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ÚVODNÍ SLOVO
Toto číslo se odlišuje širokou nabídkou různých kulturních, sportovních i společenských
akcí nejen u nás ve Zbůchu, ale především v celém našem, Plzeňském regionu. Věříme, že si
z této bohaté nabídky vyberete akci podle svého zájmu. Budeme rádi, pokud se o své zážitky
podělíte s dalšími čtenáři na stránkách Zbůšského zpravodaje. Těšíme se na vaše příspěvky.
Příjemné prožití jarních dnů vám všem přeje Rudolf Hrdlička

Slovo místostarosty
Vážení a milí spoluobčané.
Po čase jsem se rozhodl informovat širokou veřejnost opět podrobněji o dění v naší obci, nabyl jsem totiž přesvědčení, že ne
všechny informace se mezi občany dostanou
tak, aby lidé bydlící na opačném konci obce,
Starém Dole či Červeném Újezdě, co se děje či dít bude za hranicemi jejich pozemků či
dokonce v organizacích, ať už společenských
či sportovních.
Nejprve mně dovolte, abych se ještě ve vší
stručnosti vrátil k uplynulé zimě, která byla
na naše podmínky až nezvykle teplá, což někteří z nás uvítali, ale pokud náruživí lyžaři
neměli možnost vyrazit za sněhem a sportem
do např. italských rakouských či třeba francouzských zimních středisek, v Čechách tolik příležitostí neměli a rovněž děti si letos
sněhu moc neužily. Teplá zima ale udělala
radost kupříkladu silničářům a také majitelé nemovitostí nemuseli denně odklízet haldy sněhu či se starat o údržbu chodníků. To
se pochopitelně dotklo i činnosti pracovníků
naší obce, kdy jsme alespoň část sil upřeli
do prořezávání nevhodně rostoucích dřevin
a keřů jak ve Zbůchu, tak i v Červeném Újezdu. Kdo chodí třeba jen procházkou ze Zbůchu směrem na Starý Důl, asi mu neuniklo,
že byl vyčištěn nový les, kde jsou zasázené
duby. Věnujeme se ale také výsadbě nových
stromů i instalaci laviček na posezení.
Abychom zlepšili stav místních komunikací na Starém Dole, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele celé akce.
V lednu rovněž proběhly tzv. Výroční valné hromady SDH Zbůch v restauraci Baník
18.1.2014 a SDH Červený Újezd 19.1. 2014
v hasičské zbrojnici.
Na obou zasedáních se hodnotila činnost
SDH za uplynulý rok a zasloužilí hasiči byli odměněni. Zde bych chtěl připomenout,
že činnost SDH Zbůch je opravdu kladně
hodnocena i ze strany nadřízených orgánů

a zprávám o činnosti sboru je věnována velká pozornost.
SDH ve Zbůchu opět po roční pauze připravil ve spolupráci s obcí masopustní průvod a domníváme se, že jeden z nejzdařilejších za poslední roky. Masky si připravilo
celkem asi 32 dobrovolníků a veselý průvod
měl snad jen samé kladné ohlasy.
V únoru 22.2.2014 připravila rovněž Výroční valnou hromadu TJ Baník Zbůch, kde
se hodnotila činnost a bouřlivě se diskutovalo.
Rada obce se zabývala i nedostatkem míst
pro dětičky, které by chtěli jejich rodiče umístit v MŠ a z tohoto důvodu se rozhodla vypsat
výběrové řízení na přístavbu MŠ Zbůch. Výběrové řízení již proběhlo, akce nese název
„Přístavba MŠ Zbůch“, výběrová komise vybrala společnost Urbio Sisto s.r.o.. Tato společnost nabídla nejnižší cenu z hodnocených
nabídek, ale i tak cena přístavby byla vyčíslena částkou 2 277 027 Kč bez DPH. Doufejme tedy, že přístavba bude včas a řádně
dokončena, aby co nejdříve začala sloužit
svému účelu a abychom především co nejdříve mohli vyslyšet a uspokojit všechny žádosti rodičů a aby i dětičky navštěvující MŠ měly veškerý dostupný komfort.
Když už jsem se zmínil o MŠ ve Zbůchu,
dovolte mně, abych ještě zmínil, že dětské
hřiště, které obec zprovoznila v roce 2013, je
denně a snad i nad očekávání využíváno jak
dětmi, případně dětmi s rodiči, tak i právě
MŠ i školní družinou. A s přibývajícím slunkem tato místo ožije ještě více. Využíváno je
ovšem i víceúčelové hřiště u ZŠ Zbůch. Toto
hřiště využívají však především žáci ZŠ, ale
i např. TJ Baník Zbůch či i ostatní občané.
Je jasné, že obě tato hřiště než byla uvedena do provozu, musela projít i tzv. schvalovacím řízením i kvůli bezpečnosti dětí či veřejnosti.
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Pro bezpečnost dětí i veřejnost bylo zbudováno rovněž v loňském roce nové zvýšené místo pro přecházení, které je osvětlené
a v blízkosti ZŠ. I tady ovšem muselo proběhnout schvalovací řízení a své slovo si
řekla i Policie ČR.
Dne 15.3. 2014 proběhl v ZŠ Zbůch šachový turnaj mládeže pro začínající šachisty, nazvaný Klatovská věž. Na tento turnaj
přispěla obec částkou 3000,- Kč. K průběhu turnaje se nebudu vyjadřovat, abych tak
říkajíc nesebral vítr z plachet těm kompetentnějším, tzn. pořadatelům celé akce.
I nastávajícím jarem, kdy řada našich občanů opět zkrášluje své domovy a zahrádky,
chci opětovně poprosit, aby i v okolí kontejnerů na tříděný odpad udržovali pořádek,
odpad rozhodně neodkládali mimo kontejnery a pokud přijde vítr či déšť je skutečně na okolí nepěkný pohled a nelze se spoléhat, že on to někdo jiný uklidí. Obvykle to
musí opět na nemalé finanční náklady zajistit OÚ. Ale na tomto místě chci a poděkovat všem, kteří ten pořádek naopak důsledně dodržují. Naopak nemáme rozhodně
radost z toho, že i dnes se najdou občané,
kteří, ač mají k dispozici nejen kontejnery,
ale i Sběrný dvůr a přesto, že je pro občany
žijící ve Zbůchu zdarma, odpad z vlastních
pozemků či zahrad vyváží do lesa, čímž vytvářejí černé skládky. Jak tyto veskrze bezohledné občany pojmenovat ? To nechávám
na každém z vás.
Jisté ale je, že naštěstí většina takových
občanů není a Sběrný dvůr, kam v r. 2013
občané odvezli celkem 233,17 tun odpadu
je tedy hojně využíván, občané odpad třídí
a je jasné, že pokud se rozměrově odpad do
kontejneru nevejde, patří právě na Sběrný
dvůr. Já si dovoluji připojit seznam odpadů, který občané odvezli do Sběrného dvora. (viz str. 4)
Tímto bych celou tuhle kapitolu uzavřel
a ještě jednou díky všem, kteří nám pomáhají pořádek v naší obci udržovat.
Již jsem se výše zmínil o příspěvku ZŠ,
přístavbě MŠ apod., ale zatím jsem nezmínil pomoc obce rovněž mládeži, ale tentokrát je to příspěvek obce pro TJ ZP Halma Zbůch se sídlem V Sídlišti 347, Zbůch,
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou
mládež Zbůch. O těchto handicapovaných
sportovcích není zatím tolik slyšet, ale obec
vyslyšela žádost jejich předsedy Mgr. Ropokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

mana Sudy a schválila finanční příspěvek
ve výši 20 000,- Kč na nákup nových dresů
a to pro sportovce para lukostřelby a pro oddíl Boccia. Pro nezasvěcené chci jen dodat,
že boccia je sportovní disciplina především
pro sportovce s poruchou hybnosti a pravidla
jsou podobná francouzské hře petangue, ke
hře se však používají modré a červené míčky z měkké kůže.
I tady dávám prostor buď samým sportovcům či jejich předsedovi případně trenérům,
aby širokou veřejnost s jejich činností blíže
seznámili, případně svůj příspěvek doplnili
fotografií z nějakého turnaje.
Veřejnost bych chtěl rovněž informovat,
že noční autobusová linka N 12, kterou provozují Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a která se těší velké oblibě zejména u
mladých lidí a je hromadně využívána (v provozu je od 31.8. 2013) byla od 29.3. 2014 prodloužena do města Stod a zpět do Plzně. Obyvatelům obcí na lince N12 se tak rozšířily
možnosti např. kulturního vyžití.
Všechny občany chci rovněž s předstihem
informovat, že v květnu 2014 nás čekají vol-

by do Evropského parlamentu a to ve dnech
23. a 24.5. 2014.
Jako obvykle, starosta obce Zbůch vymezil tři volební okrsky pro volby do Evropského parlamentu.
Okrsek č.1 – je místnost pro volby na OÚ
Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch, pro
oprávněné občany s adresou místa trvalého
pobytu v horní části obce a Starém Dole.
Okrsek č.2 – je místnost pro volby v Základní škola Zbůch, Hornická 300, 330 22
Zbůch, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu v dolní části obce.
Okrsek č.3 – je místnost pro volby na DPS
(společenská místnost), Seniorů 472, 330
22 Zbůch, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu ul. V Sídlišti, K Letišti, Na Šachtě, část ul. Plzeňské, Seniorů –
Zbůch a Červený Újezd.
Než však tento termín nastane, čekají nás
velikonoční svátky, které si asi všichni přejeme užít v klidu a rodinné atmosféře, tedy
s našimi nejbližšími, Pokud však máme tu
možnost, chuť a dovolí-li to i počasí, jistě uvítáme možnost pobýt v přírodě či navštívit nějakou památku, projet se na kole a večer tře-

NÁŠ SLOUPEK

Naši

Finance během posledních 90 let u nás.
Pojďte se mnou do historie našeho státu a ukažme si na několika
příkladech, jaké byly vysoké výdělky v jednotlivých profesích a kolik
si toho mohl koupit obyvatel v této zemi a v dané době za 100.- Kč.
ROK 1959
cena
kolik se dalo koupit
Zboží
v korunách
za 100 korun
Chléb ( kg)
Mléko ( litr )
Vejce ( kus )
Máslo ( kg )
Pivo 10 ( 0,5 l )
Hovězí zadní ( kg )
Pánské boty
Průměrné předplatné novin
Vstupenka do kina
Stříhání pánských vlasů
Elektřina ( kWh )
Auto Škoda 440 de Luxe
Poštovné za dopis
Benzin Normál ( litr )

