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Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás ve stručnosti seznámil s nejdůležitějšími kroky zastupitelstva naší obce
v tomto pololetí.
Probíhají přípravné práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení, potřebnému
k získání dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice.
Posunula se také tvorba územního plánu. Nyní je ve fázi dohadovací s dotčenými
orgány, následovat bude stanovisko Krajského úřadu. Poté proběhne případná úprava a pak
budeme připraveni k veřejnému projednání ÚP.
Zastupitelstvo obce dále schválilo výměnu oken v Bušovické hospodě a v kulturním
zařízení ve Střapoli. V Bušovické hospodě výměna stála 47.535,- Kč a ve Střapoli 72.521,Kč.
Na četné žádosti občanů Sedlecka jsme bojovali za zpomalovací pásy na Sedlecku
u rybníka, to se nakonec podařilo i přes počáteční nesouhlas dopravní policie. Tato akce stála
41.075,- Kč.
Dalším úkolem bylo získání stavební povolení ke změně užívání prodejny na Sedlecku
na zasedací místnost. Realizace by měla proběhnout do 3.12.2015. Obec na tuto akci získala
dotaci od Krajského úřadu PK ve výši 168.000,- Kč.
Opravu si vyžádala i točna autobusů MHD. Vzhledem k tomu, že v jednom místě
došlo k propadu vozovky, byl nutný větší zásah do komunikace. Celá akce činila 176.977,- Kč.
Důležitým úkolem bylo též zajištění opravy přívodu vody do rybníka v Bušovicích.
Průběžně se opravuje i tělocvična- v tomto období se jednalo o fasádu a výměnu oken.
Akce stála obec 85.858,- Kč.
Z důvodu přetrvávajícího nepořádku kolem sběrných nádob na tříděný odpad jsme
byli donuceni k pořízení kamerového systému v Bušovicích a v Sedlecku. Pořízení stálo obec
64.172,- Kč. Kontrolu nad pořádkem sleduje Policie ČR, obvodní oddělení Radnice.
Obec Bušovice se také zúčastnila soutěže Vesnice roku 2015. Zde jsme získali Diplom
za budování odpočinkových místa a naučných stezek.
To je výčet těch nejdůležitějších akcí, které proběhly. I v příštím roce budou práce na
zvelebení našich obcí pokračovat.
Přeji Vám klidné prožití Vánoc a pevné zdraví v roce 2016.
Luboš Pták

2

Dobrovolnictví fenomén současnosti
Životní úroveň nás všech se zvyšuje a je na dobré úrovni; nemusíme osobně řešit
problémy a složitosti globálního světa, naše obydlí máme zrekonstruovaná nebo je postupně
podle svých možností v klidu zvelebujeme, a přesto můžeme svůj život a svoje okolí stále
obohacovat. A to zejména na úrovni zlepšování životního prostředí, vztahů mezi lidmi,
kulturního vyžití a podobně. O všechny tyto činnosti se dle svých možností stará
zastupitelstvo a vedení obce, ale každý máme svůj názor, vidíme, co jiní nevidí, chceme něco
vylepšit nebo udělat co není prioritou obce a tady je významný prostor pro dobrovolnictví.
Dobrovolnost má oproti řízení obcí obrovskou výhodu - nezná priority, ekonomické limity,
může se realizovat ve všech oblastech života a hlavně si vše můžeme udělat podle sebe.
Pokud tedy máte nějaký nápad, utvářejte životní prostředí, nebojte se oslovit sousedy nebo
obec, která v rámci svých možností ráda s každou iniciativou pomůže.
Existuje spousta akcí v našich obcích, které vznikly na základě dobrovolnosti a
zpříjemnily život. Na Sedlecku se schází parta na kulečník, funguje „klubík“, který využívají
maminky s dětmi pro setkávání a zároveň pořádání různých akcí pro děti, ale třeba i úklid
odpadů.
Ve Střapoli se sešla parta lidí 30. května v Den sousedů. Při společné akci se postarali
o zkrášlení obce úpravou zeleně a drobnými úklidovými pracemi. Poté se společně pobavili za
doprovodu kapely Jiskra 58. Společně na divadelní představení do Měšťanské besedy v Plzni
vyrazili „střapoláci“ 16.7.
Další akcí ve Střapoli jsou pravidelné setkávání u vína, která většinou tematicky
zaměřená na ochutnávky různých odrůd nebo produkce různých vinařství.
Určitě je u nás spousta dalších dobrovolných aktivit, o kterých ani nevím a není to ani
účelem, vždyť jde především o nás. Tak vzhůru realizacím!

