hrdlička
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Pozvánka na další naši akci:
V sobotu 27. září se uskuteční
další ročník "Červeňácké 8".
Pavla Spillerová
SDH v Červeném Újezdě

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH HALMA ZBŮCH
Tento sportovní klub působí ve Zbůchu již od roku 1993
a k dnešnímu dni má 218 členů,
převážně sportovců se zdravotním postižením.
V roce 2013 se sportovci naší
tělovýchovné jednoty zúčastnili téměř třiceti akcí. Jednalo se
především o účast na národních

Štěpánka Kleisnerová – Mistryně české republiky v halové
i terčové lukostřelbě ve své kategorii
Matěj Berdis – vítěz všech
atletických závodů (celkem 3)
v běhu na 60 metrů, držitel národního rekordu a Mistr české
republiky v kategorii žactva

a mezinárodních závodech v atletice, boccie, cyklistice, lukostřelbě. Dále jsme pořádali dvě
sportovní soustředění, tentokrát
obě v létě. Putovní vodácký tábor
na Berounce a atletické soustředění ve Stříbře.
Dovolte mi, abych zmínil několik nejlepších výsledků našich
sportovců v roce 2013.

Josef Dekan – 2.
Mistrovství České
v běhu na 800 metrů
na Mistrovství České
na 1500 metrů
Petr Ponáhlo – 3.
Mistrovství České
v běhu na 100 metrů
Milan Melichar –
na Mistrovství České
v běhu na 200 metrů

Michal Vimmer – 1.místo
na Mistrovství České republiky
v hodu míčkem (kategorie žactva)
a 2. místo v běhu na 60 metrů
Kristína Moravčíková – 1.
místo na Mistrovství České republiky v cyklistice (kategorie
tricykl) a 2x třetí místo v atletice
v běhu na 100 a 200 metrů
Jan Urban – 3.místo ve II.lize v boccie a postup do nejvyšší
soutěže, tedy I.ligy v boccie 2014.
V loňském roce byla naše tělovýchovná jednota oceněna titulem „Pořadatel roku 2013“ za
přínos v oblasti organizace sportovních aktivit. I toto ocenění
je částečně zásluhou finanční
podpory obce Zbůch, která nám
umožnila některé akce pořádat
a vybavit naše sportovce novými dresy.
V roce 2014 jsme již pořádali nebo budeme pořádat několik velkých sportovních akcí.
Seriál halových závodu v para
lukostřelbě 2014 + MČR v halové lukostřelbě, Národní cyklistické závody Plzeňský ovál (již
11.ročník), Národní atletické závody – Podzimní atletika, Vodácké soustředění Berounka 2014,

místo na
republiky
a 3.místo
republiky
místo na
republiky
3. místo
republiky

Děkujeme obci Zbůch za podporu a věříme, že budeme i nadále zdárně reprezentovat.
Mgr. Roman Suda - předseda TJ

1914 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

Šachový klub Líně ve spolupráci
s Šachovou školou Jan Bílek, KM ŠSPK,
DDM Třemošná a Šachklubem Sokol Klatovy

Letos si všichni připomeneme 100 let od zahájení 1. světové
války. Říkalo se jí zákopová a do
uniforem se muselo tehdy obléci na obou stranách přes 65 000
000 obyvatel z více jak 15 zemí
celého světa. Domů se nevrátilo
přes 37 000 000 vojáků !
Jedním z nich, na straně císařského vojska Rakouska –
Uherska byl i náš dědeček Martin Hrdlička, který se narodil
v Přešticích v roce 1878. Bojoval
na východní frontě, kde se dostal
do zajetí. Na úplném konci války
sloužil u sedláka v Rusku, a protože nikdo z místních tehdy nevěděl, že je všemu konec, dostal
se domů až v roce 1919. Co je pro
mne hlavně důležitá informace,
že prý si všechno zapisoval: kde
se určitý den nacházeli, jak po-

pořádají 16. ročník
letního soustředění mladých šachistů
šachový i nešachový program, příměstský tábor

Plasy 2014

Kondiční soustředění atletiky ve
Stříbře, Národní závody v boccie.
Speciální akcí naší sportovkyně Kristíny Moravčíkové bude v srpnu 2014 pokus o výjezd
na cyklisticky bájnou horu Mont
Ventoux, která již několikrát
hrála významnou roli v závodě
Tour de France. Tento výjezd je
dlouhý 21 kilometrů a sportovec
musí vystoupat 1 600 výškových
metrů až do nadmořské výšky
1909 m.

