BUŠOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 1

rok 2015

www.busovice.cz

Bušovice

1115 - 2015
Z obsahu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.

Slovo starosty obce
900. výročí obce Bušovice
Program oslav
Dětský den v Bušovicích
Proměny Bušovic a okolí
Občané, kteří stáli ve vedení obce
105. výročí založení SDH Bušovice
Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Termíny svozu odpadů v roce 2015
Obecní budovy
Hřbitov v Sedlecku
Stromy v naší obci
Rybník v Bušovicích
Naši jubilanti
Pravěká sídliště v povodí Berounky
Ze sepsaných vzpomínek
Akce ve 2015
Velikonoční recepty

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2015, který je pro obec Bušovice rokem velice významným,
neboť jak víte, obec Bušovice slaví 900 let od první písemné zmínky. Není to jediné výročí,
rovněž náš Sbor dobrovolných hasičů slaví 105 let od založení. Proto zastupitelstvo obce
spolu s hasiči připravuje důstojné oslavy, které proběhnou 20. června 2015.
Přípravy oslav nám ovšem nesmí zabránit v dalších oblastech, jako je například oprava
propadlé části točny autobusů MHD. Již máme podepsanou smlouvu s firmou Karel Lukeš,
která tuto opravu provede na konci dubna.
Další plánovanou akcí je přístavba hasičárny. Chtěli bychom ji financovat
z Evropských dotací. V současné době se připravují potřebné podklady k podání žádosti
o dotaci.
Určitě jste zaznamenali první změny na hřbitově. Další budou brzy následovat. Po
vykácení některých tújí zhotovíme cestičku středem hřbitova, osadíme roh okrasnými stromy
a keři. Pravděpodobně ještě dojde k pokácení dalších tújí, které narušují svými kořeny některé
hroby. Již nyní máme na úřadu stížnosti dalších majitelů hrobů…
Postupnou změnou projde i budova obecního úřadu na Sedlecku. Usilujeme o změnu
užívání prostoru prodejny na zasedací místnost. Z tohoto důvodu se v prostoru skladu
vybuduje sociální zařízení. Tuto akci bychom rádi spolufinancovali z krajské dotace. Již nyní
zaznamenáváme zájem občanů o využití tohoto prostoru.
Také bychom rádi zkulturnili náves na Sedlecku. Minulý měsíc odsouhlasilo
zastupitelstvo obce Smědčice dar naší obci, a to budovu hasičárny na Sedlecku. Budeme nyní
hlasovat o jejím odstranění. Na žádost občanů jsme se snažili také o umístění zpomalovacích
pásů v těchto místech, avšak Policie ČR, dopravní odbor Rokycany nám toto nepovolila.
Nově byly v těchto dnech pořízeny kamery v Bušovicích a na Sedlecku z důvodu
neustálého nepořádku kolem sběrných nádob. Doufám, že toto opatření prospěje ke zlepšení
stavu.
Nový vzhled získá také tělocvična v Bušovicích. Budou vyměněna stávající okna,
dveře a opravena fasáda.

Přeji Vám příjemné Velikonoce.

Luboš Pták
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Výročí obce Bušovice
Vážení čtenáři,
v letošním roce si obec Bušovice připomíná 900 let od první písemně doložené zmínky.
Bušovice, obec ležící poblíž povodí Mže v nadmořské výšce 380 m, soudě podle
prvních dochovaných zpráv, patří k nejstarším obcím v okrese.
V písemných pramenech se poprvé připomínají v roce 1115, kdy kladrubský klášter u
Stříbra vlastnil dědiny, jež se mu dostaly od jistého Bohuchvala. Místní jméno Bušovice
znamená ves Bušových, od staročeského jména Bůšě, vzniklého z vlastního jména Bohušě,
které bylo domáckým tvarem jména Bohuslav. Roku 1379 patřily vladykům Martinovi, Žofkovi
a Jírovi, roku 1398 Rackovi ze Švamberka, jemuž v ten čas náležela i sousední Březina. Z
roku 1402 pochází i první zmínka o bušovické tvrzi. K dalším bušovickým držitelům patřila
plzeňská měšťanka Markéta Barbetová (1449) a roku 1450 tu vládli Harantové z Vařin; roku
1540 se jako držitel Bušovic uvádí Jan Muchek z Bušovice a od roku 1615 se dostaly do
držení Petru ml. Kavkovi Říčanskému, který koupil panství Osek s Bušovicemi od Karla ze
Svárova za 35 000 kop míš. Toho roku se v Bušovicích připomínalo 9 osedlých, 2 chalupníci a
jedna krčma. Roku 1623 pro účast v protihabsburském povstání mu byly Bušovice
zkonfiskovány a téhož roku prodány českou komorou za odhadní cenu 22 836 míš Panu Janu
z Klenového, rytíři z Janovic.
V době třicetileté války utrpěly značné škody. Roku 1628 se panství s Bušovicemi
dostalo do rukou Příchovským z Kokořova na Krašově a roku 1642 Malovcům z Chejnova.
Část Bušovic patřila obci města Plzně. Třicetiletá válka a neustálá tažení císařských,
švédských i mazurských vojsk vydrancovala a zpustošila krajinu, takže mnohé vesnice i města
a městečka zcela zpustla, z nichž část ani po třicetileté válce se vůbec nevzchopila. V r. 1623
Bušovice měly jen čtyři osedlé a jednoho chalupníka, ostatní dvory byly pusté. Roku 1694
přešly do držení rytíře Petra z Wiedersperka a po něm na Antonína Rudolfa, rytíře z
Wiedersperka. Po jeho smrti připadlo celé panství vdově po něm Marii Anně a po ní se
Bušovice dostaly do vlastnictví svobodného pána Jana Antonína z Helwersu, který r. 1744
zemřel. Jeho dcera Antonie, provdaná za Janovského z Janovic, pána na Veselci, prodala
Bušovice dne 26. října 1745 obci města Plzně za 24 000 zlatých. Tak rovněž dosvědčuje i
zápis v pamětní knize plzeňské, v níž je uvedeno: „Dne 26. října 1745 byla podepsána trhová
smlouva na statek bušovický, jejíž obec plzeňská od Maxmiliána Wiedersperka z
Wiedersperku, Ferdinanda Joachima z Rumerskirchů a Antonie Anny, svobodné paní z
Helwersenu, ve veřejné dražbě koupila. Kupní cena statku, jak vše stálo a leželo, byla 24
000 zl.“
Od té doby do r. 1849 patřily Bušovice pod správu Plzně. Některé statky v místě (lesy
a pozemky) však náležely k Plzni ještě déle.
O historii obce již bylo mnoho napsáno. V současné době se připravuje k vydání kniha
o historii naší obce, která bude dárkem nejen našim občanům k tomuto významnému výročí.
Nyní mi dovolte, milí čtenáři, seznámit vás s akcí, která se připravuje k oslavě významného výročí.
V sobotu 20. června 2015 se přeneseme o několik století zpět a budeme si vychutnávat slavnostní atmosféru v duchu starých tradic.
A nebude slavit pouze obec. Také Sbor dobrovolných hasičů si v letošním roce připomíná
105. výročí od svého vzniku.
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Program oslav v sobotu 20.6.2015
8,00 hodin - budíček (vysílání z místního rozhlasu)
9,00 hodin - zahájení a uvítání občanů a hostů starostou obce
- slavnostní zasedání ke 105.výročí SDH Bušovice
(kulturní sál)
10,15 hodin - slavnostní výjezd historické hasičské stříkačky (statek nad zámkem)
10,30 hodin - ukázka malých hasičů Soptíci z Němčovic
- ukázka hasičské techniky (hřiště TJ Sokol)
11,30 – 12,15- přestávka na oběd
12,30 hodin
13,30 hodin
14,45 hodin
16,30 hodin
19,00 hodin

