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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
právě nastal čas vydání dalšího bušovického zpravodaje a s ním i moje úvodní slovo
starosty.
Čili …co se vlastně v našich obcích událo?
Bezesporu největší událostí je obdržení dotace na přístavbu hasičské zbrojnice
z programu IROP. Nerodila se úplně hladce, bylo zapotřebí řada doplnění, ale tím Vás nebudu
zatěžovat. Ani teď není zdaleka vyhráno, je před námi spousta práce. Ve středu 29.3.2017
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele (které musí být opět zkontrolováno na CRR) pak se
podepíše smlouva a poté už nic nebrání výstavbě. Jde o zakázku malého rozsahu, tudíž do
6 milionů korun. Cena díla 4.448.158,- Kč bez DPH. Stavba by měla být hotova do konce
roku. Pro představu předkládám foto ze studie proveditelnosti…

Mnohé z vás jistě bude zajímat situace ohledně tvorby územního plánu. Zastupitelstvo
obce se prokousalo další vlnou připomínek, právě skončila lhůta (23.3.2017) připomínek pro
dotčené orgány a již velmi brzy by měl pořizovatel Územního plánu - stavební odbor
Městského úřadu Rokycany vydat pokyn pro urbanistu k vytištění definitivní podoby ÚP ke
schválení.
Samozřejmě probíhají přípravy pro další akce, kterými jsou – renovace parket sálu
v Bušovicích, oprava kanalizace ve Střapoli, oprava křížku ve Střapoli, oprava místní
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komunikace u hřiště ve Střapoli.
Na Sedlecku se bude předělávat budova bývalého obecního úřadu - přízemí vpravo
bude pronajato firmou s prodejem dveří a příslušenství, v podkroví po zpevnění stropu
vznikne místnost pro různé účely (divadlo, cvičení jógy, setkání občanů apod.)
Také bych vás rád informoval o problematice domovních čistíren odpadních vod
(DČOV) v části obcí Sedlecko a Střapole. V těchto lokalitách jsme se vážně zabývali i dotací
na DČOV. Avšak účastí na seminářích k této otázce jsme stejně jako většina dalších obcí
vyhodnotili, že prozatím tuto realizaci odložíme. Důvodem je spousta nejasností a problémů
v dosud dostatečně neprověřené oblasti, např. nepříliš široký sortiment DČOV, věcné
břemeno přístupu obce, provozování, kontroly vzorků z každé DČOV, možné postihy obce a
další. Z tohoto důvodu samotní poskytovatelé dotace uvažují o vyhlášení nových dotačních
titulů v roce 2019 ke zřízení DČOV přímo pro jednotlivé domácnosti, nikoli pro obce (stejně
jako u kotlíkových dotací).

Luboš Pták
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Činnost SDH Bušovice za rok 2016
Vážení čtenáři, chtěl bych vás stručně seznámit s činnostmi, které náš sbor vykonával
v roce 2016.
15. 1. 2016 proběhla řádná – dříve
výroční – valná hromada. Přítomní vyslechli
zprávu o činnosti sboru za rok 2015, zprávu
velitele, pokladníka a zprávu revizní rady.
V usnesení jsme si stanovili úkoly, kterými
jsme se po celou dobu loňského roku řídili.
Schválili jsme rozpočet, v jehož mezích sbor
hospodařil.
První úkol byl uspořádat tradiční
hasičský ples. Konal se 15. 2. 2016
s hudbou pana Žákovce. Na jeho přípravě, přípravě tomboly i na úklidu sálu – před i po bále se podílelo poměrně velké množství hasičů.
Po té jsme se společně s SDH Všenice sešli na okrskové valné hromadě v Bušovicích.
Zhodnotili jsme rok 2015 a stanovili jsme si strategii, jak postupovat při Radou velitelů
navrhovanému slučování okrsků. Pro naše sbory bylo navrženo spojit se s SDH Břasy, Stupno,
Vranovice a Skomelno. Jednoznačně jsme si určili, že toto sloučení budeme akceptovat,
pokud zúčastněné sbory nebudou požadovat společné finance. Byl jsem pověřen, jako starosta
okrsku, abych vyvolal jednání s vedením výše uvedených sborů, abychom celou záležitost
společně projednali.
Dále jsme se dohodli na vzájemné
výpomoci při pořádání dětského dne
v Bušovicích a Leteckého dne ve Všenicích.
Tyto akce se již stávají tradicí. Pro všechny
přítomné na okrskové valné hromadě bylo
připraveno občerstvení.
Na základě pověření jsem dohodl
schůzku se sbory, které mají tvořit nový okrsek.
Sešli jsme se v hasičárně ve Stupně a
projednali jsme možnosti našeho dalšího
společného působení. Výsledek jednání byl následující: Sbory budou nadále pracovat a
hospodařit samostatně. Společná kasa nebude. Jednou za rok proběhne společné cvičení
okrsku kvůli povinnému prověření techniky. Kdo se bude chtít zúčastnit hasičských soutěží,
může, ale nebude to povinnost. Vzájemná výpomoc při organizování různých akcí bude
postavena na dohodě.
Tento scénář budoucí spolupráce vyhovoval všem sborům. Nové rozdělení okrsků mělo
být schváleno na pracovním zasedání OSH Rokycany v březnu 2016. Ale to se nakonec
nekonalo, takže okrsky byly schváleny až na listopadovém shromáždění představitelů sborů
okresu Rokycany. Proto ustavující schůze okrsku proběhla až letos 18. 2. 2017.
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28. května hasiči z našeho sboru vypomáhali s organizací dětského a leteckého dne ve
Všenicích. Byl opět velkolepý a měl velkou návštěvnost.
A již zmiňovaný dětský den v Bušovicích
proběhl v sobotu 18.6. Opět se na něm podíleli
OU, SDH Bušovice, Sokol Bušovice i hasiči ze
Všenic. Děti i dospělí si užili různých atrakcí,
včetně pěnového koberce a projížďky
v historickém vojenském vozidle. Pro malé
i dospělé účastníky bylo zajištěno občerstvení.
Na závěr odpoledne byl zapálen oheň, kde si
všichni mohli opéci špekáčky
Zajišťovat kulturní akce je hezká činnost, ale hlavní náplní hasičů je příprava techniky
a sama sebe na boj s ohněm a jinými živly. Během roku se hasiči z výjezdové jednotky
zúčastnili několika školení a cvičení a taktéž pracovali na svěřené technice, aby byla
akceschopná. Že naše výjezdová jednotka akceschopná je, dokazuje celá řada zásahů
v loňském roce. Celkem jich bylo 10. Z toho byl jeden poplach planý. Jedno cvičení bylo
zaměřené na záchranu osob a zvířat. Pak už
následovaly ostré akce, které se uskutečnily
v druhém pololetí loňského roku. Jednalo se o
technické podpory, kdy jsme odstraňovali padlý
strom a likvidovali následky přívalového deště.
A pochopitelně jsme zasahovali u požárů.
Jednalo se o požár lesa, porostu trávy a požár
nákladního auta. Zásahy neprobíhaly jen
v Bušovicích, ale i v sousedních Smědčicích.
Všem členům zásahové jednotky patří poděkování. Ale poděkování patří i těm, kteří se
aktivně podílí na pořádání kulturních akcí, opravě a údržbě techniky a požární zbrojnice a
zejména na výcviku zásahové jednotky.
I v letošním roce budeme pokračovat v pořádání kulturních akcí. Hasičský ples se již
konal 3. února. Připravujeme opět dětský den. Výjezdová jednotka už má za sebou ostrý zásah
ve Smědčicích.
O těchto a dalších akcích se s vámi podělím v příštích číslech zpravodaje.

