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ÚVODNÍ SLOVO
Stalo se už zvykem, že na tomto místě se většinou zmiňuji o různých akcích, jak u nás ve
Zbůchu, tak i v širokém okolí, abych vyzdvihl záslužnou činnost spolků, organizací i samotných jednotlivců, kteří se podílí na lepším a příjemnějším životě v té dané lokalitě či v konkrétní obci.
V minulosti jsem byl jediný, který zastupoval naši obec při setkáních Parohatých i Hornických měst a obcí. Až od roku 2014 mě v této „funkci” vystřídal pan Ing. Jakub Bacík, který
se v posledních dvou letech vydal do Českého Krumlova a Havířova, aby zastupoval naši bývalou hornickou obec na setkání horníků a hutníků.
Od letošního roku už není pravda, že na těchto setkáních vždy reprezentoval Zbůch jednotlivec, ale do Železné Rudy jela letos dvojice a dokonce do Příbrami se vydala skupina lidí, aby
zde reprezentovala naši obec Zbůch a Hornicko – historický spolek při ZUD.
Věřím, že i do budoucna bude ze strany našich spoluobčanů ještě větší zájem o tyto akce,
při kterých je možnost poznat, jak se i v jiných (v našem případě Parohatých) městech a obcích i dnes dovedou lidé bavit, resp. si připomenout hornické tradice a zároveň se setkat se
svými bývalými kamarády, horníky a zavzpomínat na tvrdou, namáhavou a hlavně nebezpečnou práci hluboko pod zemí.
Radostné prožití prázdnin našim dětem a mládeži
a příjemné zážitky z dovolených všem rodičům přeje
Rudolf Hrdlička

Usnesení
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zbůch konaného
24. června 2016 v sále restaurace Baník ve Zbůchu
Zastupitelstvo obce Zbůch na svém zasedání projednalo a:

bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

1. schvaluje zprávu o činnosti a postup rady
obce za období od jednání zastupitelstva
obce dne 24. března 2016 do dnešního zasedání

4. schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 10 milionů Kč s dobou splácení 7 let
ve smyslu nabídky společnosti Komerční
banka a.s., se sídlem Na příkopě 33, Praha, pobočka Plzeň, Goethova 1 a pověřuje
starostu obce podpisem úvěrové smlouvy

2. schvaluje zřízení služebnost inženýrské sítě ve prospěch Obce Zbůch za účelem uložení kabelu veřejného osvětlení
v části pozemku parc.č. 98/1 v obci a k.ú.
Zbůch, který je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň. Zároveň schvaluje návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 7845/26759/33200/2016 a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
3. schvaluje koupi prodloužení kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 1141/1 v k.ú.
Červený Újezd u Zbůchu – potrubí DN 300
o délce 19,5 m od manželů Krotkých, trvale bytem Plzeň, za cenu ve výši 1.000.- Kč

5. schvaluje zřízení zástavního práva na jednotku tvořenou bytem č. 83/4 v bytovém
domě Zbůch, 5. května 83 a příslušným
podílem na společných částech budovy
a pozemku parc. 144/1 v k.ú. a obci Zbůch
ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny a.s., Vinohradská 3218/169, Praha, vedlejší účastník pan Peter Žiga. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým č. 1059552801
Ing. Jiří Hájek v.r.
starosta obce

Josef Skála v.r.
místostarosta obce
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PROBÍHAJÍCÍ
INVESTIČNÍ
AKCE V OBCI
Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél silnice I/26 – Zbůch jest oficiální název stavebních úprav křižovatky ulic Plzeňská a V Sídlišti. Levá strana křižovatky ve
směru na Plzeň je již skoro hotová. Zbývají ještě namontovat vjezdová vrata do areálu společnosti DOM Plzeň a provést terénní
úpravy. Dále pak jsou zbudovány středové
ostrůvky v silnici Plzeň – Domažlice, které jsou stavebně technickým řešením vedoucím k nucenému zpomalení projíždějících vozidel a zároveň umožní bezpečné
přecházení chodců přes tuto vysoce frekventovanou silnici. V současné době se
pracuje v prostoru před zdravotním střediskem MUDr. Kresy a staví se záliv ze žulových kostek pro autobusovou zastávku
ve směru na Plzeň. Velice často diskutovanou otázkou je výška chodníku u autobusové zastávky ve směru na Domažlice od
původního terénu. Toto navýšení je způso-

beno tím, že je nutno vycházet od stávající nivelity povrchu silnice, přičemž původní
asfaltový chodník byl o dost níž pod úrovní povrchu komunikace. K tomu je nutno
připočíst navýšení způsobené sklonem zálivu pro autobusy ve směru k silnici, což
byl požadavek Ředitelství silnic a dálnic ČR
z důvodu odtoku dešťové vody a navýšení
o výšku bezbariérových obrubníků u autobusové zastávky. Součet uvedených navýšení pak dává celkovou výškovou úroveň nového chodníku. Napojení nového chodníku
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

na stávající chodník je provedeno ze zhutněné frézované drti. V současné době probíhá
územní řízení na druhou etapu rekonstrukce chodníků podél silnice Plzeň – Domažlice,
která se plynule napojí na nově vybudovanou
část a bude pokračovat ve směru ke křižovatce ulic Plzeňská a Hornická a to včetně stavebních úprav této křižovatky. Realizací této druhé etapy dojde k vyrovnání chodníku,
který bude pozvolně napojen do přirozeně
stoupajícího terénu ve směru ke křižovatce.
Další stěžejní investiční akcí obce v letošním roce je kompletní rekonstrukce návsi

ve Zbůchu. V měsíce červnu zahájila firma
STRABAG stavební práce na pravé straně
návsi spočívající v demolici stávajícího chodníku podél hasičské zbrojnice a budováním
nového obslužného parkoviště pro obecní
úřad a poštu. Následně se pak stavební firma přesune do prostoru samotné návsi, což
s sebou přinese komplikace a omezení dopravního provozu. Hlavní výkres z projektové dokumentace, ze kterého je patrna nová koncepce návsi, je zveřejněn na webových
stránkách obce.
Jiří Hájek, starosta obce Zbůch