- slavnostní pochod obcí a položení věnců k pomníku z 1. světové
války a k soše sv. Jana Nepomuckého (sraz u točny MHD)
- slavnostní zasedání obce k 900. výročí obce (kulturní sál)
- divadelní představení ochotníků z Radnic (kulturní sál)
- vystoupení lidového souboru Sluníčko - Rokytí z Rokycan (kulturní sál)
- taneční zábava s hudbou Václava Žákovce (kulturní sál)

U příležitosti oslav bude v Domu služeb zpřístupněna výstava k historii i současnosti obce.
Pro návštěvníky je připravena ukázka ražby mincí, ukázka výrobků z kovárny, staročeská
řemesla, pohodu zpříjemní flašinetář a na své si přijdou i naše nejmenší. Bude pro ně
připraven historický kolotoč na ruční pohon.
A samozřejmě nebude chybět něco dobrého k zakousnutí.
Po většinu dne bude k dobré náladě hrát dechová kapela Strašická pohodovka.
Tak nezapomeňte na sobotu 20. 6. 2015. Setkáte se i s našimi bývalými občany – rodáky,
kteří jsou na tuto akci také pozváni.
Jana Racková
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Dětský den
A v duchu oslav výročí obce a hasičů bude i dětské odpoledne. Tak jako každým
rokem je pro naše děti k jejich svátku připraven bohatý program.
V sobotu 13. června 2015 zveme všechny naše děti, rodiče i prarodiče na akci, kterou
se vrátíme do doby, kdy nebyly žádné mobily a počítače. Děti si hrály venku na hřišti, děvčata
vozila kočárky s panenkami a kluci dováděli na kolech a tříkolkách. Dnešní děti si toto
mnohdy již nedovedou představit.
Zábavné dětské odpoledne odstartujeme ve 13,00 hodin srazem u Bušovické hospody a
malováním na asfalt.
Potom průvodem dojdeme na hřiště TJ Sokol a budeme pokračovat. Pro děti budou
připraveny skákací hrady, různé soutěže a tradičně si budou moci zadovádět v pěně. Nebude
chybět ani opékání špekáčků.
A závěrem prosba pro všechny naše děti:
- vezměte s sebou panenky, kočárky, kola, koloběžky či jiné oblíbené hračky. A pokud si
kola a koloběžky nazdobíte, budeme rádi.
Když si nebudete vědět rady, rodiče a prarodiče určitě rádi poradí. Vždy to bylo jejich
mládí.
Jana Racková

Foto z dětského dne v roce 1962
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Proměny Bušovic a okolí během posledních 180 let
Obec Bušovice i krajina v jejím okolí se neustále proměňují, přičemž tyto proměny se dají
sledovat mj. porovnáním historických a současných map. Pokud si vezmeme k ruce mapu Stabilního
katastru z roku 1839 a porovnáme ji se současnou ortofotomapou, odhalíme na mnohých místech
katastru obce změny, ke kterým došlo v průběhu (pouhých) 180 let.
Obec Bušovice se původně skládala ze dvou částí, které měly ulicovou dispozici. Tato
dispozice je patrná na mapě Stabilního katastru z roku 1839 (obrázek vlevo). Centrum obce se
nacházelo v severní části, kde se nachází zámek. Mezi oběma částmi obce byl rybník. Dnes je
dispozice odlišná. Ulicové uspořádání obou původních částí zůstalo zachováno, ale přibyla další
výstavba v jihozápadní části obce a budovy JZD na východě (obrázek vpravo). Velmi razantní změna
v centrální části obce je spojena s vysušením a částečným zasypáním rybníka.