Karel Dlouhý
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Termíny svozu odpadů
v roce 2017
Datum
svozu

Druh sváženého odpadu

8. 4.

Velkoobjemový odpad

sobota

22. 4.

Bioodpad

sobota

27. 5.

Nebezpečný odpad

neděle

17. 6.

Bioodpad

sobota

16. 9.

Bioodpad

sobota

7. 10.

Velkoobjemový odpad

sobota

11.11.
sobota

Bioodpad

Místo přistavení
kontejneru

Od

Do

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30

10,00

10,45

11,15

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30
10,45

10,00
11,15

Bušovice – u pohostinství

10,30

10,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,55

11,10

11,15

11,30

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30
10,45

10,00
11,15

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30
10,45

10,00
11,15

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30
10,45

10,00
11,15

Bušovice – u pohostinství

8,00

8,45

Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

9,30

10,00

10,45

11,15

Podzimní svoz nebezpečného odpadu bude zveřejněn dle informací svozové firmy.
22. dubna 2017 bude v čase přistavení kontejneru přistavena i štěpkovačka větví.
Zájemci o štěpkování si štěpky mohou odnést nebo ponechat pro ostatní zájemce.
Případné další informace lze získat na obecním úřadu Bušovice – tel. 371 781 531.
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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 nebo již oslavili 70, 75 a 80 let. Od 80 let jsou zde
jubilanti zveřejňováni každým rokem.

Bušovice
Ludvíková Libuše
Šůchová Hana
Šemokrouchová Zdeňka
Brožová Václava
Oliveriusová Marie
Koželuh Josef
Sochor Karel
Blažková Jaroslava
Zíková Lila

70 let
70 let
75 let
81 let
82 let
82 let
84 let
84 let
87 let

Karlová Drahomíra
Terlecký Ján
Prachařová Miloslava
Kokošková Renata
Mašek Václav
Karníková Věra
Bošková Miluška
Čechura Josef

75 let
80 let
82 let
82 let
84 let
84 let
90 let
91 let

Rada František
Tejčková Helena

70 let
86 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM
PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST!

7

Co se událo a co se dít bude
v sedlecké klubovně…
I v tomto vydání Bušovického zpravodaje bychom Vás rády seznámily s aktuálním děním
v našem volnočasovém klubu. V předchozím čísle jsme se rozloučily „Korálkováním“ pro
děti a pozvánkami na předvánoční akce. Dovolte nám tedy pokračovat souhrnem proběhlých
akcí a výhledem na další půlrok.

11. 11. 2016 „Ruličkujme, ruličkujte..“
Tak to byla jedna z těch velmi kreativních dílen, kdy se nám děti (a možná i rodiče )
dokázaly zapatlat od hlavy až k patě. Nevěřili byste, co vše se dá vyrobit z papírových ruliček
a krabiček.

26. 11. 2016 „Adventní věncování“
První adventní víkend u nás byl vskutku produktivní. Stihli jsme si všichni společně nejen
vyrobit adventní věnec na vánoční stůl, ale také rozsvítit obecní vánoční stromek, sejít se při
svařáčku a zazpívat si koledy.
Krátce po poledni k nám dorazila majitelka jednoho z plzeňských květinářství a z auta
„vyčarovala“ neuvěřitelné množství pomůcek, ozdob, ozdobiček a fantazie už se mohla rozjet
na plné obrátky. V klubovně nebylo kam šlápnout, účast byla opravdu veliká, i přesto se nám
v rekordním čase podařilo vyrobit na 30 kousků nádherných a originálních věnců či svícnů.

26. 11. 2016 „Vánoční strom, aneb přijďte s námi rozsvítit Advent“
Sotva jsme vymetly z klubovny poslední třpytky a jehličí, už tu voněly perníčky a zahříval se
svařák, pro dětičky samozřejmě vánoční čajík . Měly jsme velkou radost z toho, že
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povědomí o této akci je čím dál větší a letos přišel snad z každé rodiny alespoň jeden zástupce,
abychom se pozdravili, zazpívali si koledy a popřáli pokojné Vánoce. S tím jsme se pro rok
2016 rozloučili a rozešli se do předvánočního shonu.