SETKÁNÍ PAROHATÝCH MĚST
A OBCÍ – 2016 / ŽELEZNÁ RUDA
Na poslední dvě setkání Parohatých měst a obcí do Doks
u Máchova jezera a Jaroměřic n./R., jsem vždy odjížděl,
bohužel, sám. Až na toto poslední, letošní, které se konalo o posledním květnovém
víkendu v Železné Rudě, reprezentovali naši hornickou
obec dva účastníci, Rudolf
Hrdlička a Petr Zajpt.

si pro nás připravili divadelní hru s výstižným názvem – Paroháč. A protože jsme byli na Šumavě, nechyběl zástupce myslivců,
který nám v krátké ukázce předvedl vábení jelenů. Páteční večer na bavorské straně
končil taneční zábavou.
Následující den, v dopoledních hodinách pokračovalo let ošní setkání Parohatých měst a obcí v železnorudském kostele
Panny Marie Pomocné z hvězdy. Následoval
průvod jednotlivých měst a obcí od tohoto
kostela až na fotbalové hřiště Za tratí, kde
pokračoval kulturní program. Zde sobotní
program zahájili místní hasiči, kteří ve své
ukázce předvedli zásah záchrany lidí při
dopravní nehodě. Postupně na pódium byly
zvány všechny delegace, kde jejich zástupce
všem přítomným předvedl své město, resp.
obec. Naši oblast – Mikroregion Radbuza –
reprezentoval pěvecký soubor Hlas z Holýšova. Nechyběla zábava a o tu se především
zasloužila skupina „akvabel” z Dešenic
u Nýrska a hlavně Podkrkonošská a Pojizerská společnost přátel Járy Cimrmanna ze Semil. V samotném závěru letošního
setkání Parohatých měst a obcí vystoupila
Šumavská kapela k poslechu a tanci.
Příští setkání Parohatých měst a obcí se
uskuteční tam, kde vše započalo – v Semilech.
R. Hrdlička

NABÍDKA RŮZNÝCH
AKCÍ BĚHEM
3. ČTVRTLETÍ 2016
V NAŠEM REGIONU

Slavnostní zahájení 7. setkání Parohatých měst a obcí začalo v podvečer v Arberland Halle
v sousední bavorské Železné Rudě.
Setkání Parohatých měst a obcí
2004 – Semily (Liberecký kraj)
2006 - Horní Jelení (Pardubický kraj)
2008 - Jedovnice (Jihomoravský kraj)
2010 - Pražmo (Moravskoslezský kraj)

2012 - Doksy u Máchova jezera
(Liberecký kraj)
2014 - Jaroměřice n. / R. (Vysočina)
2016 - Železná Ruda (Plzeňský kraj)

Zde všechny zástupce měst a obcí, kteří mají ve svém znaku parohy či jelena s parohy (letos se jich na Šumavu sjelo celkem 14 měst a obcí a přihlášeno bylo cca 156 osob) přivítal
starosta české Železné Rudy pan Ing. Michal Šnebergr a za Bayerische Eisenstein místostarosta Stefan Zitzelsberger. Po těchto zdravicích následoval kulturní program, ve kterém vystoupili žáci místní lidové školy umění a pěvecký sbor složený ze zpěváků z obou stran Šumavy a dokonce ve sboru vystoupil i amatérský zpěvák z Velké Británie, žijící v sousedním
Německu. Zpestřením večera bylo vystoupení divadelních ochotníků ze Železné Rudy, kteří
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• Benediktinské dny – 8. - 9. 7. od 20. hod.
v klášteře Kladruby
• Stodská pouť – 15. - 17. 7. - sportovní stadion ve Stodě
• Karel IV. Ve filmu – 16. 7. - 2. 10. - výstava kostýmů z filmů : Strasti otce vlasti,
Noc na Karlštejně,
• Hlas pro římského krále – státní hrad
a zámek v Horšovském Týně
• Nepomucké pivní slavnosti – 16. 7.
• Slavnosti města, Anenská pouť a staročeský jarmark – 21. - 24. 7. v Horšovském
Týně
• Kateřina Englichová a Vilém Veverka
– 23. 7. - koncert od 15. hod. v klášteře
v Chotěšově
• Stodská mopedyjáda – 23. 7. - sportovní
stadion ve Stodě
• Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť –
12. - 14. 8. v Domažlicích
• Kladrubská pouť – 12. - 14. 8.
• Koncert kytaristy Jana Matěje Raka –
14. 8. v kostele na Křížovém vrchu od 16.
hod.
• Tradiční Slavnosti piva Chodovar – 20. 8.
v Chodové Plané od 10. - 24. hod.
• Dny Evropského dědictví – 10. - 11. 9. Dny otevřených památek : Zvonice, Kapucínský klášter, kostel sv. Anny na Vršíčku, Kostel sv. Apolináře, věž kostela
sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně

ZÁJEZD NAŠICH SENIORŮ DO SEVEROČESKÉHO
A KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝLET TŘEMI KRAJI
Ve středu, 15. června 2016
jsem se vydal s našimi seniory
do sousedního, ústeckého kraje,
kde jsme v malé obci Lubenec navštívili rodinnou firmu – Skloart
– manželů Jitky a Richarda Kantových. Tato rodinná firma, která se zabývá výrobou vitráží, kde si přejí naplňovat pouze
Vaše představy a sny, byla pro
nás všechny zajímavou a poučnou návštěvou. Impulsem k založení této firmy byla jejich pracovní stáž ve firmě Glass Derix
studio v Rottweillu - v nejstarší
vitrážnické dílně ve střední Evropě. V současnosti zaměstnávají 16 lidí a provozují specializované obchody v Lubenci a v Praze.
O řemeslnické dílně byly natočeny již dva televizní dokumenty
a reference. A asi tou nejsympatičtější zprávou pro nás byla informace, že nejenom mají zakázky z téměř celého světa, ale i že
se starají o dvě zázračné stavby:
kostel sv. Jiljí v sousední Libyni
a rozhlednu Vochlice.
Po této návštěvě jsme popojeli pouhých sedm kilometrů, abychom se dostali do obce Chýše,
nejvýchodnější obce karlovarského kraje s pouhými 600 obyvateli. Navštívili jsme zde nejenom zámek, ale i zámecký
panský pivovar. Zámkem nás
provedla samotná majitelka, paní Ing. Marcela Lažanská, která nás mj. upozornila na jednu vzácnost, kterou tento zámek
vyniká. Je to nástropní malba
v jednom ze salonů, který nama-

