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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Vás chci, stejně jako v číslech minulých, informovat o nejdůležitějším
dění v našich obcích.
V současné době je v řešení výstavba vodovodu. Již se nám podařilo dokončit územní
rozhodnutí. Nyní je to otázka kolem přípravy projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení. Abychom zbytečně nezaplatili kolem 500 tis. Kč, provedli jsme anketu, zda je
opravdu zájem z řad občanů. Zjistili jsme, že k plnému využití se přihlásilo pouze 17 majitelů
rodinných domů (Bušovice 13, Sedlecko 3, Střapole 1).
V brzké době proto proběhne schůzka se zástupci Smědčic, kde se rozhodne o dalším
postupu. Připomínám, že s vodovodem je kvůli zachování kvality pitné vody situace složitější
než například u plynu.
Jak už někteří z vás vědí, obec Bušovice získala do vlastnictví budovu tělocvičny
s přilehlým pozemkem darem od TJ Sokol. Na pozemku bude v letošním roce vybudováno
dětské hřiště. Od Krajského úřadu Plzeňského kraje nám byla na tento záměr schválena
dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 200 tis. Kč. Též budova tělocvičny
projde rekonstrukcí.
V Sedlecku se bude prodlužovat kanalizace o cca 90 metrů ze směru od návsi ke
hřbitovu. U hřbitova také proběhla oprava parkoviště, aby bylo možné lépe na parkoviště vjet.
Ve Střapoli je v přípravě zvětšení interiéru v přízemí kulturního zařízení.
Velkým problémem, který nás v současnosti trápí, je vandalismus a kriminalita
v našich obcích.
Návštěvníci hřbitova si jistě všimli, že zmizela nádrž na vodu. Již je objednána nová,
která bude muset být ještě důkladněji zabezpečena.
Dalším problémem je posprejovaná čekárna a další objekty v obci Bušovice. Toto bylo
předáno Policii ČR, která má již několik podezřelých. Jedná se o mladistvé a nepodaří-li se
jim čin dokázat, bude nutné opravu uhradit z rozpočtu obce.
Toto je jen část akcí, které jsou v letošním roce naplánovány. V příštím čísle Vás budu
opět informovat o dění v našich obcích.
Všem přeji klidné a pohodové Velikonoce.
Luboš Pták
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Knihovna Bušovice
Místní knihovna v Bušovicích je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem,
poskytuje knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).
Služby poskytuje bezplatně.
Knihovna sídlí od října 1989 v 1. patře Domu služeb, předtím byla umístěna v budově
hasičské zbrojnice. Jejím zřizovatelem je obec Bušovice.
Čtenáři si mohou vybírat z více než 4 tisíc svazků knih a několika titulů časopisů
(Napsáno životem, 21. století, Vítaný host, Bušovický zpravodaj…). Fond knih je pravidelně
doplňován nákupem nové literatury (z rozpočtu obce) a pomocí výměnných souborů, které
poskytuje Městská knihovna Rokycany v rámci své regionální funkce.
Knihovnu navštěvují nejen obyvatelé Bušovic, ale mezi jejími čtenáři jsou také
obyvatelé Smědčic, Sedlecka a Střapole. V roce 2013 měla knihovna 35 registrovaných
čtenářů (z toho 6 do 15 let), navštívilo ji 301 návštěvníků, kteří si půjčili 2 256 knih a
časopisů.

Rok

Čtenáři (z toho do 15 let)

Návštěvníci

Počet výpůjček

1994

18 (5)

61

402

1997

29 (4)

220

1281

2001

40 (9)

348

2637

2004

41 (10)

356

3642

2010

30 (3)

233

2137

2013

35 (6)

301

2256

Knihovna nabízí svým čtenářům knihy různých žánrů – romány pro ženy, historické
romány, detektivky, špionážní romány, cestopisy, životopisy, pro děti pohádky, příběhy, ale
také povinnou četbu do školy. Čtenáři zde najdou např. knihy Dana Browna (Inferno,
Ztracený symbol, Šifra mistra Leonarda…), trilogii Milénium Stiega Larssona (Muži, kteří
nenávidí ženy …), romány Nory Roberts, Danielle Steel a mnoho dalších.