2,60
1,80
0,90
38
1,40
24
176
8
4
2
0,80
28.500.0,60
4

ba ogrilovat nějakou dobrotu či jen opéci pár
vuřtíků.
Dětem pak udělá radost velikonoční pomlázka. Patří už k tradici barvená vajíčka,
jen ty techniky se hodně rozšířily a pro děti
je to veliká zábava, podílet se na jejich zdobení. Bytem pak zavoní pečený beránek, zajíček
či mazanec a když je na stole i nějaká pěkná dekorace či kytička jarních květů, je cítit radost na každém kroku. A až odezní i Velikonoce, mnozí z nás se vrátí ke své práci
i koníčkům. Zahrádkářům už nastal dávno jejich čas a tak pilně kypří záhony, poprvé zarovnávají trávník sekačkou, odplevelují
skalku či začínají osazovat truhlíky. Motorkáři už sezonu také zahájili a to tzv. spanilou
jízdou z Prahy do Poděbrad a nakonec se jich
sjelo 2500, což je číslo úctyhodné. Jiní plánují letošní dovolenou a jiní už přemýšlí, co vše
nabalit do kufrů, když už třeba v květnu vyrazí někam za sluníčkem.
Ať už tak či tak, přeji všem příjemné jaro, spokojené Velikonoce, rozkvetlé balkony
a krásné zážitky a jakékoliv činnosti, která
vám přináší radost.
Zpracoval: J. Skála

jubilanti

ČERVEN
DUBEN
Božena Langmajerová
Miroslava Mrázková
Václav Jindřich
Bohuslav Sedláček
Marie Seerová
Margita Faitová
Marie Černá
Pavel Dvořák
KVĚTEN
Milan Vild
Karel Šilhan
Stanislav Šilhavý František Mrázek
Anna Augustinová Anna Vítková
Viola Dastychová
Viktorie Lodrová
Alena Babková
Jiří Krásný
Naše jubilanty uvádíme
Josef Málek
od jejich 65. narozenin
Anneliese Štenglová
(poznámka redakce)

38 bochníků
55,6 litrů
111 vajec
zhruba deset čtvrtek
více než 71 půllitrů
přes čtyři kilogramy
šest desetin bot
jeden rok a půl měsíce
25 lístků
50 návštěv u holiče
125 kWh
čtyři tisíciny auta
166 známek
25 litrů

POZVÁNKA
V sobotu 26. dubna pořádá Český svaz ochránců přírody jarní pomoc přírodě na nádrži Klabava. Kdo by chtěl přiložit ruku
k dílu, může se k nám připojit. Odjíždíme autobusem v 8 hodin
od školy. Potřebujete s sebou vhodné oblečení, obuv a rukavice
a drobný peníz. Doprava tam i zpět a občerstvení je zajištěno.

zpracoval: R. Hrdlička

Irena Svobodová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
11. 2. 2014
Adam Šebesta
Ondřej Vršecký
Karolína Kubíčková
Martin Puška
Lukáš Hofman
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Vilma Bláhová
Lukáš Závada
Nela Čejková
Hugo Nádvorník
Tereza Fryčová

Usnesení
ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch
konaného 26. března 2014 v sále restaurace Baník
ve Zbůchu

Český
zahrádkářský
svaz
MO ve Zbůchu - 1. část

Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:
1. schvaluje zprávu o činnosti a postup
Divišovi bytem Zbůch.
rady obce za období od jednání zastub) Prodej bytové jednotky č. 144/03
pitelstva obce dne 11. prosince 2013 do
o výměře 79,57 m2, umístěné v 2.
dnešního zasedání
NP budovy postavené na pozem2. schvaluje Výroční zprávu za rok
ku parc. č. 149/1 k.ú. Zbůch, obec
2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Zbůch se spoluvlastnickým podío poskytování informací
lem ve výši 7957/31975 z celku ke
3. schvaluje účetní závěrku Obce Zbůch
společným částem budovy a proza rok 2013 bez připomínek, přidej spoluvlastnických podílů ve výši
čemž výsledek hospodaření byl ve výši
7957/31975 z celku stavební parce+ 5 602 394,25 Kč
ly č. parc. 149/1 vedené jako zasta4. schvaluje výsledek hospodaření Obce
věná plocha, z celku parcely č.149/2
Zbůch za rok 2013, tj. Závěrečný účet
vedené jako ostatní plocha a z celhospodaření obce Zbůch za rok 2013
ku parcely č.149/3 vedené jako zabez výhrad, přičemž příjmy byly ve výši
st. plocha, to vše k.ú. Zbůch, obec
35 284 794,82 Kč a výdaje byly ve výši
Zbůch za celkovou cenu 113.421,00
31 921 629,62 Kč.
Kč, z toho cena za bytovou jednotku
5. schvaluje výsledek hospodaření Mikčiní 97.474,00 Kč a cena za spoluroregionu Radbuza za rok 2013, tj. Závlastnické podíly na pozemcích činí
věrečný účet Mikroregionu Radbuza za
15.947,00 Kč, kupujícím : manželé
rok 2013
Schejbalovi, bytem Zbůch.
6. schvaluje a vydává Obecně závaznou
c) Prodej bytové jednotky č. 144/04
vyhlášku č. 1/2014 – požární řád obce
o výměře 80,10 m2, umístěné v 2.
Zbůch
NP budovy postavené na pozem7. schvaluje záměr úpravy katastrálních
ku parc. č. 149/1 k.ú. Zbůch, obec
hranic pozemků mezi k.ú. Úherce u
Zbůch se spoluvlastnickým podíNýřan a k.ú. Zbůch ve smyslu žádosti
lem ve výši 8010/31975 z celku ke
Státního pozemkového úřadu, pracovispolečným částem budovy a prodej spoluvlastnických podílů ve výši
ště Plzeň a Obce Úherce. Předpokláda8010/31975 z celku stavební parcený rozsah změny je o celkové výši 1.088
ly č. parc. 149/1 vedené jako zastam2, přičemž kompenzace proběhne ve
věná plocha, z celku parcely č.149/2
stejném rozsahu
vedené jako ostatní plocha a z cel8. schvaluje přijetí darem pozemku parku parcely č.149/3 vedené jako zac.č. 35/9 o výměře 142 m2 v k.ú. Zbůch,
st. plocha, to vše k.ú. Zbůch, obec
který byl oddělen geometrickým pláZbůch za celkovou cenu 114.176,00
nem č. 785-301/2013, od Plzeňského
Kč, z toho cena za bytovou jednotku
kraje se sídlem Škroupova 18, Plzeň do
činí 98.123,00 Kč a cena za spoluvlastnictví Obce Zbůch a pověřuje stavlastnické podíly na pozemcích činí
rostu obce podpisem darovací smlouvy
16.053,00 Kč, kupujícím: manželé
9. schvaluje prodej následujících bytových
Mrázkovi bytem Zbůch.
jednotek včetně příslušných spoluvlastnických podílů v bytovém domě Zbůch, 10. schvaluje v souladu s ustanovením
§ 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územ5. května 144 stávajícím nájemníkům:
ním plánování a stavebním řádu (staa) Prodej bytové jednotky č. 144/01
vební zákon) ve znění pozdějších předo výměře 79,89 m2, umístěné v 1.
pisů, pořízení změny č. 2 územního
NP budovy postavené na pozemplánu Zbůch dle žádosti manželů Kloku parc. č. 149/1 k.ú. Zbůch, obec
kanových, bytem Zbůch, pana RadZbůch se spoluvlastnickým podíka Rovenského, bytem Plzeň, paní Anlem ve výši 7989/31975 z celku ke
ny Oulíkové, bytem Plzeň, společnosti
společným částem budovy a proZemědělské stavby Tábor s.r.o., Budějodej spoluvlastnických podílů ve výši
vická 655/38, Tábor a společnosti H.B.
7989/31975 z celku stavební parceTextilie s.r.o., Polní 458, Zbůch s tím,
ly č. parc. 149/1 vedené jako zastaže náklady spojené s pořízením změvěná plocha, z celku parcely č.149/2
ny č. 2 hradí žadatelé. Zároveň určuvedené jako ostatní plocha a z celje starostu obce Ing. Jiřího Hájka jako
ku parcely č.149/3 vedené jako zakontaktní osobu pro spolupráci s post. plocha, to vše k.ú. Zbůch, obec
řizovatelem změny č. 2 územního pláZbůch za celkovou cenu 113.877,00
nu, tj. Městským úřadem Nýřany, odKč, z toho cena za bytovou jednotbor územního plánování
ku činí 97.866,00 Kč a cena za spoluvlastnické podíly na pozemcích čiIng. Jiří Hájek v.r., starosta obce
ní 16.011,00 Kč, kupujícím: manželé
Josef Skála v.r., místostarosta obce
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Tak jako dnes pracují, resp. pokračují ve Zbůchu jednotlivé zájmové organizace (např. Sbor dobrovolných hasičů ve Zbůchu a Červeném Újezdě, TJ
Baník, Svaz důchodců a invalidů, TJ Sokol či parta našich žen, která pravidelně během zimního období si chodí zacvičit a protáhnout svá těla), tak
i v minulosti zde pracovalo několik organizací.
Mezi ně patřil Svaz žen anebo zahradkáři.
V tomto a následně v dalších číslech Zbůšského zpravodaje vás obeznámíme o historii i samotné činnosti místních zahrádkářů. V roce 1937 byl
ve Zbůchu založen Spolek zahrádkářů pod názvem
– Praisler. Během příštích dvaceti let tato zájmová
organizace měnila několik názvů a až v roce 1957
byl ve Zbůchu založen Československý ovocnářský
a zahrádkářský svaz (ČSOZS).
Po skončení druhé světové války vznikly tlaky
na sjednocení zahrádkářské činnosti, a tak byl
v roce 1957 založen Československý ovocnářský
a zahrádkářský svaz (ČSOZS), přejmenovaný v roce 1979 na Český zahrádkářský svaz. Tehdejší doba, neumožňující větší cestování a s nedostatečným zásobováním maloobchodní sítě potravinami,
zahrádkáře v jejich činnosti jen podporovala. V roce 1989 čítala základna ČZS 460 000 členů. Po
sametové revoluci, která umožnila mnohem širší
realizaci, nebylo zahrádkaření ve víru překotných
změn na pořadu dne. Mnohé kolonie tak zanikly.
I přesto však dnes ČZS sdružuje 156 000 členů,
což z něj činí největší nepolitické seskupení v ČR.
Zahradkáři vyvíjeli bohatou odbornou i společenskou činnost a sympatické na jejich práci byla i ta skutečnost, že místní zahrádkáři
spolupracovali s obdobnými organizacemi z okolních i vzdálenějších obcí. Jejich členové byli zváni do Zbůchu na různé přednášky, jako schopní
pěstitelé a instruktoři a nechyběla výměna sazenic, keřů a stromků. Zájem o zahrádkářskou
činnost byl dán zřejmě i tím, že u každého domku na zahradách se pěstovala zelenina a ovoce,
neboť v letech po 2. svět. válce nebyly tyto produkty tak často na prodejních pultech. Na druhou stranu během několika let se přihlásilo do
místní organizace ČSOZS několik desítek členů.
Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz
- MO ve Zbůchu pořádal pravidelně kurzy v řezu
ovocných stromů a též činnost v moštování ovoce.
Nechyběly zajímavé zájezdy po celé naší vlasti, výstavy ovoce a též taneční a Silvestrovské zábavy
a dokonce nechyběla Vinobraní, kdy nebyl problém
prodat přes 500 vstupenek.
Místní organizace ČSOZS dříve získala část
budovy v bývalém lágru, která zásluhou obětavé
práce členů byla opravena, včetně elektřiny a vodovodu. Bohužel, budova nebyla odizolována a také spodní voda vytvářela velkou vlhkost, což časem nevedlo k nejlepšímu prostředí pro inventář
i knihovnu. Přesto se tam konaly schůze a přednášky. Díky těmto závadám se místní zahrádkáři
přemístili do KD u nádraží.
Konec 1. části
Zpracoval R.Hrdlička

Zákaz podomního prodeje
Na základě početných připomínek občanů,
především seniorů, kteří jsou doma obtěžováni různými „ výhodnými“ nabídkami, roz-

hodla se rada obce vydat nařízení obce, které
zakazuje takovouto činnost na celém území
obce Zbůch.