- Plasy, okres Plzeňsever,

26. 7. – 2. 8. 2014
Více informací na http://skline.cz/

stupovali či naopak ustupovali, i takové věci si zapisoval, jaké
bylo ten den počasí, co si koupil
a pochopitelně, kolik jednotlivé
potraviny stály a další zajímavé
informace. Z čeho máme největší
radost, je deník, který se zachoval a jednotlivá korespondence,
kterou posílal z fronty domů, své
nejmilejší manželce Barboře do
Přeštic.
Jsem rád a šťasten, že právě
tuto jeho oblíbenou činnost jsem
po našem dědečkovi zdědil a že
dnes mohu zapisovat jednotlivé informace do obecní kroniky
Zbůchu a být prospěšný všem.
Nezapomínejme na naše předky a važme si toho, že oproti nim
my dnes žijeme v této době svobody.
R.Hrdlička

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili za své „psí miláčky“ za rok 2014,
aby tak neprodleně učinili.
Obecní úřad ve Zbůchu.
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MAREK ŠILOV – TJ SLAVOJ PLZEŇ
Marek začínal se vzpíráním již v útlém
věku. Jako mladší žáček přišel na "Masnu"
, kde se začal učit vzpěračskému řemeslu
pod vedením trenéra Tréninkového střediska mládeže Břetislava Dorta. Již v roce 1984
se podílel na technickém zabezpečení Světového poháru, který jsme na Masně pořádali.
Nutno podotknout, že jméno Šilov v českém a slovenském vzpírání neznamenal jen
Marek, ale i jeho bratr Vladimír získal v roce 1989 titul Mistr ČR do 20 let ve váhové
kategorii do 75 kg. K tomuto výsledku ještě
připojil další cenné kovy - v roce 1986 získal na juniorském MČR v Gottvaldově 2. místo, na M ČSSR v Košicích 6. místo, a v roce
1988 v Plzni 3. místo. Jejich otec Vladimír st.
získal ještě federální titul na M ČSSR v roce

1988 ve váze do 82,5. Také on ještě získal několik medailí.
V roce 1987 byl přítomen na Mistrovství
světa v Ostravě, a vidět celou světovou elitu byl celoživotní zážitek. V roce 1988 získal na MČR mladšího dorostu ve váze do 52
kg bronzovou medaili. Následně byl stabilním kamenem juniorského týmu Slavoj MP
Plzeň. Ještě před vojnou nakoukl i do týmu
mužů, se kterým se pohyboval ve druhé lize. Na tehdejších přeborech okresu a kraje,
a to byla kvalita, získal mnoho medailí. Od
vzpírání odcházel a zase k němu vracel, proto se daly zaznamenat jeho starty i v devadesátých letech.
Po velké odmlce se Marek vrátil na začátku roku 2013. Návrat to byl vskutku řádný.

Na MČR Masters v Teplicích získal zlatou medaili. V současné době je členem druholigového týmu mužů a jak sám říká, "je rád, že do
vzpěračské rodiny se vrátil."
Poslední úspěchy Marka Šilova:
Listopad 2013 – Velká cena Plzně – 5. místo
Duben
2013 – Mistrovství ČR Masters
v Teplicích – 1. místo
Duben 2014 - Mistrovství ČR Masters v Příboře – 1. místo
Určitě by dnes měl velkou radost z jeho výkonů otec Vladimír Viktorovič Šilov, který též
se věnoval tomuto druhu sportu a který již
není mezi námi.
Můžeme být hrdi, že naše obec Zbůch má
mezi sebou Mistra republiky ve vzpírání.
R.Hrdlička

Agenda neznámého vlastníka pozemku
Oznamujeme, že v katastrálním území Zbůch existují pozemky, u nichž je dosud v katastru
nemovitostí vlastník nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý
vlastník (viz.tabulka níže). Ne		
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Název k.ú.
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch
Zbůch

podaří-li se vlastníka nemovitosti zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má
se za to, že nemovitost je opuštěná. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se ne-