Přijďte se podívat - těší se na vás
knihovnice Hana Brožová.
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Zajímavé stromy v okolí
Počínaje tímto číslem, bychom Vás na
stránkách Bušovického zpravodaje rádi blíže
seznamovali se zajímavými stromy, které rostou
na území naší obce a zaslouží si připomenutí
pro svoje stáří, velikost či jinou zvláštnost.
Dnes si přiblížíme mohutný jehličnatý
strom rostoucí vedle křižovatky s železničním
přejezdem na Sedlecku, naproti budově obce.
Není to ani jedle, ani smrk, ale douglaska
tisolistá (Pseudotsuga menziesi).
Douglaska je dlouhověký strom, který se může dožít až 700 let. Pochází ze Severní
Ameriky, kde se přirozeně vyskytuje v úzkém pásu podél západního pobřeží. Přesto, že byl
tento druh do Evropy prvně přivezen skotským botanikem Douglasem (odtud i původ jejího
jména) až roku 1827 (na území Čech se za nejstarší uvádí douglaska z Chudenic, která byla
vysazena roku 1842), stal se v lesích střední a západní Evropy nejčastěji pěstovaným
cizokrajným druhem jehličnanů. Důvodem je velmi dobrý růst a kvalitní dřevo s dekorativní
kresbou a širokou škálou upotřebení (výroba nábytku, dřevěných podlah, obkladových desek).
Douglaska tisolistá jako rychle rostoucí druh dosahuje velkých výšek, skotský
exemplář je s 64,6 m patrně nejvyšším stromem Evropy. V zemi je kotvena silným kůlovým a
dalekosahajícími bočními kořeny, které dobře poutají mohutnou nadzemní část. Kmen je
dlouhý, s přibývajícím věkem odspodu postupně přirozeně ztrácí větve a tvoří vysoko
nasazenou korunu kuželovitého tvaru. Borka je v mládí hladká, šedozelená, ve stáří je
zbarvena spíš červenohnědě a je nepravidelně rozpraskaná. Silná kůra ve spodní části kmene
pomáhá
douglaskám
přežít
katastrofické požáry vyskytující se
v místech jejich přirozeného výskytu.
Za povšimnutí stojí šišky
douglasky, které jsou velmi snadno
rozeznatelné od šišek ostatních
jehličnanů a jsou tedy i pro laika
spolehlivým poznávacím znakem, pod
kterým stromem se zrovna nachází.
Šišky působí kvůli nápadně vychlíplým
podpůrným
šupinám
„rozcuchaným“ dojmem. Ověřit si to
můžete sami ať již pod zmíněnou
douglaskou na Sedlecku, na několika
místech v Bušovicích, kde je také
k vidění několik jedinců douglasky a při
dobrém hledání na douglasky narazíte i
v okolních lesích.