Nařízení č. 1/2014
o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje
na celém správním území obce Zbůch
Rada obce Zbůch se na svém 6. zasedání dne 2.4. 2014 schválila a usnesla se vydat na základě zmocnění dle §18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon) v platném znění a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení:
Čl. 1
Účel nařízení
Předmět tohoto nařízení je zákaz podomního a/ nebo pochůzkového prodeje na
území obce Zbůch s cílem zvýšit bezpečnost
obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce Zbůch.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Podomní prodej je nabídka prodeje zboží
a/ nebo nabídka poskytování služeb, kdy
je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží a/ nebo je nabízeno poskytování služeb osobami potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení.
2. Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží a/ nebo nabídka poskytování
služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb
vyhledáván prodejcem z okruhu osob na
veřejném prostranství.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží
a poskytování služeb
1. Podomní prodej je na území obce Zbůch
zakázán.
2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Zbůch zakázán.
Čl. 4
Výjimka
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje.

1. Na prodej v pojízdné prodejně a obdobném
zařízení sloužícím k prodeji zboží, nebo
poskytování služeb.
2. Na nabídku a prodej zboží při výstavních
a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích.
3. Na ohlášené očkování domácích zvířat.
4. Bez omezení bude také pochůzkový prod
Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Zbůch prostřednictvím
pověřených zaměstnanců.
2. Poruší-li právnická osoba, nebo fyzická
osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů uložena pokuta až
do výše 200.000,- Kč.
3. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů uložena pokuta do
výše 30.000,- Kč.
Čl. 6
Účinnost
Toto “Nařízení č. 1/2014” nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Jiří Hájek v.r., starosta obce
Josef Skála v.r., místostarosta obce

SBĚRNÝ DVŮR ZBŮCH
Katal. č. Ktg. Název odpadu
130208
150110
160103
160602
170107
170605
200101
200102
200127
200131
200136
200139
200140
200201
200307

Množ. (t)

N
N
O
N
O
N
O
O
N
N
O
O
O
O
O

Jiné motorové, převodové a mazací oleje............................... 1,260
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek.........................1,130
Pneumatiky ........................................................................ 2,370
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory....................................0,010
Směsi nebo odděIené frakce betonu, cihel .......................... 86,820
Stavební materiály obsahuiící azbest . ..................................5,160
Papír a lepenka ....................................................................5,710
Sklo .................................................................................... 2,920
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice ........................ 0,960
Nepoužitelná cytostatika ......................................................0,010
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení ........................ 1,200
Plasty....................................................................................6,110
Kovy.................................................................................... 2,660
Biolooicky rozložitelný odpad . ............................................37,700
Objemný odpad...................................................................79,150

		

Celkem..............................................................................233,170
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VÝROČÍ
TOHOTO ROKU
1964
Zahájení prací na koupališti ve Zbůchu.
V blízkosti rybníka „Schützen“ dokončena kanalizace na odtok vody z tohoto rybníka. Tato akce má přímou souvislost s připravovanou akcí „Z“ – vybudování
vodní nádrže. Naši občané a společenské
organizace tady odpracovaly více než 3.600
hodin. Vodní nádrž, která má být dokončena v příštím roce, bude sloužit současně
jako koupaliště.
Vybráno z obecní kroniky
50. VÝROČÍ

1939
Jezdíme vpravo, ale ne díky Hitlerovi.
Změna z levé na pravou stranu k nám
přišla ve dnech truchlivých a s nevítanými posly: za chmurné předjarní sloty s německými vojáky. Ten den, kdy překročili
hranice republiky, podepsal vrchní velitel
německé armády Walther von Brauchtisch
nařízení tohoto znění: „V územích postavených pod ochranu německého vojáka platí předpisy pouliční dopravy ve směru jízdy vpravo. Proto se musí zvláště jezdit na
pravé straně jízdní dráhy vpravo, vyhýbat
se vpravo a předjíždět vlevo. Dáno v Berlíně 15. března 1939“.
Rozhodnutí, překvapující stejně jako
blesková okupace, mělo sice okamžitou
platnost, ale v praxi trvalo pár dnů, než se
provoz prohodil. Výjímku dostala Praha,
kde bylo třeba přestavět tramvajové i autobusové zastávky a u autobusů vyměnit
dveře. Hodina H tu vypukla až 26. Března
ve tři ráno, ale ani tak nebyli chodci a řidiči na rychlou akci dost připraveni. Za štěstí toho dne se tedy mohla považovat jediná
smrtelná nehoda – v Kobylisích se přecházející občan Josef Lhotský zahleděl na nesprávnou stranu a srazila ho tramvaj.
Přesto není pravda, co se traduje – že
bez Hitlera bychom vlevo jezdili dodnes.
Podle mezinárodní konvence podepsané
v Paříži v roce 1926 se i meziválečné Československo zavázalo přejít na pravostranný provoz. Naplnění slibu sice odkládalo,
ale v listopadu 1938 padlo konečně rozhodnutí počítající s 1. květnem 1939. Březnový vstup německé armády vše jen urychlil. Mimochodem, v zabraných Sudetech se
vpravo jezdilo už od října 1938.
Vybráno z deníku MFDnes
75. VÝROČÍ

V PONDĚLÍ 17. BŘEZNA 2014

JSME SI PŘIPOMENULI
80. NEDOŽITÉ
NAROZENINY
PANA ZDEŇKA KOUTSKÉHO
ZE ZBŮCHU.
Komise 750 let obce Zbůch

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZBŮCHU – 1963
Sběr druhotných surovin: v tomto roce bylo sebráno 19.430 kg papíru, 5.510 kg textilu, 770 kg kostí, 51.930 kg železného šrotu a 150 kožek.
Dobrým pomocníkem v osvětové práci je v Červeném Újezdě místní lidová knihovna. V tomto roce je například zaznamenáno 188 návštěv
čtenářů, kteří přečetli na 460 knih.
Zvelebení a výstavba obce Zbůch – v roce 1963 byly plánovány
tyto akce:		úprava pozemku u požární zbrojnice
úprava okolí hřbitova v Úhercích
oprava kulturního domu v Úhercích
dokončení vnitřních prací na MNV ve Zbůchu
udržování komunikací za přispění občanů
vybudování opěrné zdi u nádraží
úprava ulice P. Bezruče a dalších dvou ulic
– Nádražní a Brigádnické

Letošní rok nebyl pro včasné ukončení jarních prací příznivý. Zavinila to především dlouhá zima s opravdu třeskutými mrazy. To se pochopitelně projevilo i v dopravě na železnici, v průmyslových závodech
i v domácnostech, především nedostatkem uhlí.
Zasedání Rady MNV
Schválení plánu práce Rady a pléna na 1. pololetí 1963
Byl schválen návrh nového výboru Lidového mysliveckého sdružení
Předseda: Josef Černý
Místopředseda: Václav Koubík
Jednatel: ing. Josef Davídek
Hospodář: Jan Krs
Finanční hospodář: Karel Šůla
Kynolog: Stanislav Černý
Revizní komise: MUDr. Žáček, Václav Davídek, Antonín Javůrek
Členové Rady MNV schválili, aby všechny děti ze sídliště – Týnec
byly zapsány do školy ve Zbůchu.

KINO VE ZBŮCHU
ani v tomto roce nebyl splněn plán představení a tržby
Plán	Skutečnost
Počet představení
243
149
Návštěvnost
17.100
13.235
Tržba
36.000.- Kč 28.465.- Kč

ŠKOLA – v letošním roce bylo na škole celkem 18 tříd (o jednu více, než v předešlém).
Při škole bylo zřízeno také jedno oddělení družiny mládeže.
Ze sídliště Týnec budou děti, navštěvující 1. – 3. postupný ročník, docházet do školy
v Týnci, ostatní budou navštěvovat ZDŠ ve Zbůchu.
V Úhercích zůstane jednotřídka pro 18 dětí. Ostatní přejdou do ZDŠ ve Zbůchu. S ČSAD
byl již projednán jejich dovoz a odvoz ze školy.
Na škole bude vyučovat celkem 22 učitelů, z toho 6 mužů. 10 z nich bude bydlet v místě.
Během prázdnin byla opravena střecha budovy, vymalovány učebny a přivezen nábytek.

ÚSEK OBCHODU
Opravou hostince „Jednoty“ v Úhercích bylo dosaženo hezkého prostředí
Dosud nebylo provedeno bezpečnostní a hygienické opatření v hostinci „Baník“.
Celoroční obrat jednotlivých prodejen
za rok 1963 byl kolem 15 mil. Kčs.

Dne 12. října 1963 uskutečnil Sbor pro
občanské záležitosti vítání občánků do
života:

Co se nejvíce prodávalo ?

Velký zájem je stále o různé druhy průmyslových výrobků jako např. auta, ledničky,
televizory, tranzistorové přijímače apod.

Yvety Ryškové

Hany Moulisové

Dagmar Frniakové

Vladěny Seerové

Ludmily Levákové

Václava Maříka

Šárky Zázvorkové

Miroslava Hurta

V roce 1963 se narodilo 19 občánků,
z toho 11 děvčátek.
Naproti tomu zemřelo 14 občanů.

PODĚKOVÁNÍ
Již dlouhou dobu funguje při ZŠ
školní družina. V letošním školním
roce bylo otevřeno ještě jedno oddělení a kapacita družiny byla zvýšena z 50 na 75 žáků.
Nejen toto navýšení počtu žáků,
ale i pohled na krásnou zahradu
před okny, která bohužel dětem nenabízela žádné jiné využití něž špinavé pískoviště, z kterého neustále mizel nově navezený písek, mě
přinutilo k nápadu, oslovit místní
firmy ke sponzorství nákupu dětských prolézaček, na které z rozpočtu školy nezbývají peníze. Dobří
lidé ještě nevymřeli ani ve Zbůchu
a proto bych chtěla tímto poděkovat firmě HB Textilie za sponzorský
dar 3000,- korun, NEZ A+G, s.r.o.

za 2000,- korun a BABC a.s.Zbůch
za 20000,- korun.
S celkovým finančním darem
25000,- korun jsem oslovila pana
starostu, zda by také obec mohla
přispět. Prosba byla vyslyšena a děti si mohou dnes díky přispění obce
částkou 50000,- korun užívat prolézačky v celkové hodnotě 75000,korun.
Všem bych chtěla za děti moc
poděkovat a poděkovat bych chtěla i těm, kteří sice nakonec z různých důvodů nepřispěli, ale ani přede mnou nezabouchli dveře.
Ve vybavenosti školní družiny bychom chtěli dále pokračovat, protože děti zde tráví hodně času a příjemné prostředí si zaslouží.
Za školní družinu
Václavová Martina
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MĚSÍC SČSP – letošní Měsíc Československo – sovětského přátelství byl na akce
opravdu bohatý.
6.11. – byly na hrob rudoarmějců položeny věnce, večer byl slavnostně zahájen Měsíc přátelství v KD u nádraží. Po projevu zástupce KV SČSP byly promítány sovětské
filmy.
7.11. – proběhla obcí hvězdicová štafeta.
11. 11. – projížděla Zbůchem celostátní
štafeta.
14.11. – v závodním klubu DOM se sešli naši
občané s účastníky zájezdu do SSSR.
21.11. – byla uskutečněna v ZV ROH beseda
a promítnut film „Hvězdní bratři“.