Autor: Michal Kabát, Vlasta Klausová
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Smrk pichlavý (stříbrný)
V uplynulých letech se symbolem vánočního setkání bušovických občanů stal smrk pichlavý
(Picea pungens) rostoucí u pomníku padlých v 1. světové válce. Pro šedomodrostříbrné
zbarvení jehlic je tento strom více znám jako smrk stříbrný.
Tento původně severoamerický druh, který je dnes v zahradách i na veřejných prostranstvích
relativně hojně zastoupen, je na našem území relativním nováčkem. Do Evropy byl dovezen
roku 1862, první zaznamenaná výsadba v Čechách se datuje do roku 1910.
Smrk pichlavý je poměrně pomalu rostoucí strom, dorůstá střední velikosti (okolo 20m). Svůj
český název získal pro jehlice, které jsou poměrně dlouhé a ostře pichlavé. To pocítíte
zejména, když se pokusíte pohladit si větvičku proti směru růstu jehličí.
Nejlépe roste ve vlhčích půdách. Tomu je přizpůsoben i kořenový systém, který je relativně
mělký, přesto však tyto smrky (na rozdíl od našich domácích smrků ztepilých) netrpí vývraty.
Na vhodném stanovišti se může strom teoreticky dožít až 500 let.
I když tento druh není v ČR lesnicky využíván, rychle si našel jiné uplatnění. Pro svůj
pyramidální vzhled, husté zavětvení a specifickou barvu jehličí je s oblibou vysazován jako
okrasná dřevina. Díky svojí odolnosti vůči znečištění bezproblémově roste i v městském
prostředí. Ceněný je i jako vánoční stromek, jehličí na jeho větvičkách dlouho vydrží.
V letošním roce na sebe stříbrné smrky smutně upozornily výrazným prosycháním spojeným
s hnědnutím a následným opadem jehlic. Příčinou je silné přemnožení mšice smrkové
(způsobené několika teplými zimami, při kterých přezimovalo veliké množství vajíček mšic)
a dlouhodobý nedostatek půdní vody. Přes plošné napadení smrků na velké části území ČR
lze předpokládat, že stromy s dobrou vitalitou a menším poškozením v následujících letech
postupně zregenerují.
Struktura staré vesnické výstavby
Současná doba se nese ve znamení tlaku na zábor zemědělské půdy za účelem nejrůznějších
výstaveb. V obcích okolo větších měst si můžeme povšimnout překotného růstu novostaveb.
Někde je takto postavená jen nová ulice, jinde je stavební rozvoj ještě výraznější a vznikají
rovnou celé satelitní vesničky, kde již počet nových domů převyšuje počet domů
starousedlíků.
V okolí Plzně je mnoho vesnic, které zažívají prudký stavební rozmach. Tento trend je
způsoben stěhováním lidí z měst na venkov. Mnoho z nich si volí vesnici jako místo pro
klidný život a do města dojíždí za prací. Na nově rozparcelovaných pozemcích tak vedle staré
zástavby postupně vyrůstá směsice domů nejrůznějších barev a tvarů, nahuštěných tak, aby se
jich k sobě dalo postavit co možná nejvíc.
V přímém kontrastu takových satelitních vesniček se ocitají zbytky původní lidové
architektury. Již dávno nepřibývají, naopak. Jsou ale ukázkou toho, jak i několik obyčejných
domů může tvořit pěkný funkční celek, kde jsou spolu jednotlivá stavení v souladu.
Strukturu dřívější vesnické výstavby lze krásně popsat na příkladu bušovické návsi vedoucí
od zámku směrem k Sedlecku. Celý tento prostor nejlépe vynikne při leteckém pohledu. Lze
jej rozdělit na několik dílčích fragmentů:
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1. Náves
Náves tvořila střed původní vesnice, centrum společného prostoru. Nebyla jen místem, kudy
se přijíždělo k jednotlivým usedlostem, v ní se odehrával i společenský život, setkávání
sousedů. Jako páteř prochází středem návsi cesta, ta je z obou stran lemována lipovou alejí.
Toto stromořadí lze chápat i jako postupnou návaznost na zvyk vysazovat před usedlostmi
rodový strom. Výraznou dominantou návsi je zámek, který podtrhuje tehdejší význam
Bušovic.
2. Obytná zemědělská stavení
I když ne všechny budovy jsou zachovány tak, jak byly původně vystavěny, je stále převážná
většina reprezentantem původní lidové architektury. Byť je každé stavení ve svých detailech
unikátní, lze snadno vystopovat sjednocující prvky. Charakteristickým společným rysem je
tzv. štítové uspořádání (domy směřují štítem k návsi), stejné rozmístění oken ve štítě, podobná
výška, velikost i podlouhlý tvar budov. Znatelné je i dodržení uliční čáry (domy jsou
zarovnány v jedné linii). Podobné je i původní užitné rozdělení staveb - blíže k návsi je
obytná část, v zadní části byly stáje a chlévy.
K usedlostem patří dvory, na které se vjíždělo vraty se zděným klenutým obloukem. Tím byly
dvory od návsi uzavřené a poskytovaly tak soukromí.