loval nejvýznamnější český barokní mistr Petr Brandl.
Naopak zámeckým pivovarem nás provedl její manžel, pan
Ing. Vladimír Lažanský. Nejdříve jsme si vyslechli historii tohoto panského pivovaru, který
zde byl vystavěn v první polovině 19. stol. Jak se dále dozvídáme, pivovarnictví v Chýších má

abychom se posilnili při obědě
a podle obsazených míst u jednotlivých stolů jsem snadno došel k hodnocení, že tato restaurace, i mimo turistickou sezonu,
nemá nouzi o zákazníka.
Naším posledním cílovým místem v putování po lázeňském
kraji bylo malé městečko Žlutice, ležící v malebném údolí říčky

zemí čerty. V ten okamžik jsem
si uvědomil, že vám v dnešní době občas nejsou k ničemu papíry s různými razítky a podpisy
a přitom v historii platilo, že vám
k obchodu stačilo jen podání ruky!
Přesto jsme z tohoto malého
provinčního města odjížděli spokojeni, neboť na samý závěr jsme

však tradici od roku 1580. V roce
2006 byla po 74 letech obnovena
výroba tohoto zámeckého piva.
Nakonec, v rámci malé exkurze
do pivovaru jsme měli možnost
ochutnat tato kvalitní piva, vařená dle staročeských receptur.
Po těchto prohlídkách jsme
usedli do pivovarské restaurace,

Střely, kde jsme měli naplánovanou prohlídku Pekelných sklepů.
Bohužel, tyto podzemní chodby
a sklepy v době naší návštěvy byly uzavřeny a i přesto, že vedoucí
našeho zájezdu, paní Zděna Saláková tuto prohlídku měla dopředu písemně zajištěnou, neměli jsme nakonec štěstí vidět pod

si zašli na malé občerstvení do
místní restaurace, abychom po
slabé hodince opustili sousední, karlovarský kraj, který ještě
před nedávnem byl součástí většího západočeského kraje.

VÝROČÍ TOHOTO ROKU
Na obecní úrovni
Manželé Anna a František
Černých ve Zbůchu čp. 116 oslavili 13. 2. 1976 zlatou svatbu.
Tři státní památkové objekty, hrady Velhartice a Horšovský
Týn a klášter Kladruby, se letos
v Plzeňském kraji připojí k oslavám 700. výročí narození Karla
IV. Zatímco Kladruby se zaměří
obecněji na Lucemburky, v Horšovském Týně připomenou Karla IV. filmy a filmovou výstavou
a na Velharticích speciální výstavou a také oslavou, jaká by se
zřejmě na začátku 14. století na
regionálním panství konala při
narození nástupce trůnu

Za všechny účastníky zájezdu
R. Hrdlička

1916 - 2016
ANTONÍN DVOŘÁK

Na celostátní úrovni
V roce 1931 se narodila krasobruslařka Ája Vrzáňová, mistryně Evropy a dvojnásobná
mistryně světa. V roce 1950 po
získání druhého ze světových titulů na MS v Londýně emigrovala do USA, kde zprvu bruslila, pak podnikala. Zemřela 30.
7. 2015.
V roce 1951 v Praze u Apolináře byla otevřena protialkoholní záchytná stanice, první nejen u nás, ale i ve světě. Založil
ji MUDr. Jaroslav Skála a uvádí
se, že už 18. května přijala prvního klienta, sovětského námořního inženýra - 65. výročí.

100. VÝROČÍ NAROZENÍ
Antonín Dvořák, plukovník v.v. se narodil 30. září 1916 ve Zbůchu.
Vyučil se zámečníkem. V osmnácti letech se stal členem Západočeského aeroklubu v Plzni. V období let 1934 - 1935 absolvoval Školu
leteckého dorostu v Prostějově. V letech 1935 - 1939 sloužil u cvičné letky v Piešťanech, později byl přidělen k dálkozvědné 64. letce.
Po okupaci okleštěného Československa uprchl a přes Polsko se dostal do Francie. Když v červnu 1940 Francie kapitulovala, dostal se
lodí do alžírského Oranu a následně do marocké Casablanky. Přes
Gibraltar se konečně objevil v Liverpoolu. Ve Velké Británii je přijat
do služeb RAF. Absolvuje pilotní školy v Hendonu a v Debdenu. Poté byl umístěn k 501. Sg RAF. Během leteckého souboje s německým
Bf 109 je zraněn, se štěstím ale svůj Spitfire dovede na letiště v Ibsley. Po několika měsících strávených v nemocnicích se v polovině
srpna 1941 vrátil k 501. Sg RAF. Po absolvování povinných operač-
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pokračování na str. 4

pokračování ze str. 3

ních hodin ve vzduchu je postaven mimo bojovou službu, u letectva ale nadále zůstává a sice
jako instruktor u 52. Operation
Training Unit v Aston Down. Na
konci války se stal příslušníkem
československé 312. Sg RAF.
U vojenského letectva zůstal do
ledna 1946, kdy odchází z armády a dostává se do služeb ČSA.
Po únoru 1948 byl pronásledován, až se opět rozhodl pro emi-

graci. V březnu 1949 vycestoval
s manželkou Helenou a její matkou do Holandska a odtud dále do Velké Británie. Poté opět
vstoupil do RAF a pilotoval stíhací letouny, tentokrát ale tryskové Meteory a Vampiry. U Royal
Air Force byl až do r. 1954. Poté
se odstěhoval do Kanady a pracoval jako mechanik fotografických přístrojů. Zemřel v květnu
2003.