1. 1. 2017 „Novoroční kolečko“
Malá procházka po velkém flámu – i tak by se dalo nazvat naše první setkání v novém roce,
které jsme zakončili příjemným posezením v klubovně a společně plánovali další akce.

24. 2. 2017 „Únorové vyrábění“

A po delší době opět ryze dětská dílna – obrázky na tácky, ozdobné kolíčky, záložky .

10. 2. 2017 Odborná přednáška na téma
„Rostlinné harmonizátory – lidově ženšeny – a jak si je sami vypěstovat“
Tentokrát jsme dětem dílny zavřely a sáhly do jiného soudku . Ve spolupráci s místní
Kotvičníkovou farmou manželů Janoutových se nám podařilo nabídnout zajímavý vzdělávací
podvečer pro ty, kteří se zajímají o léčivou moc rostlin.

Do letních prázdnin se ještě sejdeme:
8. 4. 2017 ve 13:30 hod – „Ukliďme Sedlecko, aneb bez práce nejsou tousty“
16. 4. 2017 ve 14:00 hod – „Nádivkiáda, aneb velikonoční zdobení“
(tato akce bude zahájena divadelním představením našeho dětské souboru „Kvítko“; premiéru
můžete navštívit 15. 4. 2017 od 15:00hod v Bušovicích)
30. 4. 2017 – „Sedlecký batoh“ – procházka zakončená táborákem, pokud to počasí dovolí
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(podrobnější informace budou včas sděleny pozvánkou)
12. 5. 2017 – Dílna pro děti (podrobnější informace budou včas sděleny pozvánkou)
2. - 4. 6. 2017 (jeden z těchto dnů) – Program k příležitosti dne dětí (podrobnější informace
budou včas sděleny pozvánkou)
Po celou dobu bude probíhat motivační program pro děti, díky němuž mohou za účast dostat
batůžky nebo samotnou nášivku loga Klubíku.

Léto už ponecháváme zcela v režii rodičů, jistě si každý bude chtít užít prázdniny dle
vlastních představ. Není vyloučeno vyhlášení „Sedleckého batohu“ nebo fotbálek či jiné
sportovní klání, to vše by bylo včas avizováno. V klubovně se začneme scházet opět od září.
Více informací včetně zasílání pozvánek si můžete vyžádat na adrese
klubaklubikzastavka@gmail.com nebo sledovat na www.busovice.cz v sekci Spolky a
sdružení.
Přijďte, uvítáme sedlecké i přespolní!

Za Klub a Klubík Zastávka zdraví Blanka Pechmanová Brabencová
Anita Švarcová, Anna Hašková
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DOTACE, KTERÉ MAJÍ SMYSL
Letošní zimní období mě inspirovalo k napsání několika vět o možnostech, kterými
můžeme sami přispět ke zlepšení životního prostředí v našich obcích. Je spousta dotací na
všechno možné, které se nás vůbec nedotknou a někdy se dá pochybovat i o jejich účelnosti a
užitečnosti. Existují však i dotace zaměřené na podporu zdánlivě malých projektů jednotlivců
nebo obcí, které stojí z hlediska našeho zdraví a životního prostředí za zvážení.
Když jsem zmínil zimní období, mám na mysli zejména černě a různobarevně kouřící
komíny a tedy emise z nekvalitního a neúčinného spalování tuhých paliv v horším případě i se
spoluspalováním odpadů, což je v kombinaci s inverzním počasím přímo zabijákem životního
prostředí na vesnici. Přitom právě tzv. kotlíkové dotace jsou určeny pro obnovu a modernizaci
těchto nevyhovujících zdrojů vytápění rodinných domů. Informace o druhé vlně naleznete
např. na stránkách http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15500-oficialni-podminky-prokotlikove-dotace-2017
Neméně důležitou složkou ochrany životního prostředí je ochrana podzemních a
povrchových vod, zejména jejich hospodárné využívání a pro přírodu šetrné vypouštění
odpadních vod. V loňském roce byly poprvé vypsány dotace na domovní čistírny odpadních
vod (pro oblasti kde je neekonomické a technicky obtížné budovat centrální ČOV), tento
projekt by se měl dále vyvíjet a pokračovat. Opět tedy bude na každém z nás, jak se k tomu
postavíme.
Dále by měl být, též ještě v tomto roce, vypsán dotační titul na zádržné systémy
dešťových a tzv. šedých vod z ČOV k dalšímu využití, například pro zalévání nebo
splachování. Je spočítáno, že dvoučlenná domácnost spotřebuje 16 m3 dešťových vod pro
celoroční splachování záchodu.
Splnění podmínek dotací není vždy jednoduchou záležitostí a realizace může
způsobovat i dočasné nepohodlí, v některých případech je samozřejmě na zvážení, zda nelze
zrealizovat jednodušší cestou. Každopádně jde o jednu z možností jak investovat do zdraví a
udržitelného životního prostředí i pro další generace.
Michal Kabát
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Klub důchodců
Činnost Klubu důchodců probíhala v loňském roce standardně. I když jsme očekávali
větší zapojení dalších důchodců v obcích i nových mladších důchodců, nepodařilo se nám
rozšířit naše řady. Akcí se zúčastňují stále stejní členové a chtěl bych jim touto cestou za
jejich aktivitu poděkovat.
Chci také vyzvat všechny důchodce k zamyšlení, zda něco děláme špatně. Především
jde o to kdy uspořádat zájezdy – v pátek, v sobotu nebo pouze zájezd na jedno odpoledne.
Byla ukončena spolupráce s Obecním úřadem ve Smědčicích, protože důchodci z této
obce se již našich akcích nezúčastňují. Ale i tak nadále o našich akcích ve Smědčicích
informujeme.
Každým rokem uskutečňujeme Valnou hromadu, kde hodnotíme naši činnost a
společně navrhujeme akce na další období.
V loňském roce jsme uskutečnili dva zájezdy. Prvním byl zájezd do Kutné Hory
s prohlídkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kostnice, Panského
Dvora a Chrám sv. Barbory. Odpoledne jsme ještě zavítali do Hřebčína v Kladrubech. Zájezd
byl ze strany účastníků vysoce hodnocen.
Druhým zájezdem byl pouze odpolední s návštěvou kláštera v Plasích a zámku Krásný
Dvůr u Podbořan. Někteří naši členové se rovněž zúčastnili zájezdu pořádaného obecním
úřadem Bušovice do Bärnau, Jízdárny ve Světcích a zámku Nový Bor.
Pořádáme i besedy s cestovatelem panem Luborem Zalabákem a MVDr. Luďkem
Uzlem. Téma o cestě po Himalájích nebo Papuánské bubnování bylo velice poutavé a poučné.
Pro naše členy jsme také uspořádali besedu se zástupce BESIPu na téma „Bezpečnost
silničního provozu“.
Financování našich akcí máme z rozpočtu obce Bušovice. Každým rokem máme
vyčleněno 30 000,- Kč na činnost Klubu důchodců. Chtěl bych touto cestou poděkovat
obecnímu úřadu Bušovice za jeho podporu a spolupráci při zajišťování a financování našich
akcí.
Bude záležet na každém z nás, jak budeme podávat návrhy na zlepšení práce Klubu
důchodců. Kontaktní osoby v jednotlivých obcích jsou: paní Jana Brůjová v Sedlecku, paní
Libuše Ptáková ve Střapole a pan Jiří Sádlo s panem Josefem Novým v Bušovicích.
Přeji Vám všem hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví a těším se na další
spolupráci.
Za Klub důchodců Bušovice
Jiří Sádlo
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ VE STŘAPOLI
V roce 1983 byla v obci Střapole zahájena příprava stavby požární zbrojnice místo
chudobince a prádelny v č. 3 (na návsi). Výstavba začala v říjnu 1984. Součástí stavby byla
garáž pro požární vozidlo, v přízemí místnost pro schůze a posezení občanů, sociální zařízení
a v 1. poschodí byl vybudován malý sál. Po dostavbě v roce 1985 až do roku 1991 se zde pořádaly tzv. “Střapolské čtvrtletníky“. Byla to velice oblíbená posezení občanů nejen za
Střapole, ale přicházeli sousedé i z okolních obcí a chalupáři. Vždy bylo připraveno pohoštění
a při hudbě jsme si zazpívali a zatancovali.
Po roce 1991 se kulturní zařízení využívá omezeně. Občas se sejde skupina milovníků
vína na ochutnávce určených druhů vín. Někdy se vyberou peníze a zakoupí se sud piva, který
se vypije ve schůzovní místnosti v přízemí. Sál v 1. patře je využíván jako volební místnost a
nárazově je pronajímán na rodinné oslavy.
V roce 2014 bylo zbudováno venkovní posezení před kulturním zařízením s masívním
dřevěným stolem a dvěma lavicemi. V roce 2015 se vyměnila okna v celém objektu a
provedla se vnitřní úprava v přízemí. Byla přepažena část garáže bývalé hasičské zbrojnice a
vznikla menší místnost, která je využívána právě pro posezení u vína.
Byli bychom rádi, kdyby se společenský a kulturní život ve Střapoli zintenzivnil a více
občanů, především mladších ročníků, si našli čas a začali se scházet tak, jako tomu bylo dříve.