5

3. Stodoly
K zemědělským usedlostem neodmyslitelně patřily i stodoly. Ty sloužily pro skladování obilí,
sena, slámy a nepřímo tak ukazují na způsob obživy původních obyvatel. Když kouknete na
usedlost se stodolou, bez přemýšlení víte, že v daném stavení hospodařil sedlák.
Velmi účelné je i jejich umístění. Stodoly byly stavěny kolmo na obytné stavení. Tím nejen že
jednotlivě utvářely uzavřený dvůr, ale dohromady i ucelený lem okolo tehdejší vesnice. Tím,
že od západu tvořily stodoly souvislou linii, pomáhaly chránit dvory za nimi před
převládajícími západními větry.
4. Zahrady
Na stodoly navazovaly užitkové zahrady s ovocnými stromy. Zde se pěstovalo ovoce a
zelenina pro potřebu rodiny hospodáře. Tyto zahrady již byly z vnější strany zastavěného
území. Jejich přechod na přilehlá pole, která sloužila jako zdroj obživy, tak byl zcela plynulý
a nenásilný.
Výše popsaná struktura sídla byla dána dobou a měla svůj jasně vymezený účel. Zároveň
utvořila hodnotu a ducha daného místa. Při dnešním životním stylu již takový typ zástavby
vlastně není potřebný, jde o němého svědka toho, jak žili naši předkové. Přesto by si současní
urbanističtí projektanti z takových míst měli brát větší inspiraci.
Každá oblast je charakteristická nejen svojí typickou krajinou, ale i svým specifickým
lidovým stavitelstvím. Jsou to nejen zemědělské usedlosti na Rokycansku, svůj nezaměnitelný
ráz má jihočeské selské baroko, úplně jiné jsou podhorské vesničky se svými typickými
roubenkami. Zato satelitní vesničky jsou všude stejné.
Napsal Lukáš Záhlava
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Špýchar u č.p. 20 v Bušovicích – pamětník starých rolníků
Možná jste si všimli, že před pár lety v Bušovicích nad hasičárnou vyrostla malá roubená
stavbička. Stručná cedulka na plotě vysvětluje její původ, konstrukci, stáří a původní určení.
Pokud vás trochu zajímá toto téma, můžeme si o něm říci i více. Co je to vlastně špýchar?
Sloužil pro uskladnění zemědělských produktů (obílí a vymlácené zrní, případně také ovoce)
a nářadí, a proto svým způsobem byl pro hospodáře větším bohatstvím než chalupa. Na jejím
obsahu závisela obživa celé rodiny, do ní se ukrývaly v době nebezpečí ty nejcennější
předměty. Tomu odpovídal nejen důmyslný systém zámků a velikost oken, ale i tradičně
určené nejvýznamnější místo ve dvoře – při vjezdu naproti světnici. Hospodář měl ze světnice
sýpku stále na očích, aby mu nezvaný host nesáhl na jeho bohatství. Když se zadíváte na
historické mapy venkovských sídel, jistě si všimnete, že kromě starých chalup a stodol byly
tyto špýchary skoro pravidelnou součástí zemědělských usedlostí.
K obecnému rozšíření špýcharů došlo s rozvojem obilnářství v 18. a 19. století. Mnoho
špýcharů pochází samozřejmě z předcházejících století, protože potřeba na uskladnění úrody
je mnohem starší. Ve veliké části Čech se jí říká špýchar, špejchar nebo sroubek (a to i případě
je-li zděná). V jižních a JZ Čechách se sýpce nejčastěji říká sklep (a sklepu loch).
Podoba špýcharu se regionálně odlišuje, ale je zajímavé, že právě tento starší typ s roubenou
klenbou je rozšířen jak v JZ Čechách (Klatovsko a jižní Plzeňsko), tak i na Opavsku a na
dalších územích sousedních států. Jinde jsou typická patrová roubená stavení s pavláčkou nad
zděným sklepem (např. jižní Sedlčansko) nebo věžovité roubené špýchary s hrázděnými štíty
(Chebsko), případně přízemní dvouprostorové nenápadné sruby. Po celém našem území jsou
samozřejmě dobře dochovány také zděné (kamenné) špýchary, jejichž stáří leckdy značně
přesahuje stáří chalupy, ke které patří, a které prodělaly přestavby za účelem modernizace
bydlení. V blízkém okolí se nachází např. v Litohlavech a samozřejmě v mnoha dalších