Výjezdová jednotka provedla v průběhu uplynulého kvartálu 6 zásahů. Mimo výjezdů k požárům, také výjezdová jednotka likvidovala roje včel, opravila a zabezpečila unikající vodu z rybníku na návsi
a vyčistila ucpaný kanál v Nádražní ulici.

HASIČI ZBŮCH
Naše činnost v uplynulém čtvrtletí
Jak jsme slíbili v minulém čísle zpravodaje, chceme se s Vámi podělit o naše činnosti od konce března do konce června 2016.
Děti se zúčastnily těchto hasičských soutěží - v Manětíně, v Líních, na okrskové soutěži v Heřmanově Huti (v kategorii mladší skončily na 3. místě a v kategorii starší na 1. místě), v Červeném Újezdě
(mladší i starší obsadily 1. místo a přípravka 3. místo). Navštívily také představení cirkusu Jo-joo v Plzni.

Zúčastnili jsme se také pravidelných členských a okrskových
schůzí, školení (velitelů, řidičů, rozhodčích a strojníků) a výcviků
a třídenního výcvikového tábora v Rochlově pořádaného okrskem
Nýřansko.
Dnešní zprávu, bych chtěla zakončit pozváním na Memoriál Jana
Motyčky, který se uskuteční 2. července. Ke konci prázdnin, a to 27.
srpna 2016 uspořádáme pro děti Pohádkový les a na 17. září připravujeme soutěž v požárním útoku - Zbůšská osma.
Blíží se čas vytoužených prázdnin a dovolených, a proto všem přeji
pěkné počasí, mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků a v září se na Vás opět s novinkami od hasičů SDH Zbůch těší
jednatelka SDH Zbůch - Věra Kaliská

DĚTSKÝ DEN VE ZBŮCHU
– SOBOTA 4. ČERVNA

U dětí ještě chvilku zůstaneme. 4. 6. 2016 jsme ve spolupráci s OÚ
a organizací JO-Akcičky zorganizovali Den dětí, který proběhl tradičně za hasičskou zbrojnicí. Děkujeme představitelům obce, že mezi nás zavítali a všem, kteří se na této akci podíleli a všem těm, kteří

mezi nás přišli. Podle ohlasů se akce povedla. 110 dětí si zasoutěžilo
a po zásluze bylo odměněno. Zajímavá byla ukázka Rope skippingu,
Policie ČR či práce kynologů, kdy jejich čtyřnozí kamarádi plnili jednotlivé úkoly. Také se mohlo obdivovat představení leteckých modelářů, drážních hasičů a vystoupení našich dětí, které si vyzkoušely
uhasit opravdový požár. Ani letos nesmělo chybět skákání na trampolíně, malování na obličej, pěna a nově přibyli koně.
Pro veřejnost jsme také jako každý rok spolu s OÚ připravili na
konci dubna Májku.
S organizací JO-Akcičky jsme se zapojili do projektu „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ a dne 15. dubna jsme kromě úklidu obce i vyčistili část Zálužského potoka.
Naši muži a ženy reprezentovali náš sbor na soutěžích v Červeném
Újezdě (ženy i muži obsadili 1. místo), v Líních, v Lochousicích a na
okrskové soutěži v Heřmanově Huti (ženy i muži vybojovali 1. místo).

Letošní Dětský den, tak jako
v loňském roce, proběhl za organizační účasti místních dobrovolných hasičů a členů JO –
akcičky a finanční podpory ze
strany Obecního úřadu ve Zbů-

pro děvčata byla atraktivní malba na tvář ze strany členek JO –
akciček. Naopak zase kluky nejvíce zajímala práce Policie ČR.
Zajímavá též byla ukázka leteckých modelářů z Nýřan a pro ty

chu. Děti během sobotního odpoledne na louce za hasičskou
zbrojnicí měly možnost soutěžit
v jednotlivých sportovně – dovednostních soutěžích, jako byl
hod kroužkem na cíl, rybolov či
náročná chůze na chůdách anebo střelba ze vzduchovky. Mezi
zajímavé disciplíny patřila práce s papírovými origami. Hlavně

odvážnější byla možnost se projet na koni.
Celkově se letošní Den dětí
ve Zbůchu podařil nejenom díky slunnému, letnímu počasí,
ale především je třeba poděkovat místním Dobrovolným hasičům a JO – akcičkám ze Zbůchu
za uspořádání této akce, při které se bavily všechny děti.
R. Hrdlička

4

PRÁCE ŽÁKŮ 8. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZBŮCHU
UČÍME SE NĚMECKÝ JAZYK
Vodníkův svět
H. Heine: Lorelei
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem
Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt, Im
Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar, Ihr gold‘nes Geschmeide blitzet, Sie
kämmt ihr goldenes Haar,
Sie kämmt es mit goldenem
Kamme, Und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame,
Gewalt‘ge Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe, Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh‘.
Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und
Kahn, Und das hat mit ihrem
Singen, Die Loreley getan.

Stmívá se a hladina jezera se leskne jako křišťál. Slunce vrhá do
svého okolí narůžovělý stín. Nebe hraje všemožnými barvami.
Pod vodní hladinou vodníkův je svět. Všude plavou rybky různých
druhů i barev, je mezi nimi dokonce i rybka zlatá. A hle, tam úhoř vystrkuje hlavu z písčitého dna. Díváme se za ním a vidíme cestu, která nás dovede k zámku. Je to ale vodník, ne král, kdo podvodnímu
světu vládne.
Dveře s klepadlem se otevírají a zevnitř je slyšet tichá hudba, která
připomíná dětský pláč. Vcházíme dovnitř. Všude je pusto. Místnosti
jsou plné zchátralého nábytku, na popraskaných zdech visí polorozpadlé poličky a na nich hrnečky s dušičkami. Jdeme dál, hudba nás
vede. A už se blížíme k cíli, zvuky klavíru sílí. Nahlédneme do otevřených dveří a ... Vodník! Bere život nevinné duši! Ozývá se pláč vodníkovy oběti. Honem pryč! Pryč z tohoto chmurného a zlého místa.
Křišťálový zámek se vzdaluje a my se ocitáme opět na hladině jezera. Je už noc, tichá a klidná. Měsíc a světlušky nám svítí na cestu domů.