Změny krajiny východně od obce Bušovice jsou spojeny jednak s výstavbou budov JZD (na
východním okraji obce) a rovněž s regulací potoka. Mokřady v okolí potoka byly vysušeny a jsou dnes
zemědělsky využívány. Při kolektivizaci polí došlo v tomto prostoru kéž k výrazné změně
komunikační sítě, kdy zanikly některé cesty patrné na mapě Stabilního katastru z roku 1839.
V oblasti zaniklé středověké vsi Kokot jsou na mapě Stabilního katastru z roku 1839 (obrázek
vlevo) patrné tři rybníky a louky v okolí rybníků. V současné době je celá oblast zalesněna a
prostřední ze tří rybníků byl vysušen.

V poloze označované dnes jako Myší Újezd se nacházela středověká ves Kamenný Újezd, která
zanikla stejně jako nedaleká ves Kokot v první polovině 15. století. Na zaniklou vesnici dodnes
odkazují některé pomístní názvy (Za humny, V Houjevcích – z původního označení újezd/oujezd).
Zajímavostí na tomto místě je to, že i přes kolektivizaci, která proběhla ve 2. polovině 20 století, je zde
v podstatě zachována původní pozemková držba. Toto je patrné např. na současné ortofotomapě
(vpravo), kde můžeme vidět úzkou dlouhou parcelu (tmavší barva, dnes pastvina pod hájovnou) ústící
na cestu od Cikánky směrem k lesu, která je patrná i na mapě Stabilního katastru z roku 1839 (zde je
uvedena pod číslem 273).
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Ve východním výběžku katastru Bušovic se podle mapy Stabilního katastru nacházely 2 usedlosti
sestávající vesměs z dřevěných staveb (pouze 1 kamenná) s označením Kolna (dnes je toto místo
součástí oseckého katastru). Severně od usedlostí se nacházely 2 malé rybníčky. V současnosti jsou
tyto rybníky vysušeny a zasypány. Obě usedlosti dále slouží k obytným účelům a prošly modernizací,
včetně vybudování několika bazénů v jejich okolí.

Proměny severní části katastru obce Bušovice jsou spojeny s kolektivizací ve 2. polovině 20.
století, která vedla ke scelení pozemkové držby, a výrazný zásah do krajiny znamenalo také
vybudování železniční tratě Chrást – (Stupno) Radnice v šedesátých letech 19. století. Na mapě
stabilního katastru z roku 1839 (obrázek vlevo) je zachycen stav před touto výstavbou (pro názornost
zde doplněna trasa stávající železnice). V současnosti trasa železnice kopíruje katastrální hranice a
oblouk železnice zároveň přerušil několik původních cest, přičemž jediný přechod trati byl v tomto
prostoru vybudován na Sedlecku.

Tereza Zíková
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Občané, kteří stáli ve vedení obce
Do roku 1887 byli rychtáři dosazeni vrchností plzeňskou.
Bušovice
Sedlecko
Střapole

-

Matouš Harant
Tomáš Englmajer
Vojtěch Kouřim

V září 1888 vznikají obce s volenými starosty ve volbách v letech: 1896, 1919, 1927, 1931, 1938
Bušovice

1896 – 1927
1927 – 1938

Václav Čechura
Václav Šedivec

Smědčice

1896 – 1919
1919 – 1945

Martin Fryček
František Baloun

Střapole

1888 – 1895
1896 – 1919
1919 – 1945

Jan Friček
Václav Kokoška
František Korelus

Od roku 1945 do roku 1960 – Místní národní výbory v čele s předsedou MNV
Bušovice

1945 – 1952
1952 – 1954
1954 – 1957
1957 – 1960

Josef Nový
Josef Zýka
František Slabý
Václav Zíka

Smědčice

1945 – 1946
1946 – 1948
1948 – 1950
1950 – 1952
1952 – 1954
1954 – 1957
1957 – 1960
1945 – 1950
1950 – 1952
1952 – 1956
1956 – 1960

Josef Fryček a Václav Harant
Václav Honzík
Václav Kouřim
Emil Boreček
Josef Brada
František Hlad
Josef Brada
Václav Kolář (1měsíc), Josef Beneš
Josef Krchov
František Jan
Josef Beneš – po jeho smrti Vladimír Beneš

Střapole

Od roku 1960 do roku 1989 – Místní národní výbor sloučené v jeden v čele s předsedou MNV
MNV Bušovice
1960 – 1971
1971 – 1976
1976 – 1989
1989 – 1990

Václav Zíka, Bušovice
František Jan, Střapole
Stanislav Struska, Střapole
Josef Černý, Bušovice

Od roku 1990 do současnosti – Obecní úřad v čele se starostou obce
1990 – 1994
1994 – 16.2.2011
29.3.2011 – dosud

Václav Brůj, Sedlecko
Pavel Čechura, Bušovice
Mgr. Luboš Pták, Střapole
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105. výročí založení SDH Bušovice
Téměř před 106 lety, přesně 7. listopadu 1909, proběhla ustavující schůze.
O důležitosti sborů promluvil řídící učitel František Bartovský. Přihlásilo se 25 členů. Byly
podány potřebné žádosti včetně žádosti na nošení stejnokroje a užívání signálů.
Dne 17. července 1910 byl Sbor dobrovolných hasičů v Bušovicích založen.
Mezi prvními vedoucími členy byli:
-

Starosta Josef Kraus

-

Velitel František Bartovský

-

Náměstek velitele František Kroc

-

Jednatel Vojtěch Folk

-

Pokladník Vojtěch Folk

-

Dozorce náčiní Václav Štrunc

-

Ve výboru zasedají Václav Čechura a František Záhlava

Sbor dobrovolných hasičů v Bušovicích začal svoji činnost v roce 1910. První stanovy
sboru byly uznány výnosem č.k. místodržitelstvím království Českého ze dne 2. 12. 1909,
číslo 278114.
Po svém založení se sbor roku 1910 stal členem hasičské župy rokycanské.