Vlasta Klausová
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Recenze na divadelní představení
Tři letušky v Paříži
Na konci února jsme již po několikáté vyrazili do Divadla Radka Brzobohatého do
Prahy. Toto divadlo je mezi občany naší obce velmi oblíbené a inscenace bývají povětšinou
velmi humorné a kvalitně zahrané. 25.2. jsme se dostali na představení Tři letušky v Paříži.
Tato hra je velmi známá po celém světě a to hlavně pod originálním názvem Létající
snoubenky. Autorem je francouzský dramatik Marc Camoletti. Jak moc je tato hra po světě
populární dokládá fakt, že v roce 1991 byla zapsaná do Guinessovy knihy rekordů jako
nejhranější francouzský titul na světě.
Tato situační komedie pojednává o úspěšném francouzském architektovi Alexandrovi,
který žije v Paříži. O Alexandrovi nelze říct, že by jeho život byl zcela normálním a
poklidným – má totiž tři milenky, které o sobě samozřejmě netuší. Všechny jeho vztahy ale i
tak fungují a to velmi idylicky. Alexander totiž milenky hledá jen mezi letuškami na
pařížském letišti. Každá jeho milenka je z jiné země a pracuje u jiné letecké společnosti, proto
se Alexander zvládá vidět se všemi. Každá přilétá do Paříže v jiný den. A jsou to – Janet
z USA, Gréta z Německa a Světlana z Ruska. Alexandrovi se však celá situace velmi
zkomplikuje a díky změně leteckých plánů všechny tři letušky přiletí ve stejný den… Do toho
Alexandra navštíví jeho kamarád ze školy Robert a komedie plná bláznivých situací začíná.
Hlavní mužské role ztvárnili Miroslav Hrabě a Ernesto Čekan. Především výkon pana
Čekana bych vyzvedla jako jeden z největších kladů celé hry. Skvěle sehrál roli Roberta a
navíc svým smyslem pro humor často rozesmál celé publikum nečekanou improvizací. Role
letušek a komorné pana Alexandra sehrály tyto herečky – Pavlína Mourková, Kateřina
Peřinová-Velebová, Charlotte Doubravová a Irena Máchová. Většina diváků odcházela
z inscenace s velkým nadšením. Neustále se bylo čemu smát a nastalo mnoho absurdních
situací. Každá herečka také velmi dobře napodobila akcent národnosti, kterou hrála a i díky
tomu vznikalo mnoho úsměvných momentů, kdy schválně komolily různá česká slova
s anglickým, ruským či německým jazykem. Pro mě osobně ale tato hra byla nejslabší
inscenací, kterou jsme na scéně Divadla Radka Brzobohatého viděli, jelikož si myslím, že by
divadelní hry neměly být založeny především na neustálém používání vulgárních výrazů a až
příliš jednoduchém humoru.
Barbora Klausová, Střapole