H. Heine: Lorelei
Nevím, co to znamená, že je
má mysl zmatená. Chmurná
pověst mě vábí, nejde mi vůbec
z hlavy.
Ve vzduchu chlad, už se stmívá, poklidně teče Rýn, slunce pomalu dohořívá, na vrchol hor padl stín. Na skále půvabná panna
sedí a dolů na řeku zasněně hledí. Zlatý šperk na hruď si dala,
své zlaté vlasy si učesala.
Zlatým hřebenem vlasy si češe
a přitom píseň zpívá, je to však
píseň pochmurná, melodie tklivá.
V malé lodičce lodník, poslouchá vílu vodní. Na skaliska se
nedívá, poslouchá jen, jak zpívá.
Voda nakonec pohltí, kapitána i člun. To Lorelei způsobila
příval velkých vln.

Autorka: Kateřina Pláničková, 8. třída

Rybník
Když se blížíme k rybníku, musíme se nejprve prodrat zeleným
houštím. Máme oči na šťopkách a koukáme se pod nohy, protože procházíme domovem roztodivných ptáčků zpěváčků, broučků všech barev a velikostí a jiných nádherných stvoření.
Konečně jsme na místě, před námi je překrásný rybník. Zlaté sluneční paprsky se odráží od hladiny a naše oči si musí nejprve přivyknout. Hned nato nás ovane čerstvý vánek, který až k nosu donese
vůni lučních květů. A pak spatříme tu nádheru. Kolem nás to bzučí, kváká, šplouchá a žbluňká a my se cítíme jako v ráji. Rozhlédneme se. Vidíme skálu v dálce a také dřevěnou lávku v půli zlomenou.
A právě po ní se teď vydáme do podvodního světa.
Sestupujeme do hlubin. Lávka je stará, rozvrzaná, kinklá se na
všechny strany. Žbluňk. Voda nás pohltí a my se potápíme hlouběji a hlouběji. Konečně jsme dorazili k vodníkovu domu. Brána je zavřená, vodník tu není, zřejmě někde číhá na svou další oběť. Jen starý sumec vchod hlídá, u dveří podřimuje. Nebudeme ho rušit a raději
se vrátíme.
Venku už je se mezitím setmělo, je noc a my opouštíme vodníkův
svět, tak tajemný a tak přitažlivý, plný zeleně, ryb, vážek a žab.

Ukázka žáků 8. třídy při
hodině českého jazyka paní
učitelky Mgr. Nadi Borusíkové.
Překlad: žáci 8. třídy (skupinová práce)

NAŠI MLADÍ ATLETI
REPREZENTOVALI ZŠ VE ZBŮCHU

Štafetový

pohár

Dne 13.5.2016 se naši žáci
prvního stupně zúčastnili krajského kola Štafetového poháru v Klatovech, do kterého se
probojovali ze druhého místa
z okresního kola v Nýřanech.
Přestože ještě ráno pršelo,
kolem deváté hodiny se počasí
umoudřilo. Obloha se roztrhala
a příjemně se oteplilo.

Po slavnostním nástupu začali žáci závodit ve třech rozbězích
po pěti štafetách na 8 x 100m a 8
x 200 m. I přes velké fandění se
naše štafety umístily na 15. místě. Konkurence ostatních škol
byla veliká. Poháru se zúčastnilo 18 statečných žáků.
Všem děkujeme za prezentaci školy.

Autorka: Tereza Šmákalová, 8. třída

TRADIČNÍ POUŤ

Petra Šmákalová

NA ÚSTAVU PRO TĚLESNĚ
POSTIŽENOU MLÁDEŽ
VE ZBŮCHU
Vždy jednou za rok má veřejnost možnost navštívit areál
Ústavu pro tělesně postiženou
mládež ve Zbůchu a tím dnem je
tradiční jarní pouť.
Každým rokem je pojata v jiném stylu, kdy v loňském roce měla název – Mládí na ulici.
Letos, 1. června na Den dětí se
nesla v duchu – České pouti. Nechyběly proto pouťové atrakce
jako klasické houpačky, prolézačky či kolotoče. Zajímavá bylo finále soutěže – Zbůch hledá

Tradiční pouť na ústavu pro tělesně postiženou mládež ve zbůchu
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talent – obdoba známé televizní
soutěže.
Do Zbůchu na letošní pouť
přijela i delegace z družebního
Ústavu z Regensburgu.
Bohužel, díky letošnímu
zmoklému jaru narušil program pouti i prudký déšť, který
naštěstí netrval dlouho a akce
mohla pokračovat do pozdního
odpoledne, která byla ukončena vystoupením rockové kapely Brufen.
R. Hrdlička

LETOŠNÍ JARO VE ZNAMENÍ DÁLKOVÝCH BĚHŮ
- ÚSPĚCHY BĚŽCŮ ZE ZBŮCHU
Letošní jaro bylo velmi úspěšné, co se týče výsledků běžců ze Zbůchu v jednotlivých
dálkových běhů. I když se jedná o sportovce,
kteří většinou reprezentují cizí oddíly, máme
z jejich úspěchů velkou radost.
Především nám dělá radost Petra Šmákalová (ročník 1977) ze Zbůchu, která závodí za
Sokol SG Plzeň – Petřín a ve své kategorii do
40 let v posledních závodech nenašla soupeřku. V kategorii nad 40 let naši obec úspěšně

reprezentuje Petr Lukášek (ročník 1971) a navíc pro tento druh sportu vede obě dcery. Tím
dalším, velmi úspěšným závodníkem je Karel
Fait (ročník 1950), který má mnoho zkušeností z domácích i zahraničních závodů, kde
ve své kategorii získal nespočet vítězství. Karel Fait, který vyrůstal ve Zbůchu na Starém
Dole, dnes žije v „metropoli” Chodska, kde závodí za domácí oddíl AGP Domažlice.