NABÍDKA RŮZNÝCH AKCÍ BĚHEM 2. ČTVRTLETÍ
2014 V NAŠEM REGIONU
6.3. – 27.4. - Historické cukrárny – Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech.
5.4.	Odemykání České studánky pod Čerchovem v 8.40 hod. – Akce českýcha
bavorských turistů.
5.4. Zahájení turistické sezóny ve 13.
hod. – pochod do Horšova – komentovaná prohlídka kostela Všech svatých,
sraz u infocentra v Horšovkém Týně.
6.4.	Otevírání kláštera Chotěšov ve 14.
hod. – koncert ženského souboru Carmina z Přeštic, zahájení výstav a otevření nového pavilonu hasičského sboru.
12.4.	Taneční zábava Extra Band Revival
– Kulturní dům ve Stodě, 20.30 hod.
14. – 18.4. Velikonoční výstava s ukázkami lidových zvyků – Zasedací síň radnice ve Stodě
19.4.	Plzeňský Den Země – Vyvrcholení
VIII. Ročníku soutěže ve sběru hliníkového odpadu, Kilometrovka u Kalikovského mlýna ve 14. hod.
19. – 21.4. - Český rok na vsi – Tradiční
Velikonoce na statku Lüftnerka v ZOO
Plzeň.
20.4.	Turnaj ve voleném mariáši o Mistra
Chanovic ve 14. Hod. v KD Chanovicích.
20.4. Velikonoční jarmark v 10. hod. a koncert v 15. hod. v klášteře Kladruby.
25.4. Klubový večer s Josefem Fouskem
v KD v Kladrubech v 19. hod.
26.4. – 8.5. - Myslivecké slavnosti – přehlídka chovatelských trofejí s doprovodným programem na statku Gigant
v Záluží u Stoda. Otevřeno: Po, St,

Pá – 9.00 – 17.00 hod., Út, Čt – 9.00 –
19.00 hod.
30.4.	Slet čarodějnic, hry, soutěže pro děti
– Křížový vrch u Stoda od 18.hod
30.4. Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka v ZOO
Plzeň, čarodějnice a čarodějové vstup
zdarma.
30.4. Zbůch - Májka
2. – 6.5. - Slavnosti svobody – 69. Výročí osvobození Plzně americkou armádou. Setkání s veterány 2. Světové
války, vzpomínkové akty, konvoj historických vojenských vozidel, www.slavnostisvobody.cz
3.5.	Otevírání kláštera v 15. hod. – vystoupení folklorního souboru, zahájení výstav: původní kroje západních
Čech, svítící obrazy V. Hohausové,
www.klasterchotesov.eu
4.5. – 28.9. - Pravidelné prohlídky kláštera Chotěšov – každou neděli / stálá
expozice : Regionální muzeum, Sdružení dobrovolných hasičů Plzeňského
kraje.
10.5.	Oslavy hasičů od 13. hod. – 150. výročí založení 1. Českého hasičského sboru a 140. výročí založení SDH ve Stodě.
16. – 17.5. Historic Vltava Rallye –
Mistrovství Evropy, zóna střední Evropy, mezinárodní rallye, pohár jezdců severských zemí, www.
pamk.cz 49. Rallye Šumava Klatovy
37. Rallye Wiesbaden – spolupráce
17. – 18.5. Apetitfestival – Gurmánský
festival dobrého jídla a pití, Park u Plaza Plzeň.

17. – 18.5. Historický jarmark – víkend
plný hudby, divadel,kejklířů – klášter
Kladruby od 10. hod.
24. – 25.5. Mistrovství sajdkár, AMK Nepomuk, závodiště Kramolín
24.5. 	Chantal Poullain,
Štěpán a Matěj Rakovi – koncert na
Dvoře Gigant v Záluží u Stoda.
28.5.	Jarní pouť v ÚSP
Zbůch
31.5. Den koní od 13.30 hod. – Jezdecký
oddíl Pony farm v Kladrubech
31.5.	SDH Zbůch
– Dětský den
4.6.	Senioři Zbůch – Zájezd na Lipno a do
Č. Krumlova
6. - 8.6.	Setkání parohatých měst a obcí –
Jaroměřice n./Rokytnou
7.6.	Jízda Klatovskem – MEZ soutěž historických vozidel.
13. – 15.6. Historický víkend – centrum
Plzně oživí nadpřirozené bytosti, historické postavy, průvody i mumraj
strašidel.
14.6. Folkový festival – SDH Heřmanova
Huť
15.6. Lucie Bílá se skupinou Petra Maláska, koncert od 20. hod. v letním kině
v Domažlicích.
21.6. Slavnost Slunovratu – klášter Chotěšov
- Den města Nýřany
28.6.	Soutěž mladých hasičů v Úhercích

ZIMNÍ REKREACE NA ŠUMAVĚ

Komise 750 let obce Zbůch děkuje panu Františku Königovi za dlouholetou obětavou práci pro obec
Zbůch a zároveň se připojuje ke všem gratulantům
k jeho životnímu jubileu.

Od 4. – 7. ledna 2014 trávila necelá třicítka mladých rybářů a jejich kamarádů ze Zbůchu
a okolí čtyři dny na Šumavě. Bohužel, letošní sněhové podmínky i tam nebyly ideální a o to

Za Komisi 750 let obce Zbůch Rudolf Hrdlička
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více zaslouží pochvalu všichni
vedoucí této zimní rekreace za
často náhradní program. Přesto všichni z Hojsovy Stráže odjížděli domů spokojeni.

Luděk Štengl,
předseda ČRS – MO Líně

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V ČERVENÉM ÚJEZDĚ
Během letošní zimy uspořádali dobrovolní hasiči z Červeného
Újezda několik zajímavých akcí. Tou první byl v polovině února dětský maškarní bál, který se
konal v odpoledním čase v místním Klubu U tří proudnic. Byla
zde vidět např. princezna, kovboj
a též z dalekého Japonska přiletěla dívka Aiko. Naopak od 20.
hodiny se konal Večer v maskách pro dospělé. Obě akce hudebně doprovázel diskžokej Petr
Berka z Plzně.
O necelý měsíc později byly do
Klubu pozvány maminky a babičky, aby si poslechly jednotlivé
básničky a písničky, které s nejmladšími zástupci místních ha-

sičů nastudovala jejich vedoucí,
paní Pavla Spillerová. Na závěr
svátku Mezinárodního dne žen
dostaly všechny maminky i babičky od svých dětí a vnoučat
přání a kytičku.
Tou poslední zimní a zároveň
největší akcí byl v polovině března hasičský bál, který se uskutečnil tradičně v restauraci Baník ve Zbůchu. I letos byl o tuto
společenskou akci velký zájem
jak ze strany místních obyvatel, tak i zájemců z okolních obcí. Než začala samotná zábava,
byla oceněna paní Stanislava
Egermayerová za její dlouholetou
sponzorskou činnost a pomoc
dobrovolným hasičům v Červe-

AKCE
MLADÝCH HASIČŮ
V ČERVENÉM ÚJEZDĚ
JARO 2014
12. dubna Velikonoční jarmark
17. května 14. ročník Memoriálu
Františka Herejka
– Jesenice (Strašidelný
les), datum bude upřesněn později
Pavla Spillerová, vedoucí mladých hasičů
– SDH v Červeném Újezdě

ném Újezdě. K poslechu a tanci
hrála skupina Orient a protože
nechyběla bohatá tombola, vět-

šina odcházela v ranních hodinách domů spokojena.

R. Hrdlička

TESAŘSKÉ SYMPOZIUM
Od 3. – 11. února 2014 se konalo v Merklíně - Tesařské sympózium
– které organizovalo Muzeum řemesel v Merklíně a Tesařská huť Romana Kloučka.
V rámci této více jak týdenní akce
se konala ve čtvrtek, 6. února přednáška na téma: Roubené stavby na
Plzeňsku.
Přednášejícími byli odborní pracovníci Národního památkového
ústavu v Plzni, Mgr. Karel Foud ze
Zbůchu a Mgr. Alena Aubrechtová.
R. Hrdlička

Víceúčelové

OBECNÍ KNIHOVNA
VE ZBŮCHU – ROK 2013

hřiště otevřeno
pro veřejnost
V druhé polovině loňské roku
bylo vystavěno víceúčelové hřiště včetně atletické rovinky v areálu základní školy na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví Obce
Zbůch. Následně pak byl pracovníky obecního úřadu vybudován
přístupový chodník a osazeny lavičky. Zpočátku bylo víceúčelové
hřiště využíváno žáky základní

Stav knihovního fondu k 31.12.2013............................ 7.836 knih
Naučná literatura........................................................2.123 – „ –
Krásná literatura......................................................... 5.713 – „ –
Výpůjčky celkem.......................................................... 4.145 – „ –
Naučná literatura dospělým čtenářům............................192 – „ –
Krásná literatura dospělým čtenářům......................... 2.883 – „ –
Naučná literatura – děti a mládež.................................... 79 – „ –
Krásná literatura – děti a mládež................................... 758 – „ –
Výpůjčky periodik................................................... 233 časopisů
K. Horová – vedoucí obecní knihovny

školy v rámci výuky a od 1 března 2014 bylo otevřeno pro veřejnost. Správcem hřiště byl ustanoven pan Antonín Böhm, bytem
Zbůchu, Petra Bezruče 448, mobil 607 280 372. U pana Böhma
si mohou zájemci vypůjčit klíče
od víceúčelového hřiště. Žádáme
návštěvníky, aby v areálu udržovali čistotu.
Jiří Hájek, starosta obce

Slovo zastupitelky
Vážení občané, před nedávnem se na mě obrátilo několik občanů Zbůchu ohledně zápachu, který se po obci některé dny šíří.
Využila jsem možnost přednést tuto skutečnost písemnou formou
dotazu na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. března 2014. Životní prostředí, ve kterém žijeme, nás jistě
všechny zajímá.