Zdroj: http://www.divadlorb.cz/repertoar/tri-letusky-v-parizi.html
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Ženšeny i na naší zahradě!
Rostliny, které umějí harmonizovat celé tělo, se označují také jako rostlinné
harmonizátory nebo adaptogeny. Umějí adaptovat tělo na psychickou i fyzickou zátěž.
Podporují regeneraci organizmu po těžkých nemocech a pomáhají se z nich lépe zotavit.
Takovým praotcem těchto rostlin je ženšen pravý pětilistý (Panax gingsen), o kterém se
traduje, že je snad na všechny neduhy. Tuto rostlinu od pradávna uctívali jako zázračné léčivo.
Do Evropy se dostala až v 10. století našeho letopočtu s Araby. Ve Francii na dvoře Ludvíka
16. byl uznávaným afrodisiakem a měl hodnotu 18x vyšší než zlato. V současnosti se dá
zakoupit asi za 7000kč za kg. Ženšen je rostlina pocházející z jihu Dálného východu,
severovýchodní provincie Číny, horké oblasti severní Koreje, v Rusku v Ussurijské a
Přímořské oblasti, v přírodě je jeho sběr zakázán. Pěstuje se na plantážích v těchto končinách,
musí se zastiňovat, pěstuje se až 7 let, kořen má tvar těla člověka a váží kolem 150g. Rostliny
v přírodě se mohou dožít až 400let, nejstarší nalezený kořen byl 360let starý a vážil 675g.
Semena nemají vyvinutý klíček a tak je velmi náročné, střídáním teplot (startifikací) donutit,
tuhle vzácnou rostlinu vyklíčit. Rostlina je až 70cm vysoká, má mrkvovitý kořen asi 20-30cm
dlouhý. Kvete okolíkem, zelenobílé květy jsou oboupohlavné, má 5-16 květů na okolíku, listy
pětičetné, plodem je šťavnatá červená bobule s jedním až třemi semeny, plochá tvrdá, světle
žlutá. Sami Číňané prohlašují, že je snažší vycvičit starého tygra než vypěstovat kořen
ženšenu.
Protože je ženšen taková vzácnost, špatně pěstovatelná, hledali lidé rostliny s podobnými
účinky, ale snadnějším pěstování a právě o takových, bych se ráda zmínila.
Eleuterokok
trnitý
(Eleutherococcus
senticosus) Sibiřský ženšen
je rostlina ze Sibiře, příbuzná pravému ženšenu.
Jedná se o keřík až 3m vysoký, s trnitým
stonkem, pětičetnými lity, kvete okolíkem s
bílými květy, má černá semena. Kořeny jsou
dlouhé až 30m, sklízí se minimálně tříleté.
Kořeny se nakládají do lihu 60% na tinktury,
používá se při nemocech krve, buduje kostní
dřeň, podporuje tvorbu bílých krvinek, pomáhá
při psychických a fyzických zátěžích, dokonce se
v Rusku vyrábějí z něj preparáty pro kosmonauty a vojáky v ponorce, aby lépe snášeli
extrémní podmínky. Má protinádorové účinky, podporuje imunitní systém, zlepšuje zásobení
srdce a mozku kyslíkem, působí preventivně proti infarktu a mrtvici, zlepšuje vedlejší účinky
chemoterapie a ozařování, má afrodisiakální účinky, snižuje cholesterol, krevní cukr, trochu
zvyšuje krevní tlak. Pěstuje se pod stromy ve stínu, na vlhčím místě. Kořeny se odebírají až
tříletým rostlinám, aby se rostlina nemusela zničit, odebírají se kořeny jen ze dvou třetin. Je
plně mrazuodolný.
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Kotvičník zemní (Tribullus terrestris)
nejen zelená viagra.
Jak název napovídá, jedná se o bylinku,
která má výrazné afrodiziakální účinky,
které fungují na muže i ženy. Kotvičník
umí zvyšovat hladinu pohlavních hormonů
u obou pohlavích, podporuje plodnost,
oddaluje stárnutí, dodává energii. Kromě
těchto účinků umí snižovat vysoký
cholesterol v krvi, vysoký krevní tlak,
pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi při
cukrovce 2. typu, snižuje hladinu kyseliny močové v krvi. Pomáhá při srdečních arytmiích,
posiluje ledviny a játra, pomáhá budovat svaly, je využíván hojně sportovci. Tato skoro
zázračná bylinka pochází z Jihovýchodní Asie, rozšířila se do Středomoří a u nás se dá také
pěstovat. Kotvičník se plazí po zemi, z přízemní růžice se rozrůstají lodyhy na všechny strany
až do průměru 1m. Kotvičník má krátce řapíkaté palisté lístiky, na noc se zavírají jako
mimoza. Květy jsou oboupohlavné, pětičetné, žluté barvy, zralé plody jsou hnědé barvy, jsou
složeny z pěti pichlavých semen, ve tvaru kytičky. K dobrému růstu potřebuje stanoviště plně
osluněné, s omezenou zálivkou jen za velkého sucha nebo než zakoření, se kotvičník zalévá,
nesnáší přemokření. Sází se ven po mrazících, není mrazuodolný. Dobře roste na kompostové
zemině, lehčí. Jeho vegetace končí podle počasí počátkem září, v průběhu sezony se může
jednou až dvakrát ostříhat. On znova obrazí. Počátkem září se vyndavá ze země i s kořeny.
Celá rostlina se může používat na přípravu čaje, užívá se 2 – 5g do 500ml vroucí vody,
30minut se nechá vařit. Můžeme si také připravit tinkturu 1díl natě či kořenů se naloží na
14dnů do 5dílů 60%alkoholu, pak užíváme dvě lžičky denně.
Klanopraška - Schizandra chinnensis –
ovoce devíti chutí
její sušené plody si lovci brali sebou do
tajgy, aby vydrželi fyzickou námahu bez
jídla.
Klanopraška je liana s vysokým obsahem
schizandrinu a vitamínu C patří mezi
nejcenější
harmonizátory
lidského
organismu, povzbuzuje centrální nervovou
soustavu, stimuluje kardiovaskulární systém
a dýchání, zvyšuje duševní i fyzickou kapacitu, vhodná na léčení deprese, vysokého i nízkého
krevního tlaku, impotence, poškození jater i ledvin. Využívá se při nespavosti, únavě a
slabosti, únavovém syndromu. Působí také protivirově a protizánětlivě. Upravuje hladinu
krevního cukru, léčí impotenci, zvyšuje ostrost vidění a zlepšuje paměť. Klanopraška je
opadavá liana,dlouhá 8-15m. K růstu vyžaduje oporu. Je mrazuodolná do -35 stupňů.
Potřebuje však na zimu dostatečně namulčovat. Vyžaduje humózní půdu, spíše lehčí.
Kořenový systém vyžaduje ochranu před přehřívání půdy, ale k dobré plodnosti vyžaduje
rostlina dostatek světla – slunce. Rostliny začínají rašit poměrně brzo na jaře, hrozí tedy
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nebezpečí omrznutí jarními mrazíky, proto rostliny raději na jaře chráníme před přímým
sluncem. V své domovině v Číně i na Sibiři roste v listnatých lesích.
Klanopraška začíná plodit čtvrtým rokem,ale největší plodnosti dosahuje až kolem patnácti let.
Plody vypadají jako hrozny červeného rybízu. Pro zajištění dobré plodnosti je výhodné
zasadit alespoň dvě rostliny. Klanopraška má na jedné rostlině dva druhy květů – samčí a
samičí,
je
částečně
cizosprašná.
K léčbě se využívají nejčastěji plody, zpracovávají se buď v čerstvém stavu a to odděleně
dužnina (šťávy a džemy) a semena (tinktura), nebo se suší celé. Čerstvé i sušené lze užívat i
listy, části stonku a výhonky. Doporučená denní dávka je 6-15g suché drogy ve formě odvaru,
tinktury či se sušené plody přímo konzumují.
Pupečník asijský (Centella asiatica) Gotukola, Brahmi
Brahmi znamená „kosmické vědění“. Je rozšířen v Jihovýchodní Asii, Indii, Číně, Malajsii,
Srí Lance, Madagaskaru a Jávě. Ve východní medicíně se používá tisíce let a Číňané ji
považují za zázračný elixír mládí. Gotukola dnes u nás patří mezi kategorii tzv. mozkových
nutrientů, protože významně přispívá k posílení paměti a zlepšení koncentrace. Pupečník čistí
krev, posiluje imunitu, játra, ledviny, snižuje horečku, podporuje mozkovou činnost, přispívá
k hojení ran, popálenin, keloidních jizev či k podpoře hojení ran a vředů, při hypertenzi,
revmatismu a srdeční nedostatečnosti, blahodárný vliv na pojivové tkáně, zlepšuje tonus cév,
čehož se využívá např. u křečových žil i proti otokům končetin. Tradičně se připravuje čaj
zalitím 1/2 lžičky šálkem vroucí vody, nechá se 10 - 20 minut luhovat, může se užívat jako
listová zelenina, přidávat do salátů, pomazánek, smoothee. Pěstování není náročné. Je to
původem tropická rostlina, vyžaduje dostatek tepla, světla, vody a vzdušné vlhkosti. Přes léto
se pěstuje venku v nádobě či na záhoně a tvoří semena, rozrůstá se šlahouny (jako jahody), na
kterých jsou mladé rostlinky. Lze ho pěstovat i v truhlíku. Rostliny mohou přezimovat při
teplotách nad 15 stupňů, při dostatku světla a omezenou zálivkou. Pupečník je bahenní
rostlina, v době vegetace zálivkou nešetříme. Listy jsou jednoduché, kruhové až ledvinovité, u
báze srdčité, dlouze řapíkaté. Květy jsou malé, nahnědlé a tvoří okolík. Plody obsahují dvě
semena.