1.4. 2016 - Půlmaraton Plzeňského kraje
kategorie ženy:
1. Gladys Biwott Jepkurui 1 : 19 : 18
Benedek Team Debrecen
2. Hellen Kim. Jepkosgei
Benedek Team Debrecen

1 : 20 : 33

3. Petra Šmákalová
Sokol SG Plzeň - Petřín

1 : 27 : 53

30. 4. 2016 - Běh Chotěšovem
kategorie žen do 40 let:
1. Petra Šmákalová

00 : 22 : 21

kategorie muži nad 40 let :
3. Petr Lukášek
00 : 25 : 31
kategorie nad 60 let :
1. Karel Fait

00 : 26 : 04

7. 5. 2016 - Běh městem Nýřany
celkově: 18. místo - Petra Šmákalová
ve své kategorii: 1. místo s časem 00 : 39 : 59
celkově: 62. místo – Karel Fait
ve své kategorii: 1. místo s časem 00 : 45 : 59

SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST
A OBCÍ – PŘÍBRAM 2016
Letošní setkání horníků a hutníků se konalo v polovině června od pátku, 10. - do neděle,12. 6. ve středočeské Příbrami. Slavnostní zahájení se uskutečnilo na hlavním
náměstí T.G. Masaryka v pátek, od 19. hod.,
kde všechny účastníky setkání přivítal starosta města, pan Ing. Jindřich Vařeka.
Z tohoto největšího náměstí v Příbrami vedla trasa průvodu na Důl Marie v Březových
Horách, kde byla volná zábava s hornickou
kapelou a vše skončilo nočním ohňostrojem.
A protože tento pátek probíhala celorepubliková akce – Noc kostelů – byla možnost navštívit Svatou Horu a kostel Sv. Jakuba.

Hlavní program letošního setkání Hornických a hutnických měst a obcí probíhal druhý den v sobotu, kdy dopoledne na Svaté Hoře
se uskutečnila bohoslužba, kterou celebroval
světící biskup pražský, Václav Malý.
Z tohoto poutního místa následoval průvod
do města za přítomnosti 115 delegací hornických a hutnických měst a obcí, hornických
spolků a různých organizací z 10 zemí Evropy
v celkovém počtu 1800 účastníků. V pestrobarevném průvodu byly vidět nejenom různé
hornické uniformy, podle jednotlivých zemí,
ale i mažoretky či hornické kapely. Už ta skutečnost, že průvod byl téměř kilometr dlouhý, svědčí o tom, že je dobře, že se i dnes udržuje tato
tradice i když v současnosti jak u nás, tak i v sousedních zemích je většina
dolů uzavřena. Po příchodu všech delegací na nám.
T.G. Masaryka pokračovaly slavnostní hornické ceremonie, které byly ukončeny předáním standart
na jednotlivé vlajky a prapory.
Po těchto oficialitách pokračoval po celém městě
na několika místech kulturní program či prohlídky
Hornického muzea v Příbrami.
Letošní, 20. setkání
Hornických a hutnických
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měst a obcí bylo ukončeno na Dole Marie
a souběžně i na Nám. J. A. Alise hudebními vystoupeními.
Příští setkání v roce 2017 se uskuteční
v severočeském Chomutově.
Zdař Bůh
Za Obec Zbůch a Hornicko – historický spolek
ZUD ve Zbůchu R. Hrdlička

Naši

jubilanti

ČERVENEC
Lenka Mrázková
Antonín Lokvenc
Jaroslava Málková
Václav Fikrle
Věra Fryčková
Svatava Jánská
František Šlehobr
Jiřina Plassová
Zdeněk Pech
ZÁŘÍ
Štefan Gadžinovský
Anna Horníková
Gerta Škopková
Dáše Schoberová
Josef Skála
Zdeněk Šebesta
Stanislava Janková
Hana Šilhanová
Miroslav Kovařík
Zdeňka Viewegová

SRPEN
Věra Kőnigová
Rudolf Zeman
Marta Moulisová
Libuše Dymáková

AKTIVITY HORNICKO HISTORICKÉHO SPOLKU
ZÁPADOČESKÝCH UHELNÝCH DOLŮ V ROCE 2016
V roce 2016 oslavil Hornicko historický
spolek Západočeských uhelných dolů své
první narozeniny. Již od začátku nového kalendářního roku se členové spolku zúčastnili
několika hornických akcí, kde reprezentovali
náš region a hlavně jsme uspořádali 1. Hornický ples.
9. února pozval 1. místopředseda senátu
Přemysl Sobotka zástupce hornických spolků České, Slovenské a Německé spolkové republiky do senátu parlamentu České republiky. Náš hornický spolek se návštěvy také
zúčastnil.. Setkání bylo zahájeno v Rytířské
síni Valdštejnského paláce, kde byli všichni přivítáni. Následovala prohlídka historických prostor senátu a v neposlední řadě jsme

nahlédli do bývalé konírny Valdštejnského
paláce, kde zasedá našich 81 senátorů. Klub
přátel hornického muzea Ostrava všem představil výstavu, o dvacetileté historii spolku
a aktivitách, které za tuto dobu pro veřejnost
uspořádal. Hornický spolek Stříbro zde poprvé předvedl repliky hornických uniforem
vyšších báňských úředníků z roku 1814, které vznikly po dlouhodobé badatelské činnosti
v našich archivech a dobové literatuře. Uniformy budou v budoucnu vystaveny v muzeu
ve Stříbře. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a např. hornický spolek z Kladna nás
pozval k návštěvě bývalého dolu Mayrau, kde
provozuje muzeum.
Dále jsme byli pozváni na lampionový průvod do Stříbra, který pořádal 13. února místní hornický spolek u příležitosti tří významných hornických událostí z roku 1806. Před
210 lety císař František I. udělil stříbrským
havířům právo nosit hornické uniformy, jeho manželka Marie Terezie jim věnovala cechovní prapor s vyobrazením sv. Prokopa
a zároveň byla vybudovaná pro horníky Červená lávka přes řeku Mži pro ulehčení cesty
k dolům při kopci Ronšperk. Z našeho spolku dorazili do průvodu i s praporem Josef
Kroc, Rudolf Hrdlička a Jakub Bacík. Kromě HHS ZUD přijeli i kolegové ze Sokolova.
Lampionový průvod byl zahájen hornickou
hymnou a proslovy předsedy a místopředsedy stříbrského hornického spolku. Následovala slavnostní salva měšťanského střelecké-