Foto zakládajících členů v roce 1910
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Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (dále jen BRO)
Dosud platné právní předpisy ukládali za povinnost snižovat množství biologicky
rozložitelných složek komunálního odpadu ukládaných na skládky a to zejména z důvodu
vzniku nežádoucích skleníkových plynů při chemických reakcích probíhajících v tělese
skládky. Nová legislativní úprava přenáší částečnou zodpovědnost za správné nakládání
s BRO též na obce. Z pohledu obce je navíc důležité eliminovat spalování rostlinných zbytků
z důvodu obtěžování spoluobčanů kouřem.
Je několik možností jak řešit nakládání s BRO:
- domácí kompostování (v rodinných zahradách),
- komunitní kompostování (obecní kompostiště),
- odvoz na průmyslovou kompostárnu.
nebo kombinací těchto variant.
Není problém v dnešní době zajistit odvoz a zpracování odpadu na řízené kompostárně, ale
zejména svoz a logistika též zbytečně zatěžuje rozpočet obce, navíc např. trvalé přistavení
volně stojících kontejnerů přitahují ukládání i jiných nežádoucích odpadů a pravidelné svozy
nádob nezaručují efektivitu vynaložených investic. V našich podmínkách na vesnici, kde
navíc již většina obyvatel kompostuje, se jeví jako nejefektivnější domácí kompostování,
doplněné odvozem hůře zpracovatelného BRO v rámci svozových dnů nebo dočasného
deponování odpadu na určeném místě. Provozovat obecní kompostiště je v současnosti
problém zejména z důvodu vyčlenění vhodných ploch v jednotlivých obcích a samozřejmě
další technické a materiálové vybavení a následně i řešení odbytu kompostu.
Nakládání s odpady včetně BRO na území obce bude řízeno novou vyhláškou. Dále budou na
tyto odpady opět pravidelně přistavovány (s vyšší četností než v minulých letech)
velkoobjemové kontejnery.
„Čím více odpadu využijeme, tím více sami ušetříme“
Chtěl bych se však nyní zaměřit na popis a nesporné výhody domácího kompostování, tak
abychom sami udělali maximum pro ochranu našeho životního prostředí a zároveň měli
z našeho počínání užitek v podobě každoročního kvalitního hnojiva pro naši zahradu.
Popis kompostování
Během kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží
organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je
tedy kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. V každé
domácnosti vznikají organické zbytky, které je možné využít kompostováním. Každý den se
proto rozhodujeme, zda se tyto zbytky stanou odpadem, nebo je efektivně využijeme.
Kompostováním dochází ke snížení množství směsného odpadu v domácnosti až o 40 %. A má
své výhody:
- Domácnost se zbaví zápachu z odpadkových košů, neboť zápach tvoří nevhodně uložený
bioodpad (správně vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných taškách
nepáchne).
- Kompostovat můžeme buď na volné hromadě nebo v jednoduchých jedno-tří komorových
kompostérech, které se dají snadno vyrobit třeba ze starých palet apod.
- Každý si může vyrobit kvalitní kompost na zahrádku.
- Kompostováním se vrací do půdy to, co si z ní člověk bere a co v ní chybí.
- Kompostování také přispívá k prevenci extrémních klimatických jevů spojených s degradací
půdy.
Důležité je vědět, co lze kompostovat
• Z domácnosti:
- zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
- kávové a čajové zbytky
- zbytky pečiva
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- skořápky z vajíček a ořechů
- lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
- podestýlka domácích býložravých zvířat
• Ze zahrady:
- posekaná tráva, listí, větvičky
- plevele, zbytky zeleniny
- piliny, hobliny, kůra
- popel ze dřeva
- trus býložravých hospodářských zvířat
- peří, chlupy, vlasy
A jaké jsou materiály nevhodné ke kompostování?
- kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
- stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do
savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
- rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost
košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu, aj.)
- chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
- popel z uhlí, cigaret
- prachové sáčky z vysavače
- exkrementy masožravých zvířat
- časopisy
- plasty, sklo, kovy, kameny
Jaká jsou základní pravidla kompostování?
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a
odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo
nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin
apod.). Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.
Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál s hutným,
„hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme,
tím je v něm obsaženo více uhlíku. Čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím
obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná
se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto
je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku.
K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní
humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do
dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 °C, což je způsobeno vysokou aktivitou
mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při
ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení
maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší
množství materiálu najednou. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný
přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme. Čerstvý
kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců. Základní pravidla
jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve
všech typech kompostérů – i plastových (zdroj internet).
Michal Kabát
komise životního prostředí
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TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ V ROCE 2015
Místo přistavení
kontejneru

Od

Do

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,30

9,00
10,15
11,00

16. května

Nebezpečný odpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,30
11,15
10,55

10,45
11,30
11,10

6. června

Velkoobjemový odpad Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,30

9,00
10,15
11,00

Datum svozu

4. dubna

Druh sváženého
odpadu

5. září

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,30

9,00
10,15
11,00

3. října

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,30

9,00
10,15
11,00

7. listopadu

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,30

9,00
10,15
11,00

Podzimní svoz nebezpečného odpadu bude zveřejněn dle informací svozové firmy.

Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
Osobní, nákladové, traktorové
Použité elektrozařízení:
Malé spotřebiče – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. Sporáky
Chladící zařízení – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky !!!
Olověné akumulátory
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Obecní budovy
V dnešním čísle Bušovického zpravodaje uvádíme poslední díl informací o historii
obecního majetku – budov. Článek se bude týkat obce Bušovice.
Dům čp. 19
Dům byl postaven v roce 1767, ale z dostupných pramenů neznáme jméno majitele.
Sloužil jako obecní pastuška (chudobinec). Po provedené přestavbě v roce 1898 budova
sloužila Obecnímu
úřadu Bušovice do
roku 1945, dále pak
jako úřadovna MNV
Bušovice do roku
1960. V tomto roce
došlo ke sloučení
dříve samostatných
obcí
Všenice,
Střapole a Smědčice
s Bušovicemi
a
Sedleckem
do
jednoho celku –
MNV Bušovice. Pro
tento nový Místní
národní výbor byla rekonstruována budova na Sedlecku, patřící obci Smědčice.
V roce 1962 byla v domě vybudována požární zbrojnice a v podkroví byla
vybudována klubovna. Budova byla také využívána jako klubovna Českého svazu mládeže;
v roce1976 zde byla zřízena obecní mandlovna, které byla v roce 1989 přestěhována do Domu
služeb. V letech 1989 – 1991 byla budova prázdná.
Od roku 1991 byl objekt pronajat Státní vědecké knihovně Plzeň jako sklad knih. SVK
ještě před nastěhováním knižních fondů provedla vnitřní stavební úpravy a opravu fasády.
Všechny zmíněné úpravy prováděla Drobná provozovna MNV Bušovice. Nájem budovy byl
ukončen v roce 1999.
Po uvolnění budovy byla provedena stavební úprava, při níž došlo k rozšíření hasičské
zbrojnice o jednu místnost, která sloužila jako sklad materiálu. V letech 1999 – 2007 nebyl
dům obsazen. V roce 2007 prodal OÚ Bušovice část budovy bez hasičské zbrojnice
soukromému majiteli.
Další obecní majetek je označován jako „Umrčák“ u rybníka.
Byl postaven asi kolem roku 1923 a je do dnešní doby využíván jako sklad a garáž obecní
techniky.
Čekárna na návsi u rybníka
Po zavedení autobusové dopravy přes obec byla postavena v roce 1970 čekárna
plechová a po její likvidaci byla v letech 1992 – 1994 postavena čekárna zděná. V roce 2012
byla provedena celková generální oprava.

12

Kulturní dům čp. 145 a pohostinství čp. 144
Byl vybudován v rámci akce „Z“, stavby byla dokončena v roce 1982. Do podsálí bylo
přemístěno kadeřnictví, které bylo do této doby v bušovickém zámku. Kadeřnictví ukončilo
činnost v roce 1985 a až do roku 1989 zde sídlila policejní stanice.
Opravy, které byly na objektu prováděny:
-

2001 byl vyztužením opraven krov budovy;
2012 byla vyměněna střešní krytina;
2013 bylo opraveno sociální zařízení.

V současné době je pohostinství pronajato soukromému provozovateli, sál je v péči OÚ a
v podsálí je vybodován sklad materiálu obce. V roce 2013 nechala obec postavit před
hostincem přístřešek s posezením.
Dům služeb čp. 7
Budova byla postavena také v akci „Z“ a dokončena v roce 1989. Dům služeb byl
původně zřízen pro knihovnu, mandlovnu, ordinaci lékaře, místnost s veřejným rozhlasem,
sklenářství, moštárnu a sběrnu surovin. V prvním patře budovy sídlila pobočka České
spořitelny, kadeřnictví a pedikúra. Dále tu byl zřízen kulturní sál s promítacím zařízením a
malá kuchyňka. Další místnosti využívaly společenské organizace v obci pro svoji činnost.
Po roce 1990 dochází ke změnám ve využívání Domu služeb. Byla zrušena mandlovna,
sběrna surovin, pobočka České spořitelny, pedikúra a později také moštárna a sklenářství. Od
února 1993 do září 1998 byla místnost po zrušených sběrných surovinách pronajata Státní
vědecké knihovně pro uskladnění knižních fondů. Od roku 1993 jsou některé místnosti po
zrušených službách pronajímány soukromým podnikatelům. Sál je využíván Obecním úřadem
jako obřadní síň pro konání svateb nebo výročí svateb a vítání občánků. Dále je sál využíván
klubem důchodců. Byla zde instalována videotechnika a TV.
Po drobných stavebních úpravách sem byla v roce 2011 do prvního poschodí přemístěna
ze Sedlecka úřadovna Obecního úřadu Bušovice.
Tělocvična čp. 48
Budova byla postavena v roce 1779 a v roce 1920 přestavěna na hostinec „U Hošků“.
Po uzavření hospody sál využívala TJ Sokol Bušovice jako tělocvičnu (místnost pro cvičení
různých skupin cvičenců). V roce 1974 tělovýchovná jednota budovu odkoupila.
V roce 2014 převzal objekt Obecní úřad bezplatně od TJ Sokol a plánuje jeho opravu.
Na zahradě bylo vybudováno dětské hřiště.