Lydie Bayerová, zastupitelka obce
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PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK PŘI ZŠ VE ZBŮCHU
První naší akcí v roce 2014 byla vycházka k řece Berounce pozorovat opeřence na jejím toku. Společně jsme se do Plzně
na Doubravku vydali v sobotu 8.
února s kamarády ze Stoda. Měli jsme tam sraz s dětmi z Rokycan a zástupcerm Českého svazu
ochránců přírody v Rokycanech
panem Pavlem Moulisem, vedoucím stanice ochránců přírody.
Zde jsme všichni pozorovali vodní
ptactvo přímo na řece Berounce,
kde je jejich každoroční zimoviště. Měli jsme štěstí v tom, že tento únorový den bylo nádherné, typické jarní počasí, což nás vybídlo

k příjemné procházce po naučné
stezce kolem řeky. . Pan Moulis
nám o jednotlivých druzích vyprávěl a my se dozvěděli spoustu
zajímavého. Věděli jste například,
že když letí na obloze černý kříž,
tak je to kormorán velký? My už
to teď víme.
Druhou část tohoto výletu jsme
věnovali prohlídce plazů, hadů,
pavouků a různých druhů akvarijních rybiček v prodejně Akva-tera na Palackého náměstí.
Děti ZŠ Zbůch a Mgr. Irena Svobodová
Přírodovědného kroužku při ZŠ
ve Zbůchu

REKO Železná Ruda – hotel ENGADIN
Termín: 21.9. – 28.9.2013
Ubytování: Dobré, až na výtah. Bylo obtížné chodit do 2- 3 patra.
Strava: Snídaně bufetem, oběd a večeře dle výběru. Vařili chutně.
Byla možnost objednat se na masáže a vířivky.
Den začínal ranní 15 min. rozcvičkou.
Krásné procházky do města Železné Rudy trvaly cca 15 minut, kam
jsme chodili mlsat do cukrárny. Prošli jsme skoro celé okolí ŽR –
Samoty, sport.areál u hlavního vlak.nádraží a...
Vydávali jsme se i na delší vycházky: Belveder, Špičák, Hofmanky...
Velkou zábavou byly toulky lesem a hledání hub.
Pro zpestření jsme měli 3x zábavu. Na dobrou náladu nám hrál
a zpíval pan Brabenec.

Jeden den jsme se přihlásily na zájezd: Krásy Šumavy
Jeli jsme 2 trambusy. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko.
Trasa:
1) Velhartice – prohlídka zámku , hrad jsme si prohlídli jen zvenku. Hrad byl postaven v letech 1290 – 1310. Zámecké křídlo bylo
přistavěno k hradu v roce 1627.
2)	Sušice – Kaple svatých andělů strážných, odtud byl nádherný
výhled na celou Sušici
3)	Sušice – město, tam jsme si dali rozchod na svačinku.
4) Kašperské Hory – prohlídka města, kávička a zákusek
5) Čeňkova pila - soutok Vydry a Křemelné, - odtud Otava
B. Smetana zde vysadil 3 smrky u pily, která byla postavena pro
zpracování dřeva z lesních kalamit v letech 1863-70
6) Kvilda – Jezerní slať - zde se dolovala rašelina. Jsou zde velmi
rozdílné teplotní poměry. V letních měsících dosahují ranní teploty minusové hodnoty a odpolední o 20 – 30 °C více.
7) Modrava – zde má postavenou rezidenci pan Bakala. Neviděli
jsme ji. Je postavena v lesích , zapuštěna a ukryta jako bunkr.
8) Vchynicko – Tetovský plavební kanál – zde se plavilo dřevo.
Na začátku kanálu, šikmo k proudu toku , byly postaveny hrable, lidově zvané rechle. Sloužily k zachycování a usměrňování
volně plaveného dříví na řece.
Hradlový most - součástí mostu je dnes také tzv. rybí přechod,
který umožňuje migraci ryb proti proudu řeky.
Moc krásný výlet. Měli jsme průvodce, kterého jsme poslouchali jako pohádku.
Všem se REKO pobyt na Železné Rudě líbil.

Zapsala: Saláková

Senioři ve Zbůchu
V naší obci Zbůch máme dvě organizace pro seniory.
Svaz postižených civilizačními chorobami a Svaz důchodců.
Scházíme se společně každý lichý týden a to v pondělí na OÚ, kde posedíme,
dáme si kávičku nebo čajíček a ochutnáme napečené dobroty od našich členů.
Vždy, když má někdo narozeniny, přinese
ochutnat své umění, je to lahoda. Zasmějeme se našim neskutečným příhodám.

Řekneme si, jaké akce nás čekají. Máme
jich naplánováno na rok 2014 hodně. Například: rekondiční cvičení v bazénu, divadelní představení, ozdravné pobyty, zájezdy, výlety, vycházky, koncerty...
Při každém posezení je paní Fikrlovou,
bývalou zdravotní sestrou změřen krevní tlak a kupodivu jsou všichni spokojeni s výsledkem. To dělá ta dobrá nálada,
hezký úsměv a dobré slovo.
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pokračování na str. 9

pokračování ze str. 8

Mimo pravidelných schůzek jsme již letos absolvovali rekondiční cvičení v plaveckém bazénu v Plzni na Lochotíně s cvičitelkou a při hudbě. Moc dobrá
věc na protažení těla. Dále jsme byli na divadelním
představení „Divotvorný hrnec“ v Komorním divadle
Plzeň. Moc vydařená opereta.
Od dubna začínáme chodit na společné vycházky.
V květnu a červnu nás čekají ozdravné pobyty
v Chlumu u Třeboně , Hnačově a výlet na Lipno –
Koruny stromů.
Moc se těšíme a doufáme, že nám bude na vše svítit sluníčko.
Zdeňka Saláková – předseda ZO SPCCH Zbůch

Nýřanská
laťka
O víkendu 22. 2. se konaly atletické závody ve skoku vysokém. Pilně jsme se připravovali a naše píle přinesla výsledky.
V kategorii mladších žáků
obsadil Matěj KOVÁŘ 2. místo
a Marek PROKOP 3. místo.
Gratulujeme!
Irena Svobodová

Hasiči SDH Zbůch v novém roce 2014
Nový rok 2014 pro SDH Zbůch začal svoláním Výroční valné hromady, která se konala 18. ledna 2014 od 17.00 hodin v sálu restaurace Baník. Začátek VVH zpestřila starší děvčata tanečním vystoupením při moderní hudbě. Na této VVH náš sbor, spolu s ostatními
hasiči okrsku Nýřansko, s představiteli Obecního úřadu Zbůch a dalšími milými hosty, zhodnotil naší činnost za uplynulý rok 2013. Také
byli oceněni někteří členové našeho sboru, za jejich záslužnou a obětavou práci pro hasiče a obec. Rovněž jsme si stanovili nové úkoly na
rok 2014. V průběhu minulého roku jsme dospěli k rozhodnutí, že je
potřeba změnit ve výboru SDH funkci velitele sboru. Důvodem bylo
značné pracovní i rodinné vytížení stávajícího velitele Zbyňka Valenty. Novým velitelem sboru byl zvolen Josef Šlauf starší. Jeho znalosti a zkušenosti jsou zárukou, že naše zásahová jednotka bude vždy
schopna spolehlivě plnit své úkoly při zásazích i při pomoci obci.
Poté od 20.00 hodin následoval tradiční hasičský bál, kde k tanci a poslechu hrála skupina Akuma z Plzně. Všichni přítomní hasiči
i návštěvníci z řad veřejnosti se celý večer dobře bavili a také byli potěšeni bohatou tombolou. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly a podporovali nás v celém uplynulém roce.
8. února 2014 se většina našich hasičů zúčastnila spolu s představitelem Obecního úřadu p. Skálou na Výroční valné hromadě okrsku
Nýřansko, kde byli členové našeho sboru oceněni medailemi za pomoc při povodních, které náš region potrápily v létě 2013. Tato VVH
byla spojená též s hasičským bálem. V únoru jsme připravili v restauraci Baník pro širokou veřejnost Pyžamový bál. A týden poté následoval tradiční Masopust s mnoha maskami. Rovněž jsme uspořádali
v březnu pro děti maškarní bál.

technickou pomoc, nebo likvidaci obtížného hmyzu. Také jsme měli
hodně výjezdů, kdy jsme prováděli hospodářské a technické práce pro
obec, kácení a prořezávání stromů u komunikace, čištění kanalizace,
čištění náplavy z rybníka, malování sálu a další práce. Z výše uvedeného je zřejmé, že bez řádného a zodpovědně provedeného výcviku by
naši hasiči nebyli schopni vždy včas a efektivně zasáhnout.

Nedílnou součástí práce našich dospělých hasičů je i práce s dětmi.
V kroužku mladých hasičů máme 28 dětí, 10 starších a 18 mladších.
Už letos soutěžily na dětské branné soutěži v Oboře a také v Úněšově a u nás ve Zbůchu se zúčastnily pochodu „Gíťův šlapák“. Mladí hasiči se schází každou středu od 16.00 hodin. Děti, které by měly chuť a odvahu přijít mezi nás, jsou kdykoliv vřele vítány. Mohou se
přijít podívat s rodiči na schůzku, aby viděly, čím se naši mladí hasiči zabývají.

Práce našich hasičů nespočívá ale zdaleka jen v pořádání různých
kulturních akcí, hlavní náplní je výcvik zásahové jednotky, údržba
a zajištění provozuschopnosti techniky, různá školení a zkoušky. Od
začátku roku se členové výjezdové jednotky se zúčastnili již několika
výcvikových školení. Například výcviku v polygonu HZS na Košutce,
procvičili práci s dýchacími přístroji, proběhlo školení velitelů, řidičů a strojníků v Plasích, školení a složení zkoušek vedoucích mladých
hasičů v Hromnici.
Že to není zbytečná práce, se ukazuje každý rok. Například v minulém roce naše jednotka vyjížděla celkem k více než 20 zásahům. Jednalo se o požáry, pomoc při povodních, odstraňování padlých stromů,

S dalšími událostmi v SDH Zbůch
vás seznámím opět příště
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Radosti i strasti mého dětství
Po minulé části mého vyprávění, plného neveselých příběhů padesátých let, chtěl
bych vás nyní přivést na myšlenky mnohem
veselejší a pozvat vás do májového Zbůchu
mého dětství. Kdykoli se mi ten čas ve vzpomínkách vrátí, je to jako by někdo pohladil
moji duši. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že počasí tenkrát bývalo úplně jiné než
dnes. Kvetly stromy na zahradách i v sadech
a celým krajem se nesl bzukot včel. Když jste
vstoupili do třešňového sadu na vršku, připadali jste si mezi tou opojnou vůní květů
jako v úle. Na sytě zelených trávnících, ozdobených zlatými hlavičkami pampelišek,
žvatlala žlutá housátka, která patřila téměř
ke každé chalupě a zbůšskými ulicemi voněly šeříky, které již také nasazovaly na květ.
Celý kraj v té slavnostní a neopakovatelné
atmosféře poválečných prvních májů, dýchal
zvláštním teplem.
Už dva dny předem se objevily ve všech
oknech československé i sovětské praporky
a také plakáty s nápisy „Ať žije první máj,“
„9. květen den osvobození,“„Se Sovětským
svazem na věčné časy,“ obrazy rudoarmějců,
holubice míru a ještě mnoho dalších rekvizit. Za asistence ochotných rukou z řad zbůšských občanů, se na domě č.p. 64, kde tehdy
sídlil stranický sekretariát a kde později prodávala paní Miluše Bendová oděvy, postupně
objevovaly velké barevné obrazy Karla Marxe, Bedřicha Engelse, Vladimíra Iljiče Lenina, Josefa Vissarionoviče Stalina a Klementa
Gottwalda, orámované zelenými girlandami.
Těmi se dokonce omotávaly i telegrafní sloupy okolo domažlické silnice. Mezi nimi pak
byly nataženy podél i napříč provazy s červeno modro bílými fábory v národních barvách, takže prvomájový průvod procházel
nekonečným pestrobarevným loubím, o kterém se organizátorům průvodů v Husákově
éře mohlo jen snít. Jako malý chlapec jsem
se vždycky nesmírně těšil až nastane ten čilý
předmájový ruch.
Když konečně nadešel první májový den,
už jsme se nemohli dočkat rána. Místní rozhlas od časných ranních hodin vyhrával pochodové písně, tenkrát se tomu říkalo „budíček“ a kolem půl osmé už se na hlavní
plzeňské ulici od „ chudobince “ ke konzumu, shromažďovali první účastníci průvodu.
Dodnes vidím pana Kouckého ve svátečním
obleku s kravatou a v dobovém „baloňáku,“
jak organizuje jeho řazení. My, žáci zbůšské
základní školy, jsme si připadali nesmírně
důležití, možná dokonce nejdůležitější v celém tom barevném hemžení. Průvod šel většinou z vršku kolem „horního konzumu“ přes
zbůšskou náves, kde tenkrát ještě stály staré selské dvory, v nichž sídlilo místní Jednotné zemědělské družstvo. Tak jako každý rok
i tuhle noc, kdy mládež hlídala nově postavené májky, objevila se na vratech, kde bydlely dívky na vdávání velká srdce namalovaná vápnem a od těch zamilovaných výtvorů
nebyla ušetřena ani silnice po které kráčel
průvod. Ten, když obešel celou obec, skončil většinou na hřišti v „Cihelně,“ kde až do