Napsal Lukáš Záhlava
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Obecní domy a objekty
Ve všech částech obce Bušovice jsou domy a objekty, které patří obci. Jejich stáří je
různé, osudy rozmanité, proto je velice zajímavé si připomenout jejich historii. V dnešním
čísle novin bych se chtěla zaměřit na obecní domy ve Střapoli. Všechny informace jsem
čerpala ze zápisů obecní kroniky a z vlastních dokumentů některých spoluobčanů.
Dům čp. 3
Záznamy v kronice jsou od roku 1779.
Původně to byl dům obecního pastýře. Ve stodole
byl umístěn asi od roku 1843 umrlčí vůz. V roce
1923 byla část stodoly přestavěna na byt, kde
bydlel p. Švejda, který přišel do Střapole
z Horomyslic. Umrlčí vůz byl dán do Bušovic a
dům se začal označovat jako chudobinec. Rodina
zde bydlela do roku 1948, kdy pan Švejda zemřel.
Jeho manželka se přestěhovala do Prahy a tři děti
odešly do pohraničí. Dále v domě bydlel p. Kuda
(obecní trubač) s manželkou, který pocházel
z Křimic a ve Střapoli sloužil na statku u Fryčků. Od roku 1914 v domě bydlel p. Koukl
s rodinou, kteří v roce 1945 odešli do pohraničí. Krátkou dobu dům č. 3 obývali p. Liška
Jaroslav i Liška Karel do doby, než si postavili vlastní domy v obci čp. 39 a 42. Po roce 1945
byl dům neobydlený. V roce 1949 zde byla zřízena obecní prádelna se žehlírnou. Nízký,
neudržovaný domek byl v roce 1984 demolován a na stejném místě byla za 18 měsíců
postavena požární zbrojnice s kulturní místností. Číslo popisné 3 bylo zachováno. Až do
počátku 90. let byla kulturní místnost pravidelně využívána pro pořádání tzv. „Střapolských
čtvrtletníků“ a jiných kulturních akcí. Součástí objektu je i místní pohostinství – klub hasičů a
občanů Střapole. Do roku 2011 se o chod staral p. M. Ernest, kterého vystřídal p. F. Rada.
V roce 2013 bylo pohostinství vybaveno novou částí kuchyně a brigádnickou akcí bylo
vybudováno venkovní posezení. Kulturní zařízení se sálem v 1. patře je využíváno jako
volební místnost a místo rodinných oslav občanů nejen obce Střapole.
Dům čp. 6
Záznamy v kronice jsou od roku 1779 a dům byl
označen jako obecní kovárna. V roce 1932 byl postaven
nový dům, který stále sloužil jako kovárna, byt pro
kováře a v přední části byla úřadovna obecního úřadu a
knihovna. V nájmu zde bydleli: asi od roku 1930 do
roku 1945 kovář Liška s rodinou (nebyl v příbuzenském
vztahu s rodem Lišků za Střapole). Kovář odešel do
pohraničí, do Kladrub u Stříbra a poté do Chebu. Dále
v domě bydlel od roku 1963 Vratislav Sýkora
s manželkou Růženou roz. Klaubrovou. Dům procházel
několika stavebními úpravami. V roce 1949 byla v zadním traktu vybudována kulturní jizba a
z bývalé kovárny garáž, která byla využívána též pro obecní multikáru a auto. Zároveň zde
byla vybudována prodejna potravin. V letech 1960 – 2011 byla v objektu knihovna. V roce
1986 byla provedena rekonstrukce prodejny potravin, ke které byla postavena rampa pro
skládání zboží. Prodejna sloužila občanům Střapole až do roku 2002. V letech 2006 – 2008
zde bydlel poslední nájemník Arnošt Rybín. V současné době je dům nabízen k prodeji.
Napsala Vlasta Klausová
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Vítání občánků
V sobotu 1. února 2014 starosta obce Luboš Pták přivítal do naší obce 6 nových
občánků:
-

Matyáše Sajfrta ze Sedlecka

-

Ondřeje Pechmana ze Sedlecka

-

Viktorii Krocovou z Bušovic

-

Annou Pickovou ze Sedlecka

-

Julií Čihákovou z Bušovic

-

Lukáše Heringa z Bušovic
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TJ Sokol Bušovice
V loňském roce bylo provedeno oplocení hřiště za přispění Plzeňského kraje, obce
Bušovice a TJ Sokol Bušovice. Staré oplocení již dávno neplnilo svůj účel. Hřiště je v přímém
sousedství silnice III. třídy, takže míč, který se dostal mimo hřiště ohrožoval motoristy na
silnici. Jde ale také o bezpečnost sportovců a především dětí, které tráví volný čas na hřišti.
Impulsem k této akci byl dětský den v loňském roce, na kterém byla velká účast. Den se líbil
jak dětem, tak jejich doprovodu. Podobné akce chceme ve spolupráci s obcí Bušovice a
hasiči pořádat i v dalších letech.
Po informaci o možnosti získání dotace z Plzeňského kraje, z dotačního titulu Podpora
sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2013, jsme oslovili
obec Bušovice. Při společném jednání bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci. Po kladné
informaci o poskytnutí dotace Plzeňským krajem jsme požádali zastupitelstvo obce
o dofinancování této akce. Na přelomu října a listopadu došlo k podepsání smluv mezi TJ
Sokolem Bušovice, Plzeňským krajem a obcí Bušovice. Přípravné práce, jako je likvidace
starého oplocení, betonové podezdívky s kunami a zemní úpravy, provedli členové TJ Sokol
Bušovice. Poděkování patří zejména těm, kteří poskytli těžkou techniku, bez které by se práce
prodloužily a byl by ohrožen termín profinancování akce.
Na provedení oplocení byla oslovena firma Ploty Kodl s.r.o., se kterou byla po
několika schůzkách podepsána smlouva. Firma provedla oplocení pletivem Pantalet
s plotovými deskami. V místě, kde hřiště sousedí se silnicí, bylo použito vyšší pletivo a nad
pletivo byla natažena ochranná síť. Vstup na hřiště byl vyřešen dvoukřídlými vraty, kde delší
část je ukotvena a kratší slouží jako vrátka. Předání oplocení bylo provedeno v polovině
prosince, takže byly splněny podmínky na profinancování celé akce.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům TJ Sokol Bušovice, kteří se zapojili
nejen do této akce, ale aktivně se zapojují do dalších oprav a úprav hřiště. Poděkování patří i
zastupitelstvu obce, které schválilo dotaci obce.
Závěrem, bych chtěl všechny pozvat nejen na dětský den, který se koná 14. června,
ale i na další sportovní a kulturní akce.
Pavel Jílek, starosta TJ Sokol Bušovice
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KAM SE ZTRATILA ZIMA?
V článku jsem sepsal postřehy o vývoji zimního období od roku 2008 do roku 2014 a
informace o množství sněhu a teplotách. Pokud tyto údaje porovnáme s dobovými zápisy ze
starých kronik, je patrné, k jakým výrazným změnám ve vývoji počasí v posledních letech
dochází.
Za zimní období označuji prosinec a v následujícím roce leden a únor. V přehledu jsou údaje:
-