ho sboru královského města Stříbra. Poté se
průvod, osvětlený lampiony a loučemi, vydal
z náměstí uličkami do hornického skanzenu
na břehu řeky Mže. Do kroku zahrála kapela Amátovka a připojilo se na 200 místních
obyvatel. Po příchodu do skanzenu následoval ohňostroj, dále si všichni mohli prohlédnout vystavené exponáty a nakoupit suvenýry. Již teď se těšíme na další hornickou akci
ve Stříbře.
2. dubna pořádal náš spolek 1. Hornický
ples, u příležitosti 1. výročí svého založení.
Večeru předcházely dlouhé přípravy. V prvé
řadě bychom chtěli poděkovat obcím na nýřansku a všem, kteří konání plesu podpořili. K poslechu a do tanečního kroku hrála nýřanská kapela PeOn
Band a večerem provázel
pan Antonín Lukášek. Podpořit nás přijeli i kolegové z hornických spolků ze
Stříbra a Sokolova. Po prvním bloku písní následovalo představení publikace
„Zbůch 2015“, na které se
HHS ZUD podílel společně
s doktorandy Fakulty architektury ČVUT a Výzkumným centrem průmyslového dědictví v Praze. Naši
členové Václav Kraus, Josef Kroc, Reinhold Pluhař,
Václav Straka a Josef Vostárek, přispěli velkým množstvím bohatých vzpomínek na život horníků
a hlavně na těžkou každodenní hornickou
práci. Studenti poté tvořili projekty na nové využití postindustriálního areálu dolu ve
Zbůchu a okolní krajiny, které jsou představeny v knize a doplněny sociologickým, krajinářským
a historickým pohledem na
náš region. Po představení
jsme společně knihu pokřtili. Poté převzal slovo Jaroslav Jiskra ze Sokolova a jako zástupce Nadace Georgia
Agricoly předal vyznamenání LUX EX TENEBRIS (Světlo v temnotách) Josefovi Krocovi a Jakubovi Bacíkovi za
udržování hornických tradic
a příkladnou mezispolkovou
hornickou spolupráci. Poté opět pokračovala hudební
produkce. Všichni se na plese velmi dobře bavili až do
pozdních hodin. Setkalo se zde i mnoho bývalých spolupracovníků z řad horníků. Již se
těšíme na následující rok, kdy bychom chtěli uspořádat druhý ročník hornického plesu,
o kterém Vás budeme včas informovat.
Publikace „Zbůch 2015“ byla 12. května
představena také na akademické půdě. Na
Fakultu architektury byli pozváni všichni
účastníci studentského workshopu, včetně
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zástupců našeho hornického spolku, kteří se
podíleli na knize.
V dalších měsících roku 2016 máme v plánu mnoho aktivit a již jsme pozváni i na velký počet hornických oslav:
Ve dnech 10. – 12. června se budou v Příbrami konat největší hornické slavnosti roku
na území ČR, 20. setkání hornických měst
a obcí a zároveň 16. evropský den horníků
a hutníků. 11. června, kdy je v plánu hlavní
program s průvodem městem, organizuje náš
spolek výlet do známého středočeského hornického města.
25. června slaví na druhé straně republiky
95. výročí založení Kroužek krojovaných horníků dolu František Horní Suchá.
V měsíci srpnu, konkrétně 12. – 14., se koná 9. Stretnutie banských miest Slovenska
v Gelnici.
19. – 21. srpna slaví lázeňské město Jáchymov 500. výročí od založení města a 300.
výročí od založení prvního hornického učiliště na světě.
3. září pořádají kolegové ze Stříbra hornické slavnosti u příležitosti 215 let od založení
Horního úřadu ve městě.
10. září, jsme pozváni dokonce na dvě oslavy, Hornický spolek ze Sokolova pořádá Den
horníků a kolegové z Mostu slaví 20 let od
svého založení.
Po loňském úspěšném roce bude Hornicko
historický spolek Západočeských uhelných
dolů pořádat již druhý ročník Dne horníků ve
Zbůchu. Oslavy se budou konat 3. září 2016
opět v areálu bývalého dolu Obránců míru ve
Zbůchu. Bližší informace a program budou
do poloviny srpna zveřejněny. Budou zde také představeny výsledky studentských projektů z knihy „Zbůch 2015“.

Na závěr připomínám, kdo by měl jakékoliv otázky, případně by se chtěl podělit o své
vzpomínky na těžbu černého zlata na Plzeňsku, nebo se chtěl zapojit do činnosti spolku,
ať nás kontaktuje písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.
bacik@seznam.cz.
Zdař Bůh!
Ing. Jakub Bacík - předseda HHS ZUD

CYKLOVÝLET JO – AKCIČKY
Po letošním Dni dětí, který na začátku
června zorganizovaly Jo – akcičky společně
se Sborem dobrovolných hasičů ve Zbůchu,
byl jejich další akcí na konci toho samého měsíce 1. ročník cyklovýletu. Díky nevyzpytatelnému počasí v poslední době, kdy máme
jeden den sluníčko s téměř tropickými teplotami a naopak během několika hodin se obloha zatáhne a máme zde záplavy, byly mezi organizátory velké obavy, zda na druhý pokus
se tento cyklovýlet povede uskutečnit. Nakonec se počasí umoudřilo a poslední červnovou neděli se zájemci o tento výlet mohli postavit na start u rybníka ve Volšinkách ve
Zbůchu.
Zde všichni účastníci obdrželi mapu trasy, která vedla lesem Dubovcem do Vodního
Újezda, aby pokračovala přes louky do Vstiše. Tady na milovníky cykloturistiky čekal
nejnáročnější úsek výletu. Díky podmáčeným
loukám při Radbuze zásluhou vydatného deště z předešlé noci. Odtud pokračovala trasa
kolem Vachtlova mlýna a malého Mantov-