památkových vesnických zónách Plzeňska.
Další špýchar s roubenou klenbou lze najít u stavení
v Čečovicích, v Těnovicích nebo Chválenicích na jižním
Plzeňsku. Nejbližší podobná stavba je na návsi v Dýšině
u č.p. 8, ale zde se jedná o jiný konstrukční systém
podkrovní části. Zdejší roubená chalupa i špýchar jsou
památkově chráněné.
Velice pěknou ukázkou roubené klenby je obdobný špýchar
z Petrovic na Klatovsku, přestěhovaný do malého souboru
vesnických staveb v podhradí hradu Velhartice. Zde je
opatřen i dříve používanou doškovou (slaměnou) střechou,
která těmto objektům propůjčuje až pohádkový vzhled.
V Expozici lidové architektury v Chanovicích mají takovéto špýchary dokonce tři a každý je
něčím zvláštní a má svůj půvab.
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Špýchar u č.p. 20 v Bušovicích pochází
z Klatovska, kde byl součástí usedlosti č.p. 1
ve Stropčicích nedaleko Švihova. Jestli to
bylo jeho první stanoviště, s jistotou nevíme,
protože tyto stavby se daly relativně snadno
stěhovat a stávaly se někdy i věnem. Jeho
konstrukce z pečlivě tesaných smrkových,
borových, jedlových a dubových trámů,
završená roubenou klenbou, pochází, podle
provedené
dendrochronologické
datace,
z roku 1683. Borové a jedlové trámy tvořily
převážně přízemí srubu, smrkové pak klenbu
a štíty. Z dubových trámů byl vytvořen
základový rám včetně dvou mezilehlých trámů nesoucí podlahu přízemí. Trámy jsou otesány
ze všech stran tak, že na sebe prakticky doléhají a nejsou tedy mezi nimi široké spáry, které by
se vymazávaly hlínou, jak je to běžné u roubených chalup. Špýchar byl v minulosti opatřen
vnější hliněnou omazávkou silnou 5 až 8 cm, která kromě jiných plnila především funkci
protipožární izolace, a to na vnějších stěnách i klenbě. Na ní pak spočíval lehký krov
s doškovou nebo šindelovou krytinou, který se dal v případě požáru shodit bidlem, aby byla
vlastní stavba špýcharu a především jeho obsah ohně uchráněn.
U tohoto špýcharu jsou na rozdíl od výše
jmenovaných příbuzných staveb nápadné,
zdobné, dvouvrstvé svlakové dveře. Ty se
zavírali kromě jednoduššího, kovářsky
zhotoveného krabicového zámku na klíč
ještě dvěma závorami. Závory byly
uzavíratelné zvenčí prostřednictvím kovové
tyčky provlečené otvorem v roubené stěně
vedle zárubně dveří. Závory byly pro tento
účel opatřeny na horní ploše řadou zářezů,
díky
nimž
se
dalo
závorou
„klíčem“ posunout.
Tento špýchar byl již jednou v nedávné
minulosti zachráněn před likvidací a
přestěhován pracovníky Muzea Dr. Hostaše v Klatovech a to pro soukromého majitele
v Kvášňovicích na Nepomucku, protože chanovický skanzen pro něj neměl volné místo a již
v tu dobu vlastnil tři podobné objekty. Po jedenácti letech špatné údržby a chátrání jsme tuto
zajímavou památku vesnické architektury odkoupili, rozebrali a přestěhovali, a tak
pravděpodobně zachránili před neodvratnou zkázou. Stalo se tak v roce 2011 a po zevrubné
opravě a chemickém ošetření jednotlivých trámů byl opět sestaven a zastřešen na stávajícím
místě. Toto stanoviště nebylo vybráno náhodou, ale s ohledem na to, že podle historických
map zde v minulosti již obdobný objekt stával.
Je škoda, že tolik špýcharů již zmizelo, protože ačkoliv dnes málokdo pěstuje a uskladňuje si
obilí, své využití by našly i v dnešní době.
Použité zdroje:
Josef Vařeka, Václav Frolec – Lidová architektura
Josef Vařeka, Jiří Langer – Naše lidové stavby
Napsal Martin Süss
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NAŠI JUBILANTI
I v tomto čísle zpravodaje patří stránka našim jubilantům. Zveřejněni jsou zde občané,
kteří ve II. pololetí tohoto roku oslaví 70, 75 a 80 let. Od 80 let jsou zde jubilanti zveřejňováni
každým rokem.