o průměrných denních teplotách v celém období;
množství srážek za období celkem (sníh, déšť);
počty arktických, mrazivých dnů;
počty dnů s ranními mrazy;
největší ranní mráz za celé období.

Vysvětlení - celodenní mráz znamená, že je po celých 24 hodin teplota do -10°C;
- arktický den je takový den, kdy je po celých 24 hodin teplota více než -10°C.
Na základě vlastního pozorování a měření jsem zjistil tyto skutečnosti:
 v roce 2008 byla 15. – 17. ledna na celém území ČR nebezpečná ledovka a sníh zmizel
18. ledna; v tomto roce byl nejteplejší únor za posledních 200 let a od 20.2. bylo jarní
počasí;








v roce 2010 ležel sníh celý leden a mráz se pohyboval kolem -17°C, ale 21. únor bylo na
slunci + 24°C;
v roce 2011 byl nejteplejší prosinec za 60 let;
v roce 2012 ležel sníh pouze krátce, 16. – 19. ledna;
v roce 2013 byl sníh od 14. do 30. ledna. Po celý únor nebyl zaznamenán žádný sluneční
svit;
v roce 2014 byl krátce sníh 25. – 30. ledna, bylo velice sucho a mráz -7°C;
v prosinci 2012 bylo nejvíce srážek – 105 mm (36 sníh; 69 voda);
v prosinci 2013 bylo nejméně srážek – 3 mm.

Přehled zimních období
Rok
2008 - 2009

prům. denní teplota

srážky (mm)

-0,48°C

největší mráz

116

-17°C

2009 - 2010

-1,3°C

147

-17°C

2010 - 2011

-2,08°C

90

-15°C

2011 - 2012

-1,94°C

144

-20°C

2012 - 2013

-0,4°C

180

-11°C

2013 - 2014

-1,94°C

37

-7°C
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Nejstudenější zimní měsíce v období
Měsíc, rok

Průměrná
ranní teplota

Srážky (sníh
déšť)

Celodenní
mráz

Ranní mráz

Prosinec 2010

-4,35°C

46 mm (sníh)

23 dnů

4 dny

Leden 2011

+0,12°C

34 mm (21 sníh)

10 dnů

9 dnů

Únor 2011

-2,03°C

10 mm (8 sníh)

10 dnů

14 dnů

Nejteplejší zimní měsíce v období
Měsíc, rok

Průměrná
ranní teplota

Prosinec 2013

+1,6°C

Leden 2014

+1,3C

Únor 2014

+2,92°C

Srážky (sníh
déšť)

Celodenní
mráz

Ranní mráz

3 mm (sníh)

4 dny

11 dnů

30 mm (7sníh)

3 dny

11 dnů

4 mm (1 sníh)

1 den

15 dnů

Napsal Stanislav Struska
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Vývoj obyvatel 2009 - 2013

Rok

Stav
k 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Odstěhovalí

Stav k 31.12.

2009
2010
2011
2012
2013

514
521
534
542
561

5
6
7
6
6

9
3
6
4
7

18
18
15
26
15

7
8
8
9
2

521
534
542
561
573

Obyvatelé v jednotlivých částech obce v roce 2013

Obec

Stav
k 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Odstěhovalí

Stav k 31.12.