Věřím, že vás tyto exotické rostliny zaujaly a možná inspirovaly i doplnění rostlin ve vaší
zahradě.
Už samotné pěstování přináší lidem radost. Čínské přísloví praví: „Chceš-li být šťastný jeden
den, opij se! Chceš-li být šťastný jen rok, ožeň se a chceš-li být šťastný celý život, staň se
zahradníkem!!!“

Štěpánka Janoutová

17

Občerstvení u Ševců v Sedlecku
Dovolte nám představit se těm, kdo
nás ještě neznají. Najdete nás poměrně
jednoduše.
V rodinném domě v Sedlecku, č. p.
47. Přesněji v dolní části Sedlecka, tedy
pod kolejemi po levé straně druhá ulice.
Naše malá hospůdka je prostorem
skutečně malá. Nemá nic společného
s restauracemi jako takovými a je
nekuřácká.
Když jsme se rozhodovali, jestli ji
vybudovat a otevřít, provázela nás přitom myšlenka hlavně na místní obyvatele. Chtěli jsme,
aby mohli a měli kam přijít. Nejen se osvěžit a občerstvit, ale také poklábosit, vyprávět a
třeba i zavzpomínat na doby dávné a historické.
Každý host se může rozhodnout, jestli přijde jen tak na pivo, nebo si chce popovídat
anebo jen poslechnout zprávy v televizi. Za sebe musím uznat, že za dobu minulou byla
nejkrásnější zimní nedělní dopoledne, kdy se podávaly polévky a hojně se vyprávělo o dobách
minulých. Byla to doba, kdy se zastavil čas a mnohdy se klábosilo až do pozdních
odpoledních hodin.
Co můžeme našim hostům nabídnout? Klasické osvěžení pivem, standartní nabídka je
10° a 12 °. Dále vínko, nealkoholické nápoje, káva, drobné sladkosti i slanosti. Někdy hostům
nabídneme i pivní speciály. Ve stálé nabídce jsou utopenci, ale nakrmíme zbloudilého turistu
či hladového cyklistu. Po domluvě jsme schopni nasytit i větší skupiny lidiček i uvařit jídlo na
přání. V létě se soustředíme na děti z tábora a dopřáváme jim cenově dostupné sladkosti,
nanuky, limonády.
Pokud se počasí podaří, je možné posedět v pergole na zahradě, kam se vejde zhruba
15 lidí.
Jak jsme se zmínili již na začátku, pravidelně nás navštěvují místní obyvatelé, ale i
z blízkých vesnic z okolí. V létě jsou našimi hosty chataří, vodáci, cyklisté a nejednou zde zní
i tóny kytar a harmonik, které zde vykouzlí neopakovatelnou atmosféru.
Otevřeno máme ČT, PÁ, SO- od 17.00. Po dohodě umíme otevřít i jiné dny, když je
zájem.
Pokud povedou Vaše procházky kolem nás, zkuste se u nás zastavit …..
Anita, Anička a Zdeněk Švarcovi
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OBEC BUŠOVICE
ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY OBČANY NA