Bušovice
Ludvík Vratislav
Jílek Josef
Sochorová Bohumila
Bernášková Miloslava
Brož Bohumír
Veverka Josef
Nová Libuše
Záhlava Vojtěch
Sádlová Marie

70 let
75 let
81 let
81 let
82 let
82 let
84 let
85 let
92 let

Brůj Bohumil
Karlová Jana
Loukotová Jiřina
Pěnkavová Marie

70 let
75 let
82 let
84 let

Nová Jaroslava
Strusková Zdeňka
Ečerová Alenka
Struska Stanislav
Tejček Vlastimil

70 let
83 let
84 let
87 let
90 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM
PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST!
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Nohejbal
Nohejbalové družstvo TJ Sokol Bušovice aktivně působilo v sezóně 2015 ve skupině „A“
Oblastního přeboru, kde vybojovalo 2. místo. Oblastní přebor se v současnosti hraje na dvě
skupiny (A a B) systémem každý s každým. Ve skupině „A“, kde je celkem 6 týmů, zápolí
se soupeři i družstvo TJ Sokol Bušovice, ve skupině „B“ se nachází týmů 5, z nichž je i jedno
družstvo žen. Každé utkání se hraje na 10 zápasů a na 2 vítězné sety. Tabulku konečných
výsledků za rok 2015 si můžete prohlédnout zde:
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Hráči TJ Sokol se účastní nejen oblastního přeboru, ale v letošní sezóně se zúčastnili i několika turnajů, přičemž jeden z turnajů pořádali i 8. srpna na bušovickém nohejbalovém hřišti. Za
parného letního dne, kdy teploty šplhaly k 38 stupňům Celsia, se bušovického turnaje
v nohejbale zúčastnilo několik týmů z Bušovic, Smědčic a Chrástu. Mezi zúčastněnými byl
tým Ztrostkotanců, Alkáčů, Chrásteckých tornád, Smědčických tygrů, Kluků ze vsi a tým
Jose. Vítězem turnaje byl tým Kluků ze vsi ve složení Karel Chrásta, Radek Tomášek a Lukáš
Král. Návštěvníci turnaje si vedle podívané na soupeřící týmy mohli vychutnat grilované maso, klobásy a k tomu studené pivo, které v letním odpoledni přišlo k chuti.
Obrázky z turnaje….
…přihlížející fanoušci…
… podání ruky po náročném zápase…

…. Alkáči a Kluci ze vsi
v akci…

… vítězové turnaje Kluci ze vsi.
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Psí útulek v Němčovicích
Naše obec
v Němčovicích.

v rámci

Mikroregionu

Radnicko

využívá

služby psího

útulku

Jistě každý ví, že náklady na provoz jsou vysoké. Proto se naše obec rozhodla, alespoň
ve vánočním čase, uspořádat sbírku a těmto pejskům zpříjemnit konec roku.

