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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět nastal čas, který je spojen s přípravou na vánoční svátky
a příchod nového roku. Rok 2014 byl spojen s řadou událostí celosvětového, lokálního
i osobního významu. Někomu z vás se v uplynulém období dařilo v pracovním i osobním
životě, jiný možná více strádal, někdo z nás přišel o své blízké a truchlil nad jeho ztrátou,
další se radoval z příchodu nového člena rodiny. Pro každého z nás byl rok 2014 různě
výjimečný či všední.
Předvánoční čas by měl být pro nás obdobím, kdy bychom se měli alespoň na chvíli
oprostit od mnohdy hektického tempa všedních dnů a přemýšlet i o věcech, které nás
přesahují. Ve své mysli můžeme věnovat pozornost sami sobě, svým nejbližším, svému životu
i smyslu vlastní existence.
Ve svém přemýšlení se můžeme nechat unést nadějí, že nový rok nám přinese zdraví,
štěstí a lásku, můžeme věřit, že se nám i naší rodině bude lépe dařit, budeme bohatší,
spokojenější a úspěšnější. Naděje však může být příliš často pouhým zbožným přáním, možná
až příliš pozitivním přístupem či prázdným optimismem. Naděje, která se zaměřuje pouze na
sny a přání může být jako mýdlová bublina, která je sice nádherná na pohled, ale uvnitř je
prázdná. Jak zmiňoval jeden významný myslitel moderní doby: „Naděje není to přesvědčení,
že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to
dopadne.“ Nemusíme tedy jen doufat, že bude lépe, stačí si v každodenním životě,
v drobných radostech i starostech najít onen smysl, který je základem naděje. A kdy jindy
o těchto věcech přemýšlet, když ne o Vánocích a v období, kdy jeden rok končí a další začíná.
Nechť je pro nás všechny právě vánoční čas o naději, kterou nalezneme v každodenní
existenci… o naději, která jakožto stav naší mysli dává smysl našemu životu.
Přejeme vám z celého srdce, abyste v nadcházejícím období prožili pocity štěstí
a spokojenosti, radovali se i ve svátečním čase z všedních okamžiků, a do nového roku 2015
vkročili v poklidném tempu

Redakční rada a Obec Bušovice
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Informace k budově obce v Sedlecku
V minulém čísle Bušovického zpravodaje byla popsána historie budovy Obecního
úřadu na Sedlecku. Dále byla krátce zmíněna skutečnost, že objekt je prázdný a čeká na další
záchranné práce.
Jaká je situace v současné době? Především musím konstatovat, že celý objekt po
provedeném odizolování úspěšně vysychá.
V přízemním levém křídle v prostorách bývalé prodejny už je možné pokračovat
v dalších opravách. Vzniká tam větší společenská místnost, která zde mým spoluobčanům
chyběla. Využívána může být jak pro různá setkání přátel a rodáků, přednášky, besedy
a oslavy, tak pro činnost nově vzniklých zájmových kroužků (např. BILIARD CLUB).
Zároveň bude plnit funkci volební místnosti. V budoucnu zde můžeme mluvit třeba o tzv.
komunitním centru.
V pravém křídle budovy, které bylo vlhkostí postiženo nejvíce, je plánována rozsáhlá
rekonstrukce kancelářských prostor. Otázkou zatím zůstává smysluplné využití celého objektu,
sloužit může např. jako krizové byty.
Zásadním a nejbližším úkolem je vybudování nových sociálních zařízení, včetně
napojení na odpovídající zdroj pitné vody a čističku odpadních vod.
Dále bohužel bude nezbytné na objektu instalovat kamerový systém, který se má
podílet na eliminaci vzniku černé skládky v jeho okolí.
Je zřejmé, že cesta k obnovení plné funkčnost a krásy této budovy je dlouhá a finančně
náročná. Doufejme společně, že se podaří získat potřebnou dotaci a celé dílo zdárně dokončit.
Stanislav Štrunc, místostarosta obce

Akce v roce 2015
23. ledna - myslivecký ples
13. února - hasičský ples
15. února - dětský maškarní ples
27. února - včelařský ples
21. března - divadelní představení Dívčí válka – nová éra v divadle Gong v Praze
25. dubna - divadelní představení Antoinetta Královna Francie v divadle Hybernia v Praze
13. června - dětský den v Bušovicích
20. června - oslavy 900 let obce Bušovice
Ve II. pololetí se připravuje divadelní představení Vyhazovači v divadle Radka
Brzobohatého. V prosinci je počítáno s divadelním představením ve vánočním čase.
Dále bude připraveno v měsíci říjnu Staročeské odpoledne a v prosinci Adventní
setkání občanů.
Pro četnost žádostí bude též připraven jednodenní zájezd do zahraničí. Občané budou
včas vyrozuměni.
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Oslavy 900. výročí obce Bušovice
Rok 2015 bude pro naši obec z historického hlediska významným rokem. Bude tomu
již 900 let, kdy byla o obci Bušovice první zmínka v zakládací listině Kladrubského kláštera.
Oslavy tohoto významného výročí proběhnou 20. června 2015. Obec Bušovice
k tomuto výročí připravuje velkolepé oslavy pro všechny naše občany. A nejen pro ně. Chystá
se i setkání rodáků z Bušovic.
A oslavovat budou také naši hasiči. Ti si v příštím roce připomenou 105. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Bušovicích.
Při oslavách vystoupí např. dětský folklorní soubor Sluníčko z Rokycan, spolek
divadelních ochotníků z Radnic, po většinu dne volné chvíle zpříjemní dechová kapela
Strašická pohodovka a večer bude pro všechny hrát k tanci a poslechu kapela Václava
Žákovce.
Součástí oslav bude také výstava o historii obce a hasičů. Místo zde najdou
k prezentaci i ostatní organizace a sdružení z obce.
Toto je pouze malá nabídka z bohatého programu, který ještě není definitivní a
přípravy jsou v plném proudu. Občané budou včas informováni a pozváni na tuto výjimečnou
oslavu.
Touto cestou bychom také naše občany chtěli požádat o navrácení dotazníků, které
byly všem rozneseny počátkem měsíce září. Na základě dotazníků budou pozváni občané, kteří
se v obci narodili.
Pro přípravu oslav byl ustaven přípravný výbor v tomto složení:
Za Obec Bušovice – Mgr. Luboš Pták, Ing. Stanislav Štrunc, Jana Racková
Za SDH Bušovice – Ing. Karel Dlouhý, Milan Majer, Jiří Sádlo st.
Na členy přípravného výboru je možné se obracet i v případě námětů týkajících se
oslav.
Pokud by někdo chtěl být jedním ze sponzorů oslav, prosíme, aby kontaktoval též
Obecní úřad Bušovice nebo některého z členů přípravného výboru.