BUŠOVICE
SEDLECKO
STŘAPOLE

310
179
72

3
3
0

3
2
2

12
1
2

1
1
0

321
180
72

2013

561

6

7

15

2

573

K 31. 3. 2014 žije v našich obcích 582 obyvatel

Napsala Jana Racková
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NAŠI JUBILANTI
I v tomto čísle zpravodaje patří stránka našim jubilantům. Zveřejněni jsou zde občané,
kteří v I. pololetí tohoto roku oslaví 70, 75 a 80 let. Od 80 let jsou zde jubilanti zveřejňováni
každým rokem.

Bušovice
Holubová Marie
Veverková Jaroslava
Holub František
Sochor Karel
Záhlavová Eliška
Blažková Jaroslava
Zíková Lila
Pytlíková Anna

70 let
75 let
75 let
81 let
81 let
81 let
84 let
94 let

Bělohubá Alena
Karník Jaroslav
Karníková Věra
Mašek Václav
Jarošová Květoslava
Čechurová Zdeňka
Bošková Miluše
Čechura Josef

70 let
80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
87 let
88 let

Černá Zdeňka
Benešová Vlasta
Tejčková Helena
Janová Blažena

81 let
82 let
83 let
93 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST!
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Akce v letošním roce
Únor

-

16. 2. – dětský maškarní bál

Březen

-

21. 3. - divadelní představení v divadle na Fidlovačce

Květen

-

16. 5. - zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic

Červen

-

7. 6. - zájezd na Orlí hnízdo do Německa
14. 6. - Den dětí (ve spolupráci s SDH Bušovice)

Říjen

-

4.10. - Vepřové hody a Václavská zábava
(ve spolupráci s SDH Bušovice)

Prosinec

-

7. 12. - adventní setkání občanů s rozsvícením vánočního stromu

-

divadelní představení (datum bude upřesněn)

V I. pololetí je ještě plánováno jedno divadelní představení. V případě, že bude
realizováno, budou občané včas vyrozuměni.

Ostatní akce v letošním roce
Listopad

-

15.11. – Hubertská zábava (pořádá Honební společenstvo Bušovice)

********************
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ
O česneku
Před několika měsíci jsem psal
o česnekobraní, které se na podzim 2013
uskutečnilo v Bušovicích, a u některých
z vás se tento článek setkal s ohlasem.
Proto si dovoluji opět něco málo napsat.
Na začátku bych rád představil něco
z historie česneku. Česnek je velmi stará
bylina, která pochází z Mongolska a odtud
byla rozšířena téměř do celého světa.
Nejstarší zmínky o česneku ve světě
pochází ze Staré Číny z období před 4000 lety. V Egyptě je znám nález česneku v hrobce
Tutanchamona. U nás je nejstarší nález česneku z Kyjovska, kde byly vykopány nádoby
s pozůstatky česneku 7000 let starým. Ve světě je známo několik set druhů česneku. O
zachování tak velkého počtu odrůd se starají genobanky. Jedna z největších je v Olomouci,
kde je hluboce zmraženo 648 odrůd. Tyto vzorky dále slouží jako základní materiál
ke šlechtění a ozdravení odrůd.
A teď krátce o pěstování česneku. Česnek se dělí na paličáky a nepaličáky, dále na
jarní a ozimý. U nás se upřednostňuje česnek paličák. Nejdůležitější je výběr samotného
česneku, tím nemyslím odrůdu, ale kvalitní sadbu, kterou lze koupit ve specializovaných
prodejnách nebo si ji lze vybrat z vlastní sklizně. Nekvalitní sadbou si můžeme zavléct do
půdy několik zhoubných nemocí a parazitů (háďátko, sklerociová choroba atd.), ale o tom až
příště. Jestli jste se rozhodli, že si vypěstujete česnek svůj, tak teď je ta pravá chvíle začít
s přípravou pozemku, i když sázet budeme až na podzim. Důležité je vybrat vhodné místo
s nízkou hladinou spodní vody a dostatkem slunce, aby pak měl česnek ten správný říz.
Neméně důležité je vědět, co na políčku rostlo dříve. Nevhodnou předplodinou je především
hrách, cibule, pór, pažitka a i samotný česnek. Proto už teď musíme přizpůsobit osevní plán
tak, abychom tyto plodiny nedali na vyhlédnuté políčko. Česnek také nemá rád čerstvý hnůj,
ale zároveň vyžaduje dobře vyhnojenou půdu, nejlepší je použití kompostu nebo hnůj zarýt na
jaře, aby se do podzimu rozložil. Já jako předplodinu používám okurku salátovku a rajčata.
Tak to je aktuálně vše, příště o sadbě a nemocech. Česneku i pěstitelům zdar!