pozdního večera koncertovala dechová hudba. Škola připravila kulturní program, místní fotbalová jedenáctka Baníku Zbůch sehrála přátelský zápas a nás ze všeho nejvíce
přitahovaly dva stánky s občerstvením, jejichž obsluhy v nažehlených bílých pláštích
reprezentovaly dva zbůšské konzumy. Byla
to jediná konkurence v nově vybudovaném
socialistickém obchodě i když za stejné, státem stanovené ceny. Dodnes před sebou vidím Josefa Jindřicha, vedoucího „horního
konzumu“ jak připravuje teplé párky s chlebem a hořčicí na papírové tácky. Vzpomínám si, jak jsem na prvního máje roku 1952
běžel jako o závod ze hřiště domů pro osmdesát korun (ve staré měně), abych si mohl
koupit nejobyčejnější sójovou čokoládu s několika přibalenými bonbóny, vše zabaleno do
žlutého, lákavého celofánu. Když jsem si tenkrát přinesl balíček vítězoslavně domů, myslel jsem, že na celém světě nemůže existovat
větší štěstí než které mne právě potkalo. Připadalo mi to úplně stejné, nebo ještě lepší,
než když jsem si z první jarní pouti v Úhercích přinesl za sto korun parní válec na péro.
Jediné co uměl bylo, že s hrčením spíše připomínajícím rozbité pendlovky, neustále jezdil dopředu a dozadu. I přes to jsem celé odpoledne nevyšel ven a na kuchyňské podlaze
napodoboval cestáře, kteří v okolí našeho domu prováděli jednou za několik roků údržbu
domažlické silnice. Nechtěl bych, jako někteří „rádoby historici,“ dělat jednoznačný závěr a tvrdit, že všichni lidé šli tenkrát do prvomájového průvodu ze strachu a přinucení.
Teprve až o mnoho let později, v období nejhlubší normalizace, si tento průvod vysloužil
přezdívku „ existenční pochod.“ Na začátku
padesátých let bylo vše jiné. Mnozí po prožitých válečných útrapách přijímali svobodu,
byť pod komunistickou režií, s úlevou a věřili, že jdeme správnou cestou. Ostatně na
tom nebylo nic divného. Sdělovací prostředky
chrlily informace o hospodářských úspěších,
o zázračných výsledcích sovětských hutníků, zemědělců, mičurinců a nevím koho ještě. Hlásaly že poručíme větru, dešti, že zanedlouho budeme chodit pro chleba jako pro
vodu a ještě celou řadu dalších propagandistických hesel.
Jak ve Zbůchu probíhaly prvomájové oslavy, jsem tedy popsal a teď bych se chtěl
zmínit o oslavách osvobození naší vlasti
sovětskou armádou. V předvečer výročí devátého května pokaždé vycházel od zbůšské základní školy lampiónový průvod. Již
dlouho předtím jsme trpělivě čekali ve frontě na lampióny ve starém zbůšském papírnictví a drogerii, kde předtím bývalo pekařství
u Škopků. Prodavačka nám je trpělivě podávala z regálu, až jsme si je nakonec s nepředstavitelnou pýchou odnášeli přes zbůšskou náves domů. Byl to totiž jeden z mála
druhů zboží, kterého tenkrát, zejména v prvních květnových dnech, nesměl být v obchodě nedostatek. Kdybyste se sháněli po toaletním papíru, bylo by to podstatně složitější.
K lampiónům jsme si nesli i krásně ohoblo-
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část

vané tyčky s lesklými měděnými dráty. Svítící lampión pro nás v té době byl něčím novým, skoro posvátným. Dlouho jsme se podle
článků v čítankách domnívali, že něco takového je ke spatření jen ve vzdálené Číně. Když
jsem trochu povyrostl, měl jsem to při oslavách osvobození o něco komplikovanější než
ostatní. Nesl jsem totiž v čele průvodu pionýrskou vlajku a tak mi musel po cestě opatrovat lampión některý ze spolužáků. Teprve
potom jsem si ho vzal a se zvláštním pocitem
s ním chodil po potemnělé „Cihelně.“ Zářil ve
tmě jako ohnivá koule a já jsem na něj byl
velice pyšný. Každým rokem zapálili po příchodu průvodu velký táborový oheň, u kterého byl připraven pěvecký kroužek zbůšské
základní školy vedený paní učitelkou Klunovou. Potom zazněly „Cihelnou“ tehdy důvěrně
známé písně „Když do Prahy rudá vojska vjela…“ „Strana ródnaja“ a další písně té doby.
Někomu by se to mohlo zdát divné, avšak já
na ty večery dodnes nostalgicky vzpomínám.
Měly takovou zvláštní a neopakovatelnou atmosféru, prolínající se především s pobouzejícím se jarem zejména s našim dospíváním.
Ať chceme nebo ne, ta doba poznamenala celý náš další život. Tenkrát jsme všemu, co
nám říkali, věřili a i když jsme po létech poznali, že ne všechno z toho byla pravda, přesto v nás zůstalo něco, co se z našich životů
nedá jen tak lehce vymazat. Když se nad tím
hlouběji zamyslím, není za tím žádný politický postoj. Je to spíše jen vzpomínka na vlahé
májové večery, prožité mezi blízkými lidmi,
a zejména vzpomínka na čas prvních lásek
a dosud nenaplněných nadějí.
Zorganizovat něco podobného za Husákovy éry už bylo prakticky nemožné. V osmdesátých letech minulého století se už našlo
jen velmi málo lidí, kteří by dobrovolně přišli na oslavy Velké říjnové socialistické revoluce nebo na výročí Vítězného února. Nechodili tam ani členové Komunistické strany.
Když jsem zastával funkci ředitele podniku,
zajistit účast na těchto akcích bylo mnohem
těžší, než samotný podnik řídit. Aby nenastalo fiasko, obdržel jsem z Okresního výboru KSČ určitý počet číslovaných pozvánek
s útržky a ty jsem jako ředitel musel někomu vnutit. Když se to nedalo jinak, nabízel
jsem i značné finanční odměny tomu, kdo na
oslavy skutečně půjde. Podle útržků se snadno zjistilo, který pracovník z kterého podniku chyběl, a to pro mne znamenalo ze strany
okresních politických špiček velké nepříjemnosti. Nejednou se pode mnou houpala i židle. Když potom večer v televizi oslavy komentovali a ukazovali sály plné jejich nadšených
účastníků, bývalo mi z toho nanic, protože
jsem věděl, jak a proč tam ti lidé skutečně
přišli.
Nedílnou součástí života pionýrů zbůšské základní školy byla skutečnost, že občas
dělali živou dekoraci na slavnostních shromážděních i jiných politických akcích. Přijela delegace, pionýři – malované děti předali květiny a postavili se na pódium, kde se
snažili prezentovat sami sebe jako budoucpokračování na str. 11
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nost národa. V té době se mi opět podařilo
postoupit v kategorii uličníků zbůšské základní školy o jeden stupínek výše. Ten den,
o kterém vám chci vyprávět, byl v mém životě
významný zejména tím, že jsem měl možnost
setkat se osobně se známým politikem Zdeňkem Fierlingerem. Byl prvním předsedou poválečné vlády a v době, kdy Zbůch navštívil,
vykonával funkci předsedy Národního shromáždění. Přijel mezi zbůšské havíře do zasedací místnosti Masarykova jubilejního dolu a já jsem byl předurčen k tomu, abych stál
s ještě několika dalšími, pečlivě vybranými
pionýry, čestnou stráž před stupínkem, na
němž byl předsednický stůl, za kterým Zdeněk Fierlinger seděl. Celá situace se zkomplikovala tím, že jsme museli být před školou o hodinu dříve, než bylo skutečně třeba a
uhlídat naši neposednost bylo nad síly i toho
nejzkušenějšího pedagoga. Už si nepamatuji,
odkud se tam vzal míč, a my jsme do něj začali z dlouhé chvíle na trávníku před školou
kopat. Za normálních okolností by na tom
nebylo nic špatného, avšak tráva pokrytá
ranní rosou a zejména černými sazemi z komínů Masarykova jubilejního dolu, vykonala
za několik minut dílo zkázy. Moje zářivě bílé
kecky byly najednou mokré, strašně špinavé
a v jednom místě dokonce natržené, jak mi
někdo šlápl na nohu. Nebylo divu, že vzbuzovaly pozornost kolemjdoucích zbůšských občanů, kteří si ve svátečních oblecích vykračovali vylepšit svůj kádrový profil. Bylo to ještě
mnohem horší, než když jsem vlezl do rybníka před pionýrským slibem. Paní učitelka
Klunová, která měla celou akci na starosti,
bojovala v těch okamžicích těžký vnitřní boj.
Musela volit mezi politickým debaklem, který by nenastoupením čestné stráže bezesporu nastal, nebo debaklem ještě větším, když
tam postaví pionýra černého od sazí. Nedovedete si představit, jak jsem v tom okamžiku všem záviděl jejich krásně naleštěné kožené boty. A potom, když jsem stál čestnou
stráž před předsednickým stolem, za nímž
Zdeněk Fierlinger seděl, pochopil jsem skutečné pocity lidí, kteří byli ve středověku přivazováni k pranýři. Zejména když jsem stál
vedle vzorného pionýra Zíky, který byl jako
„ze škatulky,“ a moje trauma tím ještě zvyšoval. Našich uličnických akcí se nikdy nezúčastňoval, proto se mu nic takového nemohlo stát. Zdálo se mi, že všechny ty pohledy
se neupírají na Zdeňka Fierlingera, nýbrž na
moje mokré a špinavé kecky a značně se mi
ulevilo, když slavnostní schůze skončila. Doma jsem se raději vyzul na chodbě, aby to rodiče neviděli, protože v atmosféře padesátých
let by jistě prožili bezesnou noc. Jsou však
věci, které se v tak malé obci ututlat nedají,
a druhý den se to k nim stejně doneslo.
Ze svých vzpomínek na léta prožitá
ve Zbůchu nemohu v žádném případě vynechat pouti, protože byly jedním z největších
zážitků mého dětství. Tam se sice nikdy pouť
nekonala, protože Zbůch měl na návsi pouze kapličku a tak se chodilo do Úherců, kde
stojí kostel svatého Josefa. Když mne chtěli pokřtít, museli se mnou jet na farní úřad
do Úherců, kde tehdy byla matrika. Tepr-