Jana Racková
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Advent 2014 v Bušovicích
V sobotu 6. prosince 2014 se opět po roce naši občané sešli, aby si připomněli příchod
nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Děti dostaly lampionky a společně se všichni vydali
k ozdobenému vánočnímu stromu.
Vánoční svařák a teplý čaj přišel v nepříznivém počasí vhod asi každému.
Na závěr byl rozsvícen vánoční strom.
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Vítání nových občánků
V sobotu 13. prosince 2014 starosta obce Luboš Pták přivítal do naší obce 7 nových
občánků:

-

Sindy Vanesu Tománkovou z Bušovic

-

Denisu Šůchovou z Bušovic

-

Kryštofa Charouze z Bušovic

-

Adama Brůje ze Sedlecka

-

Terezu Wackovou ze Sedlecka

-

Tomáše Radu ze Střapole

-

Tomáše Ptáka ze Střapole
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Kapr jako symbol českých Vánoc
Kapr patří mezi tradiční symboly českých Vánoc. Již v předvánočním čase se setkáte
s prodejem vánočních kaprů na stáncích, symbol kapra se objevuje na vánočních dekoracích a
přáních. Ale ne každý možná ví, že jde o relativně novou tradici.
Tradiční vánoční pokrmy
Ke staročeským tradičním vánočním pokrmům patřily takové pochoutky, jako je černý
kuba, z polévek hrachová či houbová, na stole nechybělo cukroví či sušené ovoce. Kapr se na
vánočním stole začal objevovat až na začátku 19. století a to spíše v rybníkářských oblastech
a nebo v zámožnějších rodinách.
Vánoční kapr se původně upravoval na černo, pokrm se připravoval až tři dny předem,
kdy se kapří maso vařilo s nejrůznějšími ingrediencemi jako ořechy, perník či švestky.
Minulost smaženého vánočního kapra
Dnešní tolik oblíbený smažený kapr s bramborovým salátem se v české kuchyni objevil až později, poprvé ho připravila M.D. Rettigová a první recept na jeho přípravu se objevil
v kuchařce až v roce 1924. Obliba smaženého vánočního kapra velmi rychle rostla a od druhé
poloviny 20. století se stal tradičním štědrovečerním pokrmem ve většině českých
domácností.
S kaprem je spojený i další vánoční zvyk, a to sice schovávání šupin pod talíř na štědrovečerním stole. Takto schované šupiny prý přinášejí štěstí a zajistí dostatek peněz v příštím
roce. Někteří lidé ze stejného důvodu nosí šupiny z vánočního kapra i ve své peněžence.
Pouštění kapra do rybníka
V některých rodinách se můžeme setkat i s novodobým zvykem pouštění kapra na
svobodu. Lidé v dobré vůli, aby ušetřili kapra před smrtí, se s ním vydají k řece či k rybníku,
kde ho vypustí na svobodu. Bohužel kapři, kteří byli na podzim vyloveni z rybníka a později
sádkováni, mají malou šanci na přežití. Během sádkování ztratily mnoho energie a nejsou
připraveni na přezimování. Tudíž pokud si koupíte kapra, kterého necháte přes Vánoce ve
vaně a pak následně ho vypustíte na svobodu, připravíte pro něj jen strádání.
RECEPT:
Kapr ve zlatých šupinách
Porce kapra důkladně osolte a okořeňte trochou drceného kmínu. Nechte případně odležet v lednici. Z vejce, škrobu, mouky a mléka vyšlehejte řidší těstíčko. Osolte ho a také nechte chvíli stát, aby mouka dobře vázala. Pak porce kapra máčejte v řidším těstíčku, nechte ho
lehce stéct a pak teprve vložte do mísy s pomačkanými kukuřičnými lupínky. Opatrně ze
všech stran přimáčkněte lupínky k rybě.
Následně jednotlivé kousky smažte v mírně rozpáleném oleji. Lupínky by při vysoké
teplotě shořely. V pánvi kapra smažte jen tak, aby se osmahly kukuřičné lupínky.
Pak bez ohledu na to, zda je kapr celý prosmažený nebo ne, porce vyjměte, vložte je
na plech a dopékejte kapra v troubě při 90 stupních asi deset minut. Podávejte s klasickou
přílohou – bramborovým salátem.
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Šťastné a veselé Vánoce
a pohodu v roce 2015
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