Sbírka se uskuteční v týdnu od 7. 12. do 11.12.2015
na obecním úřadu Bušovice v pracovní době úřadu.
Občané mohou darovat různé psí konzervy, granule pro psy, piškoty nebo psí
pamlsky.
Děkujeme
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Maškary na Berounce
Již tradičně se každým rokem ve druhé polovině srpna pořádá v kiosku U Votrubů u jezu
v Nadrybech setkání maškar a netradičních plavidel. Tento rok se akce konala v sobotu 22.
srpna 2015, kdy účastníci vyjížděli mezi 13. a 14. hodinou z kempu v Dolanech a končilo se
U Votrubů v Nadrybech.
V letošním roce se akce zúčastnila i skupina vedená
Pepou Palkoskou z Bušovic. Myšlenka o účasti
v soutěži se zrodila již na předchozím ročníku při
pozorování ostatních přijíždějících maškar. Vznikl
tak nápad, že bušovičtí se zúčastní dalšího ročníku
v maskách Vikingů. Organizátorské role celé akce se
ujala rodina Palkoskova, přičemž hlavním
iniciátorem, designérem a tvůrcem masek byl Pepa
Palkoska. Ten celou zimu nelenil a vyráběl zbraně,
obranné štíty i helmy různých velikostí. Když se
přehoupla polovina prázdnin, nastal u Palkosků ten
pravý chaos. Pepa šil z pytlů převleky pro všechny
zúčastněné Vikingy, dodělával poslední úpravy a
koordinoval další práce – půjčování lodí, nýtování
opasků, zkouška kostýmu, a podobně. Přípravné
práce by se samozřejmě neobešly bez podpory a přičinění celé jeho rodiny.
Vzhledem k parnému léto výrazně ubylo vody v Berounce, proto se bušovičtí Vikingové
rozhodli, že pojedou pouze od Spáleného mlýna. U Spáleného mlýna nastoupili do dvou lodí
vyzdobených dračími hlavami a malovanými štíty a ujížděli směrem k jezu U Votrubů. Po
výstupu je čekalo přivítání vodníkem a vodnicí Votrubovými, se kterými si připili panákem
zelené. Bušovičtí Vikingové dorazili jako první a čekali na další přijíždějící masky – Římany,
Piráty z Karibiku, Zabíjačku na vodě, Havajany, Kominíky, a další. V napětí očekávali, jak
dopadne vyhlášení nejlepších masek. Třetí místo obsadili Piráti z Karibiku, kteří utopili své
plavidlo U Spáleného mlýna a k jezu přišli po svých. Na druhém místě se umístil tým
Zabíjačky z Nadryb, kteří na voru dopluli k jezu a na místě porazili (látkové) prase, ze kterého
házeli na přihlížející salámy. Na prvním místě se umístili Vikingové z Bušovic. Radost
z vítězství byla veliká a zasloužená! Největší dík patří Pepovi Palkoskovi za to, jak se ujal
příprav celé akce.