ve od roku 1950 tuto agendu převzaly Místní národní výbory. Maminka mi vyprávěla,
že když mne pan farář pokropil studenou
svěcenou vodou, úžasně jsem vyváděl. Myslím, že ani dnes by to nebylo jiné. Vždycky
jsem se na tenhle čas před Úhereckou poutí nesmírně těšil. Tenkrát se ještě pravidelně střídala čtyři roční období, zatímco dnes
přejde zima rovnou do léta a léto do zimy. Na
Josefa bývalo příjemné teplé předjaří, jen
zcela výjimečně se stalo, že se ještě na chvíli
ohlásila zima. I dnes na ten čas nostalgicky
vzpomínám. Zbůšské ženy za veselého prozpěvování myly okna a celou vesnicí se nesla vůně pečených koláčů, připravovaných
s pečlivostí a láskou na pouťovou hostinu.
Tehdy se v sobotu ještě pracovalo a tak
byla pouť pouze v neděli. Už jsem se nemohl dočkat rána a potom, když mne tatínek
vzal za ruku a vedl po silnici k Úhercům, měl
jsem v sobě jen velmi těžko definovatelný pocit nekonečného štěstí. Již z daleka bylo slyšet řinčení, troubení, lákání kolotočářů k jejich atrakcím. Dodnes slyším zvučný hlas
kolotočáře pana Procházky, který bylo díky
tlampačům slyšet až do poloviny cesty mezi
Úhercemi Zbůchem: „Hola, hola, hola, hola,
nestvůra z Lochness vás volá na naši další
dopolední jízdu. Jsou to jízdy veselé, pro malé i dospělé, neváhejte, nastupujte…“ Tak nějak již z dálky zněla úherecká pouť. Ta dnešní spočívá toliko v padesátinásobně dražších
kolotočích a stáncích s všelijakou veteší.
Pořádný obchod je tu k vidění jen zřídka,
a když, tak s vysoce předraženými sladkostmi, klobásami plnými sojové drti, nebo nádobím či nářadím nevalné kvality. Na poutích na které vzpomínám já, byly cirkusy,
zápasilo se s medvědem, případně s nějakým
obrovským hadem, kterého položili odvážlivci na ramena. Had musel být hodně podchlazený, aby odvážlivce neuškrtil. Silák Tříska
se přetahoval s párem koní, kteří táhli každý
na jinou stranu a několikrát tam dokonce byl
i globus smrti, v němž se jezdilo na motorkách. Bylo to něco, co se s dnešní poutí nedá vůbec srovnat. A to již nehovořím o stránce duchovní. Na konec pouti byla pro nás
děti vždy nějaká ta hračka, kterou jsem si
s neskrývaným nadšením nesl domů. Lesklá trumpeta, pistole na vodu, frkačka, která
se rozvinula, když se do ní fouklo a balónky,
které buď rovnou uletěly, nebo postupně ušly
a přestaly létat, parní válec na klíček, který jezdil dopředu a dozadu. Pokaždé jsem se
vracel ke Zbůchu velice šťasten. Když jsme
přicházeli k domovu, z našich oken již zdálky voněla svíčková a maminka na nás čekala s bohatě prostřeným stolem, na němž
nechyběly ani nádherně zdobené voňavé koláče. Na tento jediný den v roce pokaždé sehnala i brusinky. I dnes chodím do Úherců
na pouť, avšak ten pocit, jaký jsem měl ve
svém dětství, se již nikdy nebude opakovat.
Při zpáteční cestě do Plzně, kterou většinou
absolvuji pěšky, také procházím kolem domu, kde jsem se narodil a kde jsem ve Zbůchu žil. V našem bytě jsou dnes jen špinavá
okna bez záclon a za nimi studené místnosti.
To opravdové teplo domova dělají především
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lidé. Protože odešli ti, které jsme měli rádi
a kteří už se nikdy nevrátí, nezbývá, než pokorně uznat odvěkou pravdu, že do stejné řeky se skutečně dvakrát vstoupit nedá.
Štěstí z úherecké pouti mi pokaždé vydrželo až do září, kdy jsme šli s tatínkem na
další pouť, která bývala v Chotěšově. Moje
vzpomínky na ní jsou bezprostředně spjaty
i s oslavami hornických dnů, které jí předcházely. Byla to pro nás neopakovatelná atmosféra spjatá s očekáváním stánků, které se tak, jako každý rok, objeví na nádvoří
Masarykova dolu v Týnci. Byl to jediný den
v   roce kdy havíři, kteří ten den brali věrnostní příplatek, lehkomyslně utráceli své
těžce vydělané peníze. Vždycky jsem se těšil,
až mne tatínek po téhle předehře vezme za
ruku a povede přes pole od Týneckého dolu
na chotěšovskou pouť, která se konala vždy
první zářijovou neděli. Nebyla tak velká jako
ta úherecká, avšak i ona měla svoje neobyčejné kouzlo. Na oběd jsme byli většinou pozváni rodinou Petrovických a odpoledne za
námi přišla i maminka. K celé té slávě neodmyslitelně patřily i taneční zábavy. Nejhezčí
z nich se v dobách mého dětství konaly právě v Chotěšově a hrál na nich převážně orchestr pana Vránka. Hostinec, kde se pořádaly, se dnes jmenuje “Národní dům,“ avšak
tehdy se říkalo „U Myslivečka,“ podle hostinského, který tam v té době působil. Mimochodem to byl dobrý kamarád mého tatínka. Pokaždé, když maminka přišla do sálu,
nechal ji otec mého spolužáka trumpetista
Stanislav Bláha, zahrát její oblíbenou polku „ Pro Jarmilku,“ při které měl vždy sólo na trubku. Havíři z týneckého dolu také
měli svojí kapelu, říkalo se jí „ Kozáci,“ podle kapelníka Václava Kozáka. Hráli téměř
na každé slavnosti. Stanislav Bláha nejdříve
působil v kapele pana Vránka, avšak většinu svého muzikantského života, prožil právě
s kapelou „Kozáci.“ Po skončení taneční zábavy se však všichni museli hned v pondělí ráno vrátit do šedi a uniformity všedních
dnů budování socialismu.
Neobyčejně jsme se těšili i na Vavřineckou
pouť v Domažlicích. V době mého dětství se
mi tam nikdy nepodařilo dostat, avšak i tak
to pro nás býval silný zážitek. Přes silnici,
po které jindy jen tu a tam přejelo nějaké auto, se v ten den nedalo prakticky vůbec přejít. Nepřetržitá kolona vozidel všech různých
značek se celé dopoledne jen s obtížemi posunovala směrem k Domažlicím a odpoledne
zase naopak zpět k Plzni. Pokaždé jsme seděli na lavičce u plotu naší zahrady nebo na
schodech u Telínů a usilovně dělali čárky, ve
snaze všechna ta projíždějící auta spočítat.
Každý rok se toho s námi zúčastnila i maminka mého kamaráda Petra Telína Jiřina.
Tradice Vavřineckých poutí sahala daleko do
historie. Ta poslední, předválečná, se konala
v roce 1938 a změnila se velkou manifestací proti nastupujícímu fašismu. Tehdy se na
Veselou horu sjelo sto dvacet tisíc lidí. Zúčastnili se jí i Karel Hašler, Josef Hora a Julius Fučík. První pouť po válečné pauze byla
až v roce 1955. Pro nás měla zvláštní a neopakovatelnou atmosféru. Věděli jsme, že se
pokračování na str. 1
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jí zúčastní a k večeru kolem nás pojede pan
prezident Antonín Zápotocký. Už jsme se nemohli dočkat, protože jsme ho znali jen z obrazů, které visely ve škole v každé třídě nad
katedrou, nebo také z poštovních známek
a byli jsme zvědaví, jak vypadá ve skutečnosti. Věděli jsme, že už se nám nikdy nepodaří pohlédnout našemu panu prezidentovi tak
zblízka do tváře a proto ani jeden z nás nechtěl tak jedinečnou příležitost promarnit.
Když se konečně nahoře u „Chudobince “ ob-

jevila jeho černá limuzína, byli jsme všichni
u vytržení. Běželi jsme jako o závod k silnici, jeden přes druhého mávali, pan president
se na nás usmíval a nikdo z nás už na ten
okamžik nikdy nezapomene. Ještě nám naposledy pokynul rukou a potom i se svým doprovodem zmizel pod kopcem směrem k Masarykovu jubilejnímu dolu.
A tady u silnice s projíždějící prezidentskou limuzínou končí šestá část vyprávění
o radostech a strastech mého dětství. V pří-

ští části vzpomeneme na smutnější stránky
našeho života ve Zbůchu, zejména na požáry
a na tragédii velitele zbůšských hasičů Václava Niedermaiera, u které jsem byl osobně přítomen. Také Vám budu vyprávět o tom, jak
jsem se kvůli funkci pionýrského praporečníka málem oženil, o místním kině i o lidech,
kteří bývali jeho duší a také o tom, proč byl
rozpuštěn vynikající orchestr Josefa Skaly.

ZE ZÁPADNÍCH ČECH K PROTINOŽCŮM
NA NOVÝ ZÉLAND							
V předešlém čísle jsme se dozvěděli zajímavosti kolem samotné jak plavby našich osadníků
na Nový Zéland, tak první chvíle
na druhém konci světa.
„Ke konci druhého roku jsme
již zkultivovali část pralesa a vytvořili malé záhony, kde pěstujeme rajčata a obilí. Po sklizni
jsme z obilí v železném mlýnském stroji umleli mouku a začali jsme péct výborný chléb.
A ze zrní jsme také pražili meltu – náhražku kávy“, psal ve
svém deníku jeden z osadníků.
Ale zlepšení přicházelo pomalu, dokonce takové základní potraviny jako mléko bylo obtížné
získat. Jedna rodina koupila na
splátky za 12 liber krávu. Ale trvalo tři roky, než ji splatila z prodeje vajec a slepic v Aucklandu,
kam je přes 30 mil chodil pravidelně prodávat otec rodiny.
Zvláště život žen byl plný dřiny. Vstávaly ve tři hodiny ráno,
uklidily své malé chatrče, umyly se, rozdělaly oheň a připravily snídani. V šest hodin již byly připravené s motykami a rýči
jít pracovat spolu s muži až do
jedenácté dopoledne. Pak pospíchaly domů připravit oběd.
Celé odpoledne znovu těžce pracovaly. Domů se vracely, až když
byl čas připravit večeři. Mezitím musely pečovat o děti, prát
prádlo a šít. Muži stavěli domy
a bojovali se záplavami bahna.
Přes všechnu trýzeň a problémy
museli osadníci psát příbuzným
nadšené dopisy. Jak jinak si vysvětlit, že se k nim v roce 1866
přidala druhá skupina přistěhovalců, vedená Lawrencem Schis-

chkou. „Co vás vedlo do této divočiny?“, zaznamenal manžel
Kathleen Mooney setkání jednoho z osadníků s novými přistěhovalci. „Tvoje dopisy“, odpověděl
Schischka. A Vinzent Wenzlick,
který přijel s druhou vlnou, si
zapsal : „Pláč, ne z radosti, ale ze
zoufalství, nás ovládl, když jsme
se dívali na příslušníky první vlny, jak nás vítali shromážděni
na břehu. Snadno jsme v jejich
tvářích četli tři roky mizérie“.
První výdělky
Komunita přežila veškeré obtíže a začala se ohlížet po všech
možných způsobech, jak si vydělat peníze. Jedním z významných zdrojů příjmů byl prodej
dřevěných šindelů. Ty vyráběli
muži, vysekávali je do správného
rozměru, ženy je pak svazovaly
po sto kusech a táhly po skluzavce dolů k řece, kde se nakládaly
na pramici a odvážely k ústí řeky do moře. Tam šindele čekaly,
dokud nepřiplula loď a neodvezla
je po moři do Aucklandu. Jenže
místní nikdy nevěděli, kdy to bude, a tak hromady šindelů museli každý den kontrolovat, dokud
loď nepřipluje. Jakmile je naložili a loď s nákladem odplula,
musel se někdo z vesnice rychle
vydat pěšky po třicetimílové cestě do Aucklandu a doufat, že do
přístavu dorazí dřív než náklad
šindelů. Hrozilo totiž, že šindele ukořistí a prodá někdo cizí. Zpočátku dostávala vesnice
za šindele velice málo peněz, ale
s koncem válek o půdu a s objevením zlata na poloostrově Coromandel začala stoupat poptávka
po stavebních materiálech, ceny

Už se moc těším na další setkání s vámi.