OPSUB-název
Pluhař Jan
Pluhařová Marie
Peprný Vojtěch
Peprná Anna
Šmolík Alois
Šmolík Alois
Šmolík Josef
Šmolík Josef
Šmolíková Marie
Šmolíková Marie
Gruber Václav
Gruberová Marie
Kocum Vojtěch
Marková Anna

movitost považuje za opuštěnou
a stává se vlastnictvím státu. Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem a nebo
může být vlastníkem nemovitosti uvedené v seznamu, může se

Právní vztah - název
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo
Vlastnické právo

Parcela- název
761
761
2858
2858
370
15569
370
15569
370
15569
438
438
3069
2759

pro informace o dalším postupu
obrátit na starostu obce Jiřího
Hájka a nebo na místně příslušné pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni.

Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Zbůch 791954, č. 1663
174
Zbůch 791954, č. 1663
174
Zbůch 791954, č. 1624
752
Zbůch 791954, č. 1624
752
Zbůch 791954, č. 1538
754
Zbůch 791954, č. 1539
754
Zbůch 791954, č. 1538
754
Zbůch 791954, č. 1539
754
Zbůch 791954, č. 1538
754
Zbůch 791954, č. 1539
754
Zbůch 791954, č. 1612
757
Zbůch 791954, č. 1612
757
Zbůch 791954, č. 1609
749
Zbůch 791954, č. 1625
751
Jiří Hájek, starosta obce

VÝROČÍ
TOHOTO
ROKU 1964
ZK DOM VE ZBŮCHU
Tento rok byl velmi úspěšný co
se týče kultury a zábavy v naší obci. V nově otevřeném Závodním klubu Dolu obránců míru ve Zbůchu se
konaly např. různé oslavy, ale i též
do naší obce zavítali plzeňští umělci z divadla J.K.Tyla. Velký úspěch
zde měl i ochestr Gustava Broma
či pražské divadlo Rokoko, kdy přijela Eva Pilarová a s ní Waldemar
Matuška a Karel Štědrý. Dokonce
k nám zavítala z tehdy bývalé NDR,
operní pěvkyně Eva Fleischerová
s profesorem hudby, Rudolfem Fischerem.

MO ČRS - LÍNĚ
Vybíráme několik informací z Výroční členské
schůze MO Českého rybářského svazu v Líních.
Ta letošní se konala 8. března 2014 v restauraci
„V Cihelně“ ve Zbůchu.
„Vážení sportovní přátelé, sešli jsme se opět,
abychom vás informovali o změnách, ke kterým došlo v uplynulém roce v ČRS a zhodnotili
činnost za uplynulé období”, těmito slovy zahájil letošní Výroční členskou schůzi předseda línských rybářů, pan Luděk Štengl.
Počet členů naší organizace k 31. 12. 2013:
Dospělých..........................260
Ženy.......................................4
IVM......................................16
DĚTÍ....................................44
Vydáno povolenek za rok 2013:
Celosvazové..........................21
Územní .............................204
IVM......................................20
Mládež do 15 let...................41
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Územní pstruhová..................4
Dále vybíráme z této Výroční členské schůze:
Zpráva o činnosti mladých rybářů
„V současné době pracují při místní organizaci 3 kroužky mladých rybářů, které navštěvuje
okolo 50 dětí. O tyto děti se starají Kozák Vlastimil - kroužek Nýřany, Zoubek Martin - kroužek
Vejprnice, Zeman Miloš - kroužek Zbůch.
Letos evidujeme velký nárůst nových členů,
poněvadž v prvním roce mají povolenku zdarma.
Některé děti se již tradičně zúčastnily letního tábora v Kladrubech. Celkem zde trávilo na přelomu července a srpna pobyt 11 dospělých a 42
dětí. Cena pobytu činila 2. 000.- Kč a to hlavně
díky sponzorům, kteří na tento tábor jak finančně, tak materiálově přispívají, za což jim touto
cestou děkujeme. Jedná se hlavně o Obec Zbůch
a Obec Líně. Největší atrakcí celého tábora bylo vysazení cca 100 ks kapra do řeky Úhlavky.
Mimo tábor se 30 dětí účastnilo zimní rekrea-

pokračování ze str. 13

ce v Hojsově Stráži na Šumavě. Přestože nám
letošní zima moc nepřála, děti denně lyžovaly na Vajzově louce. Touto cestou bych chtěl
poděkovat jak vedoucím kroužků, tak i těm,
kteří rok co rok jezdí na svou dovolenou na
letní tábor i těm, kteří se dětem po celý rok
věnují”, mj. přednesl ve své podrobné zprávě Luděk Štengl.