Stanislav Struska a Vlasta Klausová
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Hřbitov v Sedlecku
Návštěvníci hřbitova v Sedlecku určitě zaznamenali změny, které v letošním roce
probíhají na hřbitově v Sedlecku.
Již byly pokáceny některé vzrostlé túje. Původně bylo naplánováno odstranění většího
množství, ale přes velkou kritiku některých občanů byly odstraněny především stromy podél
cesty. Vzhledem k tomu, že i některé zbylé túje narušují stabilitu hrobů, budou na podzim
letošního roku též vykáceny.
Právě v těchto dnech proběhla nová výsadba tří listnatých stromů v pravé horní části
hřbitova a bude zde osazena lavička.
V měsíci dubnu je naplánováno vybudování chodníku od vstupu na hřbitov až ke kříži.
Poté bude tato část osázena keři a nižšími rostlinami.
Je také počítáno s opravou vstupních vrat.
Po provedení všech těchto prací se hřbitov stane opět důstojným místem odpočinku.
Také bychom chtěli naše občany požádat o pomoc při zjištění příbuzných nebo
známých těch hrobů, co jsou již delší dobu neudržované, rozpadlé či jinak zanedbané.
Budeme rádi i za malou informaci.
Jana Racková
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Stromy v naší obci – pokračování
Jedle ojíněná
Když pojedete ze Sedlecka do Bušovic,
po pravé straně, nad statkem u Veverků, uvidíte
vysoký jehličnatý strom. Stojí vně usedlosti, u štítu
stodoly a jakoby jej zakrývá. Dříve se takto stromy
sázely i kvůli tomu, aby působily jako přirozený
hromosvod a chránily tak stavení před obávanou
bouřkou. Snad i kvůli tomu mohla být tato jedle
kdysi vysazena.
Tento druh je v našich končinách v
podobě takto starého exempláře poměrně neobvyklý
a vzhledem ke své unikátnosti proto stojí za
přiblížení. Jedle ojíněná (Abies concolor) je původní
v lesích západní části USA. Do Evropy byla
dovezena okolo roku 1845.
Strom je schopný dorůst výšky až 40 metrů a
dožít se může i 300 let. Vytváří kuželovitou,
v dospělosti kopulovitou korunu. Kmen je dlouhý,
válcovitý, kůra je popelavě šedé barvy, podélně
rozbrázděná.
Kořenový
systém
je
velmi
přizpůsobivý, v příhodných podmínkách koření tato
jedle velmi hluboko.
Mladé stromky snáší částečný zástin, po úspěšném zakořenění lépe prospívají na
plném světle. V takovém případě je tempo růstu velmi rychlé a vydrží až do velkých rozměrů.
Jedle ojíněná je pěstována zejména pro svůj dekorativní vzhled. Zajímavé jsou její měkké,
relativně dlouhé jehlice, díky kterým je tento druh nezaměnitelný. I když tento druh není
v českých lesích vysazován, v dnešní době jde o nejčastěji vysazovanou cizokrajnou jedli
v českých zahradách.

Lukáš Záhlava
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Rybník v Bušovicích

Rybník je v centru Bušovic od nepaměti. Pojďme si nyní ale popořadě zmapovat a připomenout, jak se
rybník proměňoval v průběhu času. Původně neměl rybník zpevněné břehy a sloužil jen jako kačák
pro husy a kachny. Teprve v pozdější době byly břehy zpevňovány kamením.
Rybník je napájen vodou z Koutského potoka, který pramení ve Velkém rybníce na Vitince.
Jeho rozloha bývala kdysi mnohem větší, než jak jej známe nyní. Rybník zasahoval až k dnešnímu
domu služeb a do míst, kde dnes stojí pomník padlým v 1. světové válce.
V roce 1937 bylo na přítokovém potoce vybudováno koupaliště TJ Sokol, které je nyní
v areálu Statku Marek.
Do roku 1949 byl potok i rybník majetkem města Plzně, poté byly předány do vlastnictví obce.
V roce 1967 byla provedena generální oprava rybníka, při které došlo k zásadnímu zmenšení
jeho plochy, břehy byly upraveny kamením a osázeny zelení. Potok byl zregulován a jeho koryto bylo
odvedeno mimo rybniční nádrž. Odbočka s přítokem z potoka je nad dnešním domem služeb. Při
prováděných úpravách zmizela cesta od zámku k rybníku. Dále byl přemístěn pomník padlým
občanům v 1. světové válce na místo, kde stojí dnes. Z návsi po této úpravě zmizely vantroky.
Rekultivací také vznikly nové pozemky, které byly sousedícími majiteli vzaty do svých pozemků a
dále využívány jako zahrady.
Další oprava rybníka proběhla až v létech 2001 – 2002, kdy došlo k odtěžení bahna, byly
opevněny břehy z dlažby, podél silnice bylo osazeno nové kovové zábradlí a okolí rybníka doznalo
sadovnických úprav. V roce 2003 pak došlo k dílčí opravě kanalizace, do které byla zabudována
výpust. Podél silnice bylo dále instalováno nové osvětlení. Vzhledem k sesouvání dlažby musely být
břehy a výpusť znovu opraveny již v roce 2006.
V roce 2008 byla opět provedena celková oprava rybníka s vyčištěním od bahna. Vzhledem
k předchozím zkušenostem byly břehy zpevněny kamenným záhozem.
U rybníka rostla dlouhé roky mohutná smuteční vrba. Ta podlehla silné bouřce, která se obcí
prohnala 21. 6. 2002. Vrba neodolala náporu větru, rozlomila se a padla na silnici. Do dnešních dnů
tak vrbu připomíná pouze torzo jejího kmene, které bylo opatřeno stříškou.

Bušovický rybník na mapě Stabilního katastru z roku 1839 a současný pohled (stejný výřez)
Redakční rada
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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
Oliberiusová Marie
Koželuh Josef
Sochor Karel
Blažková Jaroslava
Záhlavová Eliška
Zíková Lila
Pytlíková Anna

80 let
80 let
82 let
82 let
82 let
85 let
95 let

Vidorková Alena
Šedivec Václav
Karel Václav
Kokošková Renata
Prachařová Miloslava
Karník Jaroslav
Mašek Václav
Karníková Věra
Jarošová Květoslava
Čechurová Zdeňka
Bošková Miluška
Čechura Josef

70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
81 let
82 let
82 let
83 let
84 let
88 let
89 let

Gruntorádová Marie
Černá Zdeňka
Tejčková Helena
Janová Blažena

70 let
82 let
84 let
94 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM
PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST!
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Pravěká sídliště v povodí Berounky
Již v minulosti byla oblast kolem Bušovic, Sedlecka a Střapole domovem pro různá společenství a
kultury. Například v povodí Berounky se
v pozdním pravěku nacházela výšinná sídliště,
jejichž pozůstatky jsou patrné dodnes. V okolí
našich obcí tak dodnes nacházíme pozůstatky
kultur tzv. eneolitu, což je označení pro
závěrečnou fázi doby kamenné, jinak zvanou též
doba měděná, která se datuje do období
43002200 let před naším letopočtem. Toto
období bylo dle archeologických nálezů
v českém prostředí charakteristické využitím
oradla, znalostí kola i využití tažných zvířat
k obdělávání půdy. Zároveň se typickým
znakem eneolitu stávala tzv. výšinná hradiště,
z nichž dvě se nacházela i v blízkém okolí
našich obcí.
Obr. Výšinné hradiště pozdního eneolitu.