3. ČÁST

Krajina na Novém Zélandu

rapidně vzrostly a s nimi i příjmy. Na vrcholu poptávky dostávali dvacet šilinků za tisíc kusů
šindelů – peníze tolik potřebné na nákup dobytka a nářadí.
Osadníci také do Aucklandu dopravovali kmeny stromů totara,
který se v přístavu používaly jako piloty. Stromy kauri se využívaly na stavbu domů, dřevem
ze stromů rimu se topilo a z kůry se vyrábělo dřevěné uhlí. Kromě toho začali osadníci sbírat na
stromech cizopasné houby a prodávat je Číňanům. Mladá země
nabízela i další možnosti obživy.
Mnoho svobodných mužů následovalo kapitána Krippnera a bojovalo v koloniálních válkách
o  půdu. Za to byli vládou odměněni, každý dostal 50 akrů půdy na dobytém území v Ohaupo
u Hamiltonu. Většina z nich se
rozhodla odejít z Puhoi a zabydlet
se v Ohaupo. Další se vydali těžit ze země zkamenělou pryskyřici stromů kauri nebo praco-

vat do zlatokopeckého Thames.
Ale největší příležitost k výdělku
poskytl osadníkům nový projekt
ministerského předsedy Vogela.
Ten se rozhodl vynaložit ohromné množství peněz na stavbu nových komunikací – silnic a železnic. Kapitán Krippner, který
měl na svědomí příliv osadníků
z Čech na Nový Zéland, tehdy vynaložil veškeré úsilí, aby získal
veřejné zakázky pro pracovníky
z Puhoi. Snaha získat zakázky
byla tak veliká, že ho místní noviny nazývaly „břímě provinciálního vládního úřadu“. Nové silnice však ukončily izolaci vesnice
Puhoi a navíc přinesly významné
příjmy. Aby získali státní zakázky, vytvořili Češi spolupracující
týmy a peníze si pak dělili mezi
sebou. Plat 5 až 6 šilinků za den
změnil jejich životní standard.
Konec 3. části ,
zpracoval R. Hrdlička
z geografického časopisu – Koktejl
Autor článku – Martin Slíva

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili za své „psí miláčky“ za rok 2014,
aby tak neprodleně učinili.
Obecní úřad ve Zbůchu.

12

Plná škola šachistů
V sobotu 15. 03. 2014 se v ZŠ Zbůch uskutečnil čtvrtý díl seriálu
pro začínající šachisty, Klatovská věž. Pořadatelem akce byl Šachový
klub Líně za podpory obce Zbůch, která přispěla na věcné ceny pro
všechny účastníky. Do Zbůchu se sjelo 54 mladých příznivců královské hry z celého Plzeňského kraje. Bojovalo se ve 3 kategoriích – mateřské školy, 1. – 4. tř. ZŠ a 5. – 9. tř. ZŠ, každá z nich odehrála samostatný turnaj. Některým nejmenším účastníkům tedy ještě nebylo ani

Proč padla naše volba právě na ZŠ Zbůch? Ředitel zdejší školy, Mgr.
Vlastislav König, je šachista, člen Šachového klubu Líně. Jeden z pedagogů, Mgr. Petr Neuman, se dokonce honosí titulem mezinárodní
velmistr (GM) a figuruje na 17. místě v českém žebříčku. Další členka učitelského sboru, Mgr. Lenka Miarková, je matkou dvou mladých
hráčů, členů ŠK Líně. Vidíte, že se ZŠ Zbůch pro uspořádání šachového turnaje přímo nabízela. Věříme, že se příští rok turnaje ve Zbůchu zúčastní také některý z žáků této školy. S takovým potenciálem
jistě bude brzy platit, že je zbůšská škola plná šachistů! Výše uvedeným pracovníkům ZŠ Zbůch děkujeme za spolupráci na přípravě turnaje, veliký dík patří obci Zbůch za poskytnutou podporu a doufáme, že nám nadále zachová přízeň a nebyla to poslední společná akce.

6 let! Jak již bylo uvedeno, jedná se o náborovou soutěž, kde konečné
umístění není tím nejdůležitějším faktorem. Mladí šachisté a šachistky si mohou vyzkoušet, co se dosud v šachových kroužcích naučili,
porovnat se s vrstevníky z jiných škol či kroužků a zakusit atmosféru soutěžního klání. Zúčastnit se takového turnaje může úplně každý, kdo splňuje věková kritéria a zná alespoň základy hry v šachy.
Přestože výsledky byly až na druhém místě, sluší se jmenovat vítěze. V kategorii MŠ zvítězil Dominik Šnajdr ze Sokola Klatovy, před
Adélkou Janouškovou (1. místo mezi dívkami) z ŠK Líně a Tomášem
Hrdličkou opět ze Sokola Klatovy. V nejpočetnější kategorii 1. – 4. tř.
ZŠ se z těsného vítězství radoval Petr Flajšman (TJ Slavoj Dvorec)
před Jiřím Škodou (TJ ZČE Plzeň) a Janem Tremlem (ŠK 64 Plzeň).
Mezi dívkami se na 1. místě umístila Michaela Muková (ZŠ Přeštice),
na 2. místě Terezka Miltová (ŠK Líně) a na 3. místě Barbora Nováková (ŠK Tachov). V nejstarší kategorii 5. – 9. tř. ZŠ se stal vítězem Pavel Flajšman (TJ Slavoj Dvorec) před Filipem Poštou (11. ZŠ Plzeň)
a Pavlem Svobodou ŠK Tachov).

Všechny mladé příznivce šachu si dovolujeme pozvat na společný
Krajský přebor mateřských škol, Krajský přebor mládeže do 16 let
a Krajský přebor juniorů v šachu, který se uskuteční 03. -04. Května 2014 v budově 1. stupně ZŠ Líně. Dále Vás srdečně zveme na letní
šachové soustředění (šachový tábor), který se uskuteční 26. 07. – 02.
08. 2014 v rekreačním středisku Máj v Plasích. Zúčastnit se mohou
též nešachisté, je připraven alternativní nešachový program a také
varianta příměstského tábora. Více informací naleznete na: http://
skline.cz/.
Milan Jenč – Šachový klub Líně

AKTIV MÍSTNÍCH
AKTIVNÍCH SKUPIN
M.A.S.

Nejdřív vajíčka
a potom trička
Od dubna se v naší obci začaly konat kurzy pro tvoření a různé
ruční práce. První setkání proběhlo 3.4.2014 a na něm se účastníci naučili vrtaná vajíčka a voskovou techniku malování. Další kurz
proběhne 24.4.2014 ve znamení malování triček sítotiskovou technikou a tupováním.
Kurzy budou mít periodicitu 1x měsíčně vždy ve čtvrtek od 17 hodin. S bližšími informace a tématem se zájemci mohou informovat
ve vývěsce OÚ.

Mikroregionu Radbuza - Rochlov, 22. 2. 2014
Poslední únorovou sobotu se
sešli zástupci M.A.S. Mikroregionu Radbuza na zámku v Rochlově, kde je přivítal manažer
M.A.S., pan Ing. Václav Kubernát, který řídil tento workshop
pod názvem - Otevíráme poklady venkova.
V rámci tohoto dopoledního projektu se uskutečnily dvě
zajímavé a poučné přednášky
na téma - Muzea a muzejnictví. V úvodní přednášce vystoupil pan Mgr. Jiří Fák, kurátor
sbírek Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, který např. vysvětlil rozdíl
mezi muzeem a expozicí, hlavní
práce, funkce a poslání muzea

L. Krsová
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či pravidla v uspořádání sbírek.
V následující přednášce ředitel soukromého Muzea techniky
a řemesel v Kolovči, pan Martin
Volf nejdříve prozradil, že touto
záslužnou činností se jeho předci věnovali už před rokem 1800.
Jaká jsou např. specifika expozic zaměřená na řemesla a tradice a další zajímavé informace.
V samotném závěru aktivu se
uskutečnila prohlídka zámku,
který v současné době je pro veřejnost uzavřen a nadále pokračují jednotlivé práce na jeho rekonstrukci.
Za všechny přítomné - R. Hrdlička
člen M.A.S. MR Radbuza

Nová odborná učebna v ZŠ Zbůch

V úterý 15.dubna 2014 byla za přítomnosti
starosty obce Ing. Jiřího Hájka slavnostně uvedena do užívání odborná učebna chemie a fyziky v Základní škole Zbůch. Ta stará po desítkách
let již dosloužila, proto byla zahájena o minulých
letních prázdninách její celková obnova. A začalo
se pěkně od podlahy, kterou místní zaměstnanci obecního úřadu nejdříve vytrhali, položili nové
rozvody elektřiny a vody, zateplili polystyrenem
a přikryli betonem a zátěžovým linem. Po elektrikářích a malířích pak nastoupili truhláři,
kteří namontovali speciální nábytek pro čtyři
žákovská laboratorní stanoviště, katedru s digestoří na chemické pokusy s odvětráním, novou
tabuli i školní nábytek a skříně s vitrínami. Celková hodnota díla, která byla financována z rozpočtu obce Zbůch, se vyšplhala na 576 tisíc Kč.
Žákům školy se tak dostane moderní a kvalitní
výuky chemie a fyziky.

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

16. ročník
letního soustředění mladých šachistů

šachový i nešachový program, příměstský tábor

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SVAZU - LÍNĚ
V sobotu, 8. března se v KD v Nýřanech uskutečnila Výroční členská schůze MO ČRS - Líně.
Podrobnější informace z této schůze a další zajímavosti ze života našich rybářů najdete v příštím, letním čísle Zbůšského zpravodaje.

Plasy, okres Plzeň - sever, 26. 7. – 2. 8. 2014

Více informací na http://skline.cz/
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