VÝLET DO NORMANDIE
V letošním roce si připomínáme dvě důležitá výročí. 100 let od vypuknutí 1. světové
války a 70 let od vylodění spojenců za 2. světové války v Normandii.
O prvním výročí se zmiňuji v jiném příspěvku. Za tím druhým výročím v první po-

OZNÁMENÍ

lovině června se přímo do Normandie vydalo několik občanů Zbůchu. Někteří se vydali
po vlastní ose, jiní prostřednictvím cestovní kanceláře.                              
R.Hrdlička

Výzva

Obecní úřad Zbůch oznamuje, že Obec
Zbůch má záměr pronajmout restauraci Baník:
Obec Zbůch je výlučným vlastníkem nemovitosti a to budovy v ulici Sokolská č. p.
27 ve Zbůchu, postavené na pozemku parc.
č. 356/1, vše zapsáno na listu vlastnictví č.
10001 pro katastrální území Zbůch, obec
Zbůch, vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.
Předmětem nájmu jsou tyto nebytové prostory: pivnice o výměře 78,8 m2, sál o výměře 144,5 m2, výčep o výměře 24,95 m2, kuchyň o výměře 25,05 m2, zádveří o výměře
16,10 m2, chodbu o výměře 15,09 m2, umývárnu nádobí o výměře 9,93 m2, sklad denní o výměře 10,0 m2, šatnu a umývárnu pro
personál o výměře 10,73 m2, sklad lahvových
nápojů o výměře 7,75 m2, chodbu o výměře
8,68 m2, závětří o výměře 4,55 m2, kotelnu
plynovou o výměře 6,5 m2, komoru úklido-

vou o výměře 2,00 m2, WC personál o výměře
3,53 m2, WC muži o výměře 11,26 m2, WC ženy o výměře 11,37 m2, sklep o výměře 23,97
m2, sklad obalů o výměře 4,56 m2, sklad obalů (dvůr) o výměře 14,10 m2
V současné době je restaurace Baník provozována a nájemce na vlastní žádost ukončil nájemní smlouvu k 30. 9. 2014.
Na základě rozhodnutí rady obce z 12. zasedání, které se konalo dne 2. 7. 2014, bylo schváleno zveřejnění záměru obce na pronájem restaurace Baník v budově Zbůch, ul.
Sokolská č.p. 27 formou výběrového řízení
a zachování provozu restaurace a sálu.
Minimální nájemné je ve výši 96.000.Kč za kalendářní rok.
Písemnou nabídku do výběrového řízení doručte nejpozději do 4. 8. 2014 do
17.00 hodin v obálce označené „NABÍDKA
– PRONÁJEM RESTAURACE BANÍK - NEOTVÍRAT“ na adresu: Obecní úřad Zbůch,
podatelna, Náměstí 205, 330 22 Zbůch

k podání nabídky

Doručená nabídka by měla obsahovat
zejména:
1. Doručovací adresu zájemce
včetně telefonního čísla
2. Prostou kopii živnostenského oprávnění
k provozování restaurace
3. Nabídkovou cenu za roční pronájem
4. Stručně popsaný podnikatelský záměr
5. Reference žadatele
Zájemci si mohou s místostarostou obce
panem Skálou dohodnout termín individuální prohlídky restaurace Baník.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem restaurace Baník, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Podle ustanovení § 39, odst. 1 zák. čís.
128 / 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se mohou zájemci k záměru vyjádřit a předložit své nabídky.
Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta obce Zbůch

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
17. 6. 2014

Tomáš Nový
Daniel Malý
Zuzana Grollová
Zuzana Zajíčková
Maxim Panasjuk

Zbùšský zpravodaj vydává obec Zbùch
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