VELIKONOČNÍ
ODPOLEDNE
S HUDBOU
v sobotu 15. dubna 2017
od 15,00 hodin
v kulturním sále v Bušovicích
Program:
-

-

-

dětský divadelní soubor Kvítko ze Sedlecka
s hrou „Pomatené čtvero ročních období“
povídání o velikonočních zvycích a tradicích,
zejména na Rokycansku
k dobré náladě zahrají PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI
Na návštěvníky čeká sladké překvapení

Vstupné zdarma
19

Cestování
V minulém čísle Bušovického zpravodaje jsme vyzvali naše občany, aby se s našimi
čtenáři podělili o své nevšední zážitky ze svých cest.
Dnes přinášíme první příspěvek. Budeme rádi, když přibudou další.
Autem po jižním Norsku
Není cestování jako cestování. Někdy máte jasný cíl, někdy jedete naslepo. Máte
určité cíle a přání, ale k jejich splnění vám musí někdo pomoci. Mám dobrého kamaráda,
vášnivého rybáře a umělce (hraje na dudy a zpívá ve folklorním souboru). Láďa byl už 14x
v Norsku, ale zná jen cestu a pobyt na fjordu na severozápadě země, veškerý čas tráví
chytáním ryb s partou rybářů, ale vlastně nezná jiná zajímavá místa Norska. Vždy o Norsku
povídal své partnerce, jaká je to pohádková zem a že by ji přál to vidět. Slovo dalo slovo. My
jsme se s manželkou nechali zlákat, protože jsme chtěli navštívit nepoznané kraje, a tak vznikl
nápad vyjet s ženami na rybářsko-poznávací výlet do Norska. Cíl byl - navštívit jižní Norsko
a jeho krásy. Zvolili jsme si termín 12 dnů v druhé polovině července 2016.
V jižním Norsku jsou největší turistické taháky. Musíme zapomenout na 1200 km
dlouhou cestu do dánského přístavu Hirsthals, která trvala 13 hodin. Po příjezdu do přístavu
jsme nejeli na trajekt směrem do norského přístavu Kristiansand. Po dvou a půl hodinové
cestě (asi 50 km rychlost trajektu) jsme se přiblížili k norskému pobřeží. Po výjezdu
z přístavu začalo norské dobrodružství. Náš první cíl byl procestovat jižní pobřeží až k městu
Stavanger. Projížděli jsme řadou krásných malebných scenerií s desítkami horských potoků,
řek, jezer a vodopádů. Cesta byla nádherná, ale místy nabyla úplně ideální pro vzájemné
míjení s protijedoucími vozidly. Cesty jsou spíše pro jedno vozidlo, osobáky se těžko
vyhýbají, na cestách jsou po určitých úsecích vyminávací části. Ale přišel i řidičský „horor“ a
potkali jsme v serpentýnách z prudkého kopce náklaďák – domíchávač. Je to akce pro velmi
klidné povahy, neboť pod vámi je rokle několik set metrů a nad vámi prudký sráz! Zvládli
jsme to – dámy se zavřenýma očima.
Největší zážitek dne - dojeli jsme k unikátním „ Trolím domečkům“ Helleren, které
jsou ukryté pod skalou a vypadají jako z pohádky. Slunce pomalu zapadalo a my se vydali
dále po pobřežní komunikaci směrem na Stavanger. Druhý den jsme vyrazili k našemu cíly
přes národní park, kde lidé žijí venkovským, zemědělským způsobem života, všude jsou vidět
rozlehlá pole a početná stáda skotu, které jinde v Norsku nevidíte. Jedná se o velmi úrodnou
část území Norska a každý kousek země se musí využít na pěstování plodin. U pobřeží jsou
velké písečné duny a půjčovny prken s kompletním vybavením na surfování po vlnách.
Okusili jsme také teplotu vody v moři. No přiznám se - maximálně po kotníky. Trochu jsem
záviděl těm odvážným, kteří se učili jezdit na prkně a byli oblečení v neoprénu.
Dále jsme pokračovali směr Akra (místo našeho pobytu). Cestou jsme museli přejet
několik fjordů. První fjord, dlouhý cca 100 km, skrývá řadu turistických atrakcí Norska. Nad
fjordem je jedno z nejnavštěvovanějších míst - Prekestolen. Trajekty jezdí na čas a zaplatíte
průměrně 200 norských korun. Obec Akra leží na břehu hlubokého fjordu. Pronajali jsme si
nový, moderně vybavený domek s kuchyní, koupelnou, 2 ložnicemi a obývacím pokojem s
terasou + venkovní posezení, gril a krásný výhled na moře! Vedle domku byla k dispozici
rybárna na zpracování nalovených ryb, u mola zakotvený motorový člun.
Obec Akra má kolem 100 domů a ty jsou rozesety po celém údolí. V obci je obchod,
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kde se dá koupit všechno základní od jídla, drogerie, rybářské potřeby, benzín, nafta; lidé sem
nosí tříděné odpady, které jsou vykupovány. Hned druhý den jsme jeli dvakrát na 2 hodiny na
lov ryb. Fjord v našich místech byl asi 2 km široký, na druhé straně byla dálnice, ale než
bychom se na ní dostali, trvalo by to autem asi 3 hodiny. Člunem jsme najeli na místo, kde
chytali i jiné skupiny rybářů. Hned na začátku jsme zkusili makrely. Asi při mně stálo štěstí a