ského rybníka k oboře v Mantově. Zde čekalo překvapení, když až na okraj obory k nim
přišli jeleni evropští – sika, kteří se nechali
krmit přímo z ruky a protože v této roční době mají nejkrásnější srst, byl to pro všechny
velký zážitek. Po tomto setkání se zástupcem
spárkaté zvěře pokračovala jízda samotným
Chotěšovem do její části Týnec a odtud přes
Starý důl do cíle 1. ročníku cyklovýletu, který byl určen na stadionu v Cihelně. Zde všichni účastníci obdrželi drobné dárky od organizátorů cyklovýletu. Navíc nejmladší účastníci
– Štěpánka Křivancová a Lukášek Vanka –
a nejpočetnější rodina – Křivancovi – obdrželi propagační materiály od mistra světa v cyklokrosu a účastníka Tour de France, Zdeňka
Štybara.
Už nyní zástupci Jo – akciček přemýšlí
o nové trase pro příští rok, aby milovníci cykloturistiky byli spokojeni a užili výlet do okolí Zbůchu, tak jako při letošním 1. ročníku.
Za všechny účastníky
R. Hrdlička

FOTBALOVÍ FANOUŠCI ZE ZBŮCHU
NA ME VE FRANCII
Máme ještě v živé paměti, jak před třemi
roky v Lize mistrů fotbaloví fanoušci od nás
ze Zbůchu doprovázeli hráče Viktorie Plzeň
na zápasy do sousedního Bavorska a italské
Lombardie proti Bayernu Műnchen, resp. AC
Milano. Byl to tehdy pro všechny zúčastněné
velký zážitek, nejenom být při tom a zblízka
sledovat hvězdy světového fotbalu, ale i sedět
v ochozech pro 80.000 diváků v Allianz Areně v Mnichově či na stadionu Giuseppe Meazzu v milánské čtvrti San Siro.
I nyní se skupina (Aleš Kleška, Radek Reidl, Václav Zeman a Jaroslav Veselý ml.), našich fotbalových fanoušků vydala západním směrem na ME do
Francie. Vyrazili ze Zbůchu pozdě
večer, den před zápasem s Chorvatskem přes Norimberk a Štrasburk. Celou cestu potkávali české i chorvatské fanoušky a nebýt
dopravní nehody na dálnici, kdy
před nimi shořel kamion, byli
v Lyonu už v ranních hodinách.
Po ubytování v hotelu a malém občerstvení pokračovali do Saint –
Étienne, kde čekal naši reprezentaci druhý zápas ve skupině. Sem
přijeli v odpoledních hodinách
a tak měli dost času, aby si prošli
část města a zažili předzápasovou

atmosféru společně s chorvatskými fanoušky,
kteří též zpívali a skandovali. Samotný zápas sledovalo 42 000 diváků a atmosféra byla
úžasná. Bohužel, výkon našich fotbalistů až
do 70 minuty byl špatný a až po našich gólech
všichni Češi ve stoje tlekali a fandilo se ještě
dlouho po zápase.
Druhý den, v sobotu ráno se rozloučili s Lyonem – třetím největším městem ve Francii
a přes celé Německo na ně čekala dlouhá cesta domů.
Z vyprávění aktérů zájezdu do Francie
zpracoval R. Hrdlička

TJ BANÍK
ZBŮCH
Nejpříjemnějším obdobím pro zbůšský
fotbal byla léta 2006 – 2014, kdy nejdříve rok co rok Baník postupoval z 1. B třídy
až do nejvyšší krajské soutěže v roce 2007,
aby následně po šesti sezonách tuto soutěž, bohužel opustil a v roce 2014 se vrátil
do okresního přeboru.
Fotbalová sezona
2005 – 06 1. B třída (2. místo - Zbůch 50 bodů
– počet účastníků – 14)
2006 – 07 1. A třída (1. místo – 61 bodů
– počet účastníků – 16)
2007 – 08 Krajský přebor (10. místo – 40 bodů
– počet účastníků - 16)
2008 – 09 Krajský přebor (15. místo – 18 bodů)
2009 – 10 1. A třída (11. místo – 36 bodů)
– baráž
2010 – 11 1. B třída (10. místo – 32 bodů)
2011 – 12 1. B třída (11. místo – 29 bodů)
2012 – 13 1. B třída (7. místo – 39 bodů)
2013 – 14 1. B třída (12. místo – 35 bodů)
– baráž
2014 – 15 okresní přebor (12. místo – 32 bodů)
2015 – 16 okresní přebor (13. místo – 30 bodů)

Máme ještě v živé paměti, jak v polovině června 2007 téměř všichni fanoušci Baníku doprovázeli naše fotbalisty do Železné
Rudy. To bylo nadšení a slávy, když rozhodčí odpískal zápas a naši borci si odváželi do
Zbůchu tři body za vysoké vítězství, které znamenalo úžasný postup do krajského
přeboru. Při návratu byla velká oslava na
stadionu v Cihelně a my, fanoušci jsme tehdy byli hrdí na na naše hráče, kteří během
krátké doby dokázali se probojovat z „okresu” až na samý vrchol ! Zde se udrželi dvě
sezony, které pro většinu hráčů byla velká
škola zkušeností a příjemný pocit zároveň,
že právě jejich generace to dokázala !
Dnes, po dlouhých deseti letech máme ve
Zbůchu dvě mužstva dospělých, která hrají
okresní přebor, resp. IV. třídu okresu Plzeň
– sever. Mužstvo starších žáků, které dělá
Baníku velkou radost. Nejenom, že skončilo
v právě ukončené sezoně na 3. místě s druhým nejlepším útokem s aktivním skóre 113 : 50, ale hlavně, že tito mladí hráči
jsou velkou nadějí pro zbůšský fotbal a věřme, že budou stejně úspěšní v kategorii dospělých, tak jako předešlá generace ! A pak
zde máme ty nejmladší, kteří zatím objíždí
jednotlivé turnaje, při kterých pokorně naslouchají pokynů ze strany svých trenérů.
Jako fanoušek Baníku si přeji, aby i v budoucnu se hrál ve Zbůchu pohledný fotbal
a jezdili k nám fanoušci ze širokého okolí, tak jako dříve a neobdivovali zde pouze
sportovní areál.
R. Hrdlička
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