Obr. Lokalizace dvou výšinných sídlišť z pozdního eneolitu v okolí obce Bušovice – lokalita Korečnický mlýn,
označovaná též jako Nadryby (katastr Kříše) a lokalita Hradiště (katastr Střapole) – vlevo na základní mapě,
vpravo na ortofotomapě.

Pozůstatky prvního z výšinných sídlišť pozdní doby bronzové v okolí obce Bušovice byly nalezeny na
skalnatém
ostrohu
nad
soutokem
Berounky a Korečnického potoka. Od
okolního terénu je plocha bývalého
sídliště oddělená na severovýchodě úzkým
sedlem, na jihovýchodě až severozápadě
ohraničují plochu strmé skalnaté srázy.
Kromě eneolitických artefaktů (tzv.
chamské kultury) zde byla nalezena
keramika z raného středověku. V odborné
literatuře je lokalita často uváděna pod
názvem Nadryby.
Obr. Nálezy keramiky v lokalitě Korečnický
mlýn. Mezi typické výzdobné prvky chamské
kultury patří mnohačetné plastické pásky ať
svislé (č. 13), vodorovné (č. 12), nebo i ve
vzájemné kombinaci (č. 5). Charakteristická je
také výzdoba rytými křížky (č.7) nebo různými
kolky (č. 26).
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Obr. Bronzový meč s jazykovitou rukojetí

Přes údolí Korečnického potoka se od této lolality nachází rovněž na ostrožně
pozůstatky druhého výšinného hradiště. O existenci hradiště dodnes vypovídá i
pomístní název "Na Hradišti", který je užívaný v základních mapách.
Celé toto hradiště leží na katastru obce Střapole a je ze tří stran chráněno
prudkými skalnatými srázy, na severu jej obtéká Korečnický potok a na jihu
potok Lužnice. O hradišti se poprvé zmiňuje roku 1869 ve svém rukopise
Místní jména v Čechách autor Petera-Rohoznický. V této době byly mj. při orbě
na tomto místě učiněny rozličné nálezy. V pramenech z pozdější doby je
uvedeno, že blízko valu hradiště vyoral děd pamětníka J. Šedivce údajně
"šavle", které měly být předány do sbírek muzea v Plzni. Není vyloučeno, že by
se mohlo jednat o bronzový meč s jazykovitou rukojetí uložený
v Západočeském muzeu v Plzni pod obecným označením „Sedlecko“.

Obr. Lokalita Hradiště u Střapole - letecký pohled na ostrožnu od jihozápadu – na snímku jsou patrné rozorané valy
bývalého hradiště.

Tereza Zíková
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Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných
pokračování

-

„V naší barokní kapličce ve škole se čas od času, tedy
při různých příležitostech konala Mše svatá nebo veselka.
Mši jezdil sloužit pan farář Jílek z Dýšiné, do této
farnosti obec patřila, častěji však farář Mašek, či kaplan
Brzobohatý ze Stupna, ti v bušovické škole učili
náboženství. Paní Košáková kapličku vymyla a
vyblejskala, kněz přijel s ministrantem, či ho angažoval
z ochotných místních kluků. My při mši jsme daleko více
než na oltář či faráře koukali na bušovické občany a dost
těžko chápali jejich počínání a jejich pokorné proměny,
například včera hulákal v hospodě, dnes prosí o
odpuštění. Zkrátka při mši bývala legrace. V kapličce se
konaly i veselky, celý průvod svatebčanů chodil do školy
zpravidla pěšky, výjimečně přijela nevěsta v kočáře. To
bývalo tolik zvaných i nezvaných hostů, že jsme se
většinou nevešli ani na chodbu a před školou okukovali
nevěstu a vzrostlejší družičky, holky přesně totéž jen s tím
rozdílem, že okukovaly jejich šaty a závoje. Motali jsme se venku u schodů a čekali, kdy přijde
nějaká ta babka a přinese nám ochutnat svatební koláčky. A s upřímností musím říci, že jsme
se mnohdy svatební pochoutky nedočkali. Vzpomínám na slavnou veselku, když se ženil pan
učitel Holub. My jsme stáli na schodech ve špalíru, samozřejmě všichni v nových šatech a
vybraní žáci Vlasta Cibulková a Pepík Filip recitovali básničku o lásce a štěstí.
Naši učitelé spolu se starostou připravovali i různé vlastenecké a vzpomínkové akce, vždy
s účastí školních dítek. V podvečer výročí upálení mistra Jana Husa, tedy 5. Července,
odcházela celá obec na Cikánku, kde byla zapalována obrovitá vatra, recitovány vlastenecké
básně a zpívána píseň: Hranice vzplála, tam na břehu Rýna… Ohně bylo možné pozorovat i
v dalších okolních obcích. Ve výročí den vzniku republiky 28. Října všichni občané přicházeli
k pomníku padlých z I. světové války, který byl tehdy umístěn v miniparčíku proti škole.
K pomníku se pokládaly květiny a některý z učitelů či obecních představitelů přednesl projev
díků obětem naší samostatnosti. Stejně tak pokládali k pomníku věnec odvedenci, dnes
bychom řekli branci, kteří se vraceli z vojenského odvodu z Rokycan. Tam s nimi chodil
starosta, jehož povinností bylo brance odvodní komisi představit a v pořádku je dovést zpět do
vsi. Chlapci se vrátili vždy v pořádku, horší to bývalo se starostou či jeho zástupcem. Tomu už
bývávalo u pomníku dost špatně rozumět. Chodilo se pěšky přes les a na kraji obce mnohdy už
čekávala kutálka, která brance v doprovodu četných výrostků odvedla k Pomníku padlých a
hned potom do hospody na rekrutskou zábavu. Vstupné dobrovolné! Bývala to krásná
tradice.“