Napsal Tomáš Holub

13

Mistrovství světa v tancích
Olympijské hry v Soči skončily a zaplněná náměstí přivítala své medailové hrdiny.
Díky médiím jsme mohli vše sledovat v přímém přenosu, fandit, nervovat se a společně slavit
triumfy s úspěšnými reprezentanty. Žádná další sportovní akce není tak na očích jako
olympijské hry, proto možná mnohé překvapí, že jednu zlatou vítězku, mistryni světa, máme i
v Bušovicích.
Ve dnech 11. – 17. 11. 2013 se v Liberci pod hlavičkou World dance championship
uskutečnilo mistrovství světa v tancích. Jednou z účastnic byla Jana Krulová, brzy patnáctiletá
slečna z Bušovic. S plzeňským souborem Strombalet, jehož je členkou, vyhrála kategorii
„Moderní balet“. Jedná se o baletní styl, který se ve 20. století vyvinul z klasického baletu.
Hlavní důraz klade moderní balet na vyjádření individuálních emocí, hudební doprovod je
tvořen většinou současnou pop muzikou.
Jak se Janě takového skvělého úspěchu v této náročné taneční disciplíně povedlo
dosáhnout? Cesta na samotný vrchol není jednoduchá, úspěch se nedostaví přes noc. Od
předškolního věku se Jana věnovala gymnastice. To dopomohlo k rozvoji jejích pohybových
schopností, na které mohla navázat u své nové záliby. Gymnastiku v deseti letech vystřídal již
zmíněný moderní balet. Bez časově náročného tréninku by se ale úspěch jen těžko dostavil.
Trénink probíhá v Plzni čtyřikrát do týdne, trvá hodinu a půl, pátky jsou delší a
náročnější, to příprava zabere 4 hodiny. A jak taková tréninková jednotka vypadá? Po úvodní
rozcvičce pro zahřátí následují nácviky jednotlivých baletních prvků, zkoušení choreografie a
v případě blížícího se závodu samozřejmě pilování závodního vystoupení. O tom, že Strom
balet nebere vystoupení svých závodnic na lehkou váhu, svědčí i to, že s přípravou na
listopadové mistrovství světa začaly baletky již v lednu. Před samotným šampionátem se
četnost nácviků pochopitelně zintenzívnila i na víkendy. Inu, štěstí přeje připraveným.
Díky tomu se v mezinárodní konkurenci devítičlenný plzeňský baletní soubor prosadil
a porazil všech zbývajících pět konkurenčních družstev. Jak už tomu u sportovců bývá, musí
se vyvarovat chyb a výsledky dlouhé přípravy předvést během pár okamžiků. Všechno
tréninkové úsilí a píli skupina zúročila během čtyři minuty trvající choreografie na skladbu
Immortal. Pak už se zlatě zacinkalo a mohlo se začít slavit.
A jaké jsou budoucí životní cíle a mety naší mistryně? V baletu to není nic menšího
než obhajoba zlatého titulu. V osobním životě pak zdárné zvládnutí studijního oboru Ekologie
a životní prostředí na Církevní střední odborné škole Spálené Poříčí, na které začne od
nového školního roku studovat. Nám tak nezbývá než držet Janě palce a popřát jí mnoho
dalších sportovních a životních úspěchů.
Napsal Lukáš Záhlava