Sestavila Tereza Šlehoferová

13

Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných
pokračování

-

V roce 1943 byla svolána bušovická mládež, pouze pohlaví
mužského do hostince Vlasty Fajfra a okresní náhončí nám
vykládali o tom, že hodlají v obci založit Kuratorium. Nevěděli jsme
co to je, až teprve po hodinové přednášce jsme pochopili:
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, tak zněl
jeho přesný název, byla organizace, či spolek věrně oddaný
Velkoněmecké říši, jehož hlavní náplní byla tělovýchova, převážně
pochodování, zpěv písní opět s tendenční či vojenskou tématikou, aj,
když jsme spustili Travička zelená nebo Pod Prešpurkem kraj
Dunaja, to lidé vycházeli z domů a říkali: Copak ti kluci zase
blbnou, a nakonec přednášení českých dějin nejčastěji takových,
kdy jsme měli přímou vazbu na Německo, tedy nejvíce o
Habsburcích. Kuratorium bylo založenou, vedoucím se stal jakýsi Hraběta, který tehdy bydlel
v Prantlovic domku nad Kampeličkou. Čím byl to nevím, ale byl charakteristický výrazným
ráčkováním. Když nám počal vyprávět o Marrrii Terrrezii, tak jsme se váleli smíchy. Po válce
z Bušovic zmizel, později jsme se dozvěděli, že byl doporučen na studie, které prý absolvoval a
dal se na politickou dráhu.
V rámci sportovní činnosti vévodila obci česká házená, i když někteří starší občané si
pamatují, že Bušovice měly i fotbalové mužstvo, ale jen krátce. Zápasy se hrály na hřišti Na
vršku, čili u silnice spojující obec se Sedleckem. Fotbalové mužstvo včetně hřiště však brzy
zaniklo a celá obec žila jen házenou. Hrály se různé soutěže na úrovni okresů a oblastí a celá
řada turnajů.
Čistí amatéři z Bušovic jezdili k zápasům na kolech, mnohdy jeden na sedle a druhý na štangli,
nebo vlakem, aby dělali slávu tělovýchově a celé obci. Trénovalo se po práci téměř denně,
vždy stačilo, aby přišli třeba jen tři hráči a už se trénovala střelba. Veškerou vedlejší činnost
obstarávali obětaví funkcionáři, či sami hráči, drezy se praly v neckách a na valše jejich
matky a manželky. Mezi nejlepší hráče koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let patřil
v prvé řadě Vlasta Bouše, vynikající technik a střelec, velmi dobrými hráči pak byli bratři
Štruncové, Rudla, Láďa a Véna, přezdívaný Habýšek, Jaroslav Štrunc, alias Šnep, bratři
Kastnerové, Václav Harant, zvaný Machlík, Václav Aubrecht a skvělý Václav Šůcha, který
přestoupil z Volduch. Na všechny zápasy chodila i početná divácká kulisa, zvláště mládež,
dívky před vdavkami a dospělí mužové všech věků, kteří se drželi tradiční zásady: házená a
pak rovnou hospoda.
Při turnajích a prestižních zápasech otevírala před hřištěm svůj krámek s cukrovím podomní
obchodnice paní Vaňousková ze Smědčic. Postavila stolek a z tašek vybalila laskominy.
Vzpomínám si, jak mi jednou matka dala dva pětníky, abych si u Vaňouskové něco koupil.
Okukoval jsem krámek, až mi jeden pětník upadl do trávy. Hledal jsem ho bezvýsledně asi půl
hodiny a měl jsem notnou smůlu. Nejlevnější cukroví stálo deset haléřů. Byly to doby, kde se
zpívalo: Když bejvaly starý dvacetníky, bývávalo dobře u muziky.

„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995,
sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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Akce, které v letošním roce proběhly
V červnu se uskutečnil na hřišti v Bušovicích dětský den.

Poznávací zájezd do Regensburgu se uskutečnil v září.
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Oslavy 900. výročí obce a 105. let hasičů

Oslavy první písemné zmínky o Bušovicích a 105. výročí založení SDH Bušovice se
uskutečnily v červnu. Setkání našich občanů, rodáků i hasičů proběhlo v příjemné atmosféře.
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Staročeské odpoledne s vepřovými hody

**********************

Nabídka suvenýrů
Obecní úřad Bušovice nabízí k prodeji suvenýry obce a hasičů, které byly
v prodeji při oslavách obce.
Kniha Bušovice
Mince Bušovice
Pohár – štuc
Hasičský půllitr
Hasičský hrnek

200,- Kč
90,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
100,- Kč

Všechny tyto suvenýry je možné zakoupit na obecním úřadu v pracovní době
nebo po telefonické dohodě.
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Pozvánka

V pátek 4. prosince 2015 uspořádá Klub důchodců Bušovice besedu
s cestovatelem a horolezcem p. Luborem Zalabákem na téma
„NEPÁL A TREK V HIMALÁJÍCH“
Beseda s promítáním se uskuteční od 18,00 hodin v kulturním sále
v Bušovicích

**********

Obecní úřad Bušovice
Střapole na

zve naše občany z Bušovic, Sedlecka a

ADVENTNÍ SETKÁNÍ s rozsvícením vánočního stromu
v neděli 6. prosince 2015

sraz v 16,00 hodin u Bušovické hospody

V letošním roce proběhne rozsvícení vánočního stromu před hospodou.
Pro každé dítě bude připraven lampion a průvodem všichni společně
dojdeme na statek čp. 2, kde bude podáván již tradiční svařák nebo čaj.
Předvánoční pohodu zpříjemní naše děti s pásmem vánočních koled.
A za dětmi přijde i Mikuláš.
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Plesy v roce 2016

22. 1. 2016 – myslivecký ples
12. 2. 2016 – hasičský ples
13. 2. 2016 – dětský maškarní ples
26. 2. 2016 – včelařský ples
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pohodové Vánoce
a
pevné zdraví
v roce 2016
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