„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995,
sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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Akce v roce 2015
V letošním roce je pro naše občany připraveno opět mnoho akcí. Některé již proběhly a další jsou
připravovány.
Akce, které se v letošním roce již uskutečnily:
Leden
- Myslivecký ples
Únor
-

Hasičský ples
Dětský maškarní bál
Včelařský ples

Březen
- Divadelní představení Dívčí válka v divadle GONG v Praze
Akce, které se připravují:
Duben
- 25. 4. - Divadelní představení Antoinetta-Královna Francie v divadle Hybernia v Praze
Červen
- 13.6. - Oslavy svátku dětí
- 20.6. – Oslavy 900. výročí obce Bušovice a 105. výročí založení SDH Bušovice
Září
-

19.9. – Zájezd do Německa

Ráno navštívíme WALHALLU, honosný mramorový chrám, který leží vysoko nad Dunajem.
Walhalla byla postavena podle řeckého vzoru Panthenonu jako památník významných Germánů v Evropě.
REGENSBURG neboli ŘEZNO je neuvěřitelně krásné město (UNESCO). Jeho neopakovatelnou
atmosféru budeme zažívat na každém kroku. Uvidíme mnoho historických budov včetně pověstného
Kamenného mostu z poč. 12. století, podle nějž se stavěl Karlův most v Praze nebo známé mosty ve
francouzském Avignonu či Londýně. Čas zbude i na posezení v některé ze zdejších kaváren nebo na
bavorskou specialitu v tradiční hospůdce. Jedinečný zážitek slibuje PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ
z Regensburgu k Walhalle a zpět. Připraveny jsou moderní luxusní lodě Křišťálová královna nebo
Křišťálová princezna, na jejichž výrobu byl použit 1 milion drahokamů a polodrahokamů od světově
proslulého výrobce křišťálu Swarowski. Tančící křišťálové lustry, přetvářející prostor ve smyslnou
symfonii kapek, otevřené terasy připomínající zámecké zahrady, schodiště ve tvaru harfy, sály prezentující
svět vodních panen, mytických bytostí a ryb, dech tající křišťálový labyrint, křišťálové bary nebo drahé
toalety, zařízené ve zlatém a stříbrném tónu. To je malý výčet lodního luxusu, který si budeme užívat
během 2hodinové plavby. Návrat domů do 21 hodin.
Cena pro občany s trvalým pobytem v obci:
Cena pro ostatní:

800,- Kč
1.200,- Kč

Říjen
- Staročeské odpoledne
- Divadelní představení v divadle Radka Brzobohatého v Praze
Prosinec
-

Adventní setkání občanů s rozsvícením vánočního stromu
Divadelní představení
Jana Racková
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Velikonoční recepty
Mazancové bochánky













500 g hladké mouky
500 g polohrubé mouky
250g cukru
1 vanilkový cukr
250g másla
4 žloutky
500ml mléka
50g čerstvého droždí
sůl
citrónová kůra
balíček rozinek
nasekané loupané mandle

Postup
Mouky, cukry a koření smíchejte. Do trochy vlažného mléka rozdrobte droždí a přidejte lžičku cukru a
nechte vzejít. Máslo rozpusťte, ale nechte vychladnout do pokojové teploty.
Poté do sypké směsi z mouky a cukru přidejte postupně máslo, kvásek, zbytek vlažného mléka,
žloutky a rozinky, které je dobré si předem namočit do rumu. Ze směsi vypracujte rukama vláčné těsto.
To
pak
uložte
do
mísy,
přikryjte
utěrkou
a
nechte
vykynout.
Vykynuté těsto vyklopte na vál a opět zpracujte. Poté rozdělte těsto přibližně na šest dílů, podle toho,
jak velké chcete bochánky mít. Z jednotlivých dílů vytvarujte bochánky, které dejte na plech s pečícím
papírem. Do bochánků nahoře nožem udělejte kříž, potřete vejcem a posypte nasekanými mandlemi.
Pečte v troubě předehřáté na 200°C asi 15 minut. Pak dopečte na 160°C.

Babiččiny Jidáše


2,5 dl polotučného mléka



12 dkg Hery



Půl kávové lžíce soli



30 g kvasnic



1 polévková lžíce krupicového cukru



80 g včelího medu



Nastrouhaná kúra z jednoho citronu



Půl kila mouky - hladké



2 vaječné žloutky

Postup
Nejdříve ze všeho si na těsto musíme utvořit kvásek. Ten se dělá ze 100 ml mléka, které je vlažné,
celého droždí a jedné lžíce cukru. Jakmile nám to někde na teplém místě vykyne, dáme to do mouky a
začneme hníst těsto. Následně si z tekuté Hery, žloutků a medu mixérem utvoříme další těsto, do
kterého přidáme i mouku, mléko, které nám zbylo, přilijeme i kváskové těsto, kůru z citronu a
osolíme. Takto těsto vyhněteme, aby bylo opravdu vláčné, a necháme odpočívat a kynout klidně i
hodinu. Pak z těsta budeme odtrhávat malé kousky, ze kterých si vyválíme válečky. Z těch pak
naděláme šneky a vložíme je na vymazaný plech, kde je ještě necháme na 20 minut nakynout.
Zapneme si troubu na 200 stupňů, a jakmile budeme mít šneky vykynuté, dáme plech do trouby a
pečeme je dozlatova - většinou tento proces trvá kolem 20 minut.
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krásné a
pohodové
velikonoce
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