při prvním nahození tahám plný prut (7 kusů). Makrely jak se rychle objevily, tak zase rychle
zmizely. Proto přišly na řadu tresky. Dařilo se nám - celkem jsme chytili asi 25 ks ryb. A
potom přišel čas rybáře a náš kolega Láďa se s plnou vervou pustil do filetování ryb – úlovku
- to byl koncert. Ryby jsme zamrazili v mrazicím boxu, který byl součástí vybavení našeho
domku.
Další z našich pobytových dnů byl výletní - zvolili jsme okružní trasu s výstupem na
ledovec v národním parku Hardangervilda. Směrem do údolí se valí velké množství vody a
každou chvíli vidíme překrásné vodopády. Cesta se zužuje, projíždíme řadou menších tunelů a
najednou se před námi objeví veliký vodopád Ferebergfossen, jehož voda se valí z 300 m
výšky a tvoří přes silnici mlžný opar. Zastavujeme a kocháme se nádhernou vodní scenérií.
Pokračujeme dál a jedním z nejdelších tunelů v Norsku (více než 11 km) přijíždíme do města
Odda. Tunel vlastně podjíždí celý národní park s ledovcem Folgefona. Město Odda je
střediskem národního parku a je centrem kulturním i nákupním. Až k tomuto městu,
sevřeného horskými masívy do úchvatného údolí, vede nejdelší norský fjord. Odda je také
východiště k různým turistickým lákadlům Norska. Ať již jde o možnost vyjít na ledovec
nebo navštívit turistický trhák Trollungu ( Trolí jazyk). Vydali jsme se také na ledovec. Cesta
vede kolem řeky, ze začátku nenáročná cesta se mění v kamenitou a druhou polovinu
zdoláváte pomocí lan a řetězů. Náš výlet jsme dále pokračovali směrem k Roldalu kolem
několika průzračných jezer, do kterých padalo velké množství vody z ledovců a pozorovali
jsme mnoho vodopádů. Po několika kilometrech nás čekalo překvapení - úžasný dvojitý
vodopád Latefossen. Vodopád nemůžete přehlédnout, po pravé straně je parkoviště a na druhé,
pod vodopády, je informační středisko. Obrovské množství padající vody dělá mlhu, která
dopadá na projíždějící vozidla, které přejíždí kamenný most pod vodopády. Ze všech
vodopádů, které jsme viděli, tyto patří k těm nejúchvatnějším. Po pár kilometrech se nachází
další vodopád Espelandsfossen a po 50 km nás překvapil další obrovský vodopád Langfoss.
Další den našeho pobytu byl ve znamení návštěvy Bergenu. Vítali nás obrovské,
zaoceánské lodě a obrovské trajekty. Náš první cíl byl „ mořský svět“. Následně jsme se
přesunuli do historického centra se starým přístavem. Tahákem pro turisty jsou staré přístavní
hanzovní domy. Jsou celodřevěné, každý je jinak křivý a ve svých útrobách je velké množství
různých obchůdků s upomínkovými předměty, rybářskými potřebami, občerstvením, apod. Na
zpáteční cestě se projíždí náhorní krajinou, kde je i centrum lyžařských sportů, zvláště
běžkařského. Všude kolem jsou nízké chatky porostlé trávou, které nádherně splývají
s krajinou. Skutečně nádherný pohled! Dále jsme dojeli do kraje Kvam. Před obcí
Norheimsund se objevuje nejnavštěvovanější norský vodopád, který je součástí řeky Fosselva
a je vysoký 50 m. jeho voda padá přes skalní převis, pod nímž vede cesta, takže si můžete
prohlédnout vodopád i z druhé strany a nechat si padat vodu přes hlavu.
Další den byl opět ve znamení ryb a náležitě jsme si to užili, včetně večerní
grilovačky z čerstvě nalovených ryb. Ještě dnes máme poslední balíčky tresek doma
v mrazáku, ale hlavně jsme měli na vánočním stole vlastnoručně nalovené mořské ryby.
Při našem zájezdu nám vystačily i zásoby pití, které jsme si přivezli. Do Norska
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můžete na osobu přivézt buď 20 piv, nebo 1 l tvrdého alkoholu a 6 piv či 6 l vína, ale VODA
je všude pitná a výborná!! Při malém, posledním výletu po okolí jsme přijeli k řece a slyšeli
mohutné burácení. Okamžitě jsme se vydali tímto směrem a po několika desítkách metrů jsme
stáli u velkolepých vodopádů, které nejsou nikde na mapách značeny. Bylo to jako zjevení.
Ohromné masy vody se vylily do různých kaskád a do hloubky cca 50 m. Celý vodopád jsme
obešli ze všech možných stran a byli jsme doslova šokovaní tou nádherou, o které skoro nikdo
nevěděl, a byla vlastně jen 15 km od našeho místa pobytu. To byly naše poslední zážitky –
vrátili jsme si užít poslední večer při krásném západu slunce nad fjordem a načerpat sílu na
dlouhou cestu domů.
Dovolená v Norsku byl skutečně nádherný zážitek pro ty, kteří se nebojí volantu a
chtějí poznat krásnou krajinu, která je pořád velmi ušetřená a minimálně poničená civilizací.

Vladimír Klaus, Střapole

22

23

Příjemné
prožití
Velikonočních svátků
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