Zlatá medaile …

… a její držitelka Jana Krulová
14

Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných…
…pokračování
„Kromě různých profesí v Bušovicích byly i práce či funkce,
které lidé dělali s láskou, vždyť to bylo pro druhé a pro
blaho obce. Byli to paní Košáková a pan kroc. Paní
Košáková každé poledne a večer odcházela do školní
kapličky a zvonila na zvon, než nám ho Němci ve
čtyřiačtyřicátém roce sebrali. Zvonila poledne a večer
klekání, které upozorňovalo pracovníky na polích, že přišel
čas večeře a méně pracovití už tam seděli dříve.
Pan Kroc byl zase pověřen chozením po obci, bubnováním
na bubínek a vyhlašováním obecních zpráv. Bylo to v době,
kdy neexistoval obecní rozhlas, i když Bušovice instalováním
rozhlasu předběhly všechny ostatní vesnice. Bubnoval u
rybníka, u Šemokrouchů, Na Hradčanech a ve Vsi.
Výjimečně u Křížku či Podolejšky. Nebylo to nutné, občané
drželi pohromadě, žádná politika je nerozdělovala a rádi
sousedovi sdělili, co pan Kroc vyhlašoval. Tím jsem vlastně i vyjmenoval názvy hlavních čtvrtí
v Bušovicích.
Pan Kroc zastával spolu se starostou i jakousi funkci policie. Občané se sice nevšímali
majetků druhých, sem tam padla nějaká ta facka v hospodě, zpravidla na účet rejpala,
většinou přespolního, tam však zásah nikdy nebyl nutný. Ale jakmile se v obci objevil potulný
komediant, či cikán, většinou s obytným vozem, ve kterém bývalo nespočet analfabetních dětí,
okamžitě ho vyprovodili za hranice obce a čekali, dokud nezmizel z obzoru.“
V obci býval i ponocný, tedy noční hlídač. Tato funkce však skončila někdy na počátku
třicátých let. Vyprávěla mi matka, že jeden bušovický ponocný usnul v olšinkách Na leveckách
a ráno ho tam našli mrtvého. Byl jsem malý, nechápavý, takže mi neřekla, co bylo příčinou
jeho smrti, jestli infarkt či pořádná opice. Tady bych chtěl poznamenat, že k podobným
praktikám jsme se vrátili po roce čtyřicetosm, kdy mužové v letních měsících opět po vsi
hlídali z obavy před zničením úrody diverzanty. Toto novodobé ponocenství však po několika
letech skončilo.
V obci žily tradiční rody a rodiny s početnými dětmi, takže nebylo výjimkou, že se některé
jméno vyskytovalo vícekrát a občané je spíše identifikovali podle názvu chalupy, tedy jména
předků. Několik příkladů:
Šedivec Josef, zvaný Voršulák, nejlepší herec ochotnického divadla,
Šedivec Antonín, zvaný vlček, byl velice zručným komeníkem,
Šedivec František, zvaný Zadní Zajíc, rolník,
Šedivec Vojtěch, zvaný Přední Zajíc, rolník a starosta obce za války,
Šedivec Václav, modelář, starosta obce před válkou,
Šedivec Bohumil, zvaný Skolík, rolník,
Šedivec Josef, se dvěma syny Josefem a Vlastou,
Šedivec Václav, zvaný Pivíz se přiženil do obce později.“
„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995,
sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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Velikonoční recepty
Mazanec
350 ml mléka, 100 g rozpuštěného másla nebo hery, 550 g polohrubé mouky, 5 lžic cukru
(z toho 1 - 2 vanilkového), 1 lžička soli, 1 lžička sušeného droždí, rozinky, případně posekané
ořechy nebo mandle
Zaděláme těsto a necháme vykynout. Potom uděláme bochánek, potřeme rozšlehaným
vejcem, posypeme mandlemi a upečeme.

Muffinky s pomlázkou
240 g polohrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 4 vejce, 2 lžíce rumu, 100 g másla, 100 g
moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžička citronové kůry, 80 g rozinek, bílá čokoládová
poleva, marcipánová nebo jiná vajíčka
Našleháme do pěny máslo, cukr, vanilkový cukr, žloutky a rum. Vmícháme mouku promíchanou s práškem do pečiva, kůru, sníh z bílků a rozinky. Papírové košíčky nebo důlky v plechu na muffiny naplníme těstem, dáme do předehřáté trouby a zvolna upečeme. Vychladlé
muffinky polijeme rozehřátou polevou a ozdobíme barevnými vajíčky.

Pohodové Velikonoce

Bušovický zpravodaj, vydává Obecní úřad Bušovice, ev. č. MK ČR E 11115
Redakční rada: Klausová Vlasta, Racková Jana, Struska Stanislav, Záhlava Lukáš, Zíková Tereza
Náklad: 350 výtisků
Informace a příspěvky na: tel.: 371781531, fax: 371781674, e-mail obecniurad@busovice.cz

