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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v době dovolených a zároveň Vás chci informovat o dění v našich obcích.
Určitě Vás nejvíce zajímá otázka vodovodu. Zájem o připojení s příslibem odběru
vody projevilo 99 domácností z Bušovic, 47 domácností ze Sedlecka a 23 domácností ze
Střapole. Tyto počty jsou dostačující pro zdárné fungování vodovodu.
Dříve než začneme vybírat zhotovitele projektu, je nutné si ujasnit dvě zásadní věci. A
to výsledek variantní studie odkanalizování obce, která by měla být hotova do konce srpna (je
prováděna v dotaci z Plzeňského kraje). Neméně důležité bude rozhodnutí obce Smědčice,
zda bude taktéž usilovat o napojení z Chrástu či zvolí jiné řešení.
Poté bude již možné začít s projektem a výběrem poskytovatele dotace. To bude také
velice důležité. Některé dotační tituly totiž budou zřejmě umožňovat financovat částečně i
přípojky. To by bylo velice výhodné a nemuseli bychom přistoupit na stanovisko
zastupitelstva na zprůměrování nákladů na přípojky.
Každopádně trvá zájem zastupitelstva obce motivovat naše občany, aby následně vodu
odebírali, aby nedošlo k tomu, že si pouze zařídí přípojku pro jistotu. To by mohlo přivodit
neblahé následky. Ještě probíhá diskuse, jakou formou toto zajistit, aby nebylo možné tuto
motivaci napadnout či zpochybnit.
Kromě vodovodu samozřejmě řeší zastupitelstvo obce další záležitosti.
Jednou z nich je výstavba cest ze Střapole ke Korečnickému mlýnu a z Bušovic směrem
k naučné stezce (Sýkorka). Více článek uvnitř zpravodaje.
Obě cesty bychom rádi osázeli tradičními dřevinami, opět za pomoci dotace
z Plzeňského kraje.
Koncem prázdnin dojde k výměně oken a dveří v kulturním sále a vstupní stěny u
Bušovické hospody, stejně tak vstupních dveří v kulturním domě ve Střapoli.
Dále byly dokončeny práce na zateplení a fasádě budovy bývalého úřadu na Sedlecku,
opět jsme obdrželi na tuto akci dotaci z Plzeňského kraje. Rádi bychom zrekonstruovanou
budovu představili také našim občanům.
V Bušovicích byla dokončena instalace lávky pro pěší přes Bušovický potok včetně
kolaudace. Před samotným ustavením lávky bylo nejprve koryto potoka odbahněno a
vyčištěno. Část provedlo Povodí Vltavy a část zajistila sama obec Bušovice.
Přeji všem klidné léto.
Luboš Pták
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100. výročí TJ Sokol Bušovice
Vznik tělocvičné jednoty u nás v Bušovicích byl předznamenán přednáškou sokolského činovníka bratra Emila Třídy již v listopadu roku 1918. Pod vlivem událostí se do TJ Sokol přihlásila většina občanů obce a na neděli 9. listopadu došlo k velké manifestaci „K národnímu táboru“, jíž se zúčastnilo mnoho občanů, ženy v krojích, muži v sokolském, protože poslední rok války probudil naše národní svědomí a naši hrdost. Přišli i členové Sokola a
DTJ z Chrástu, kde jsme z počátku působili jako odbočka jejich jednoty.
Rovněž přišli a přijeli s vozy z Nadryb, Stupna, Dýšiny a Vitinky a průvodem z Hradčan u
hájovny se došlo ke škole, kde promluvil řečník - učitel Dominik Tion. Vyzdvihl, že náš národ se již dříve dovolával svých práv v době husitské, pobělohorské i za I. světové války.
Vzpomněl i našich legionářů, domácí i zahraniční odboj a projev ukončil provoláním slávy
nově mladé republice.
Zástupci bušovického Sokola se zúčastnili 2. února 1919 valného sjezdu cvičitelských
sborů mužů a žen v Plzni, když mezi členy představenstva byl z Bušovic zvolen bratr Vojtěch
Záhlava. Tělocvičná jednota Sokol Bušovice byla zpočátku zařazena nejprve do IV. okrsku a
následně včleněna do VI. okrsku. Dozorčí jednotkou okrsků IV. - VI. byla tělocvičná jednota
Sokol Plzeň. Bušovice coby „odbočka jednoty chrástecké“ byly přijaty do ŽUPNÍHO
SVAZKU společně s Dolany 9. března 1919 a právě toto datum je symbolem vzniku TJ Sokol Bušovice.
Již v roce 1919 měla jednota 68 dospělých členů a ke cvičení bylo zapsáno 18 mužů,
22 dorostenců, 33 žáků, 17 žen, 22 dorostenek a 39 žaček.
Bušovičctí Sokolové stáli mimo jiné u rekonstrukce původních „Staročeských májů“, které
v roce 1921 připravili a uskutečnili za velké účasti občanů z obce a okolí.
S ohledem na rozšiřující se členskou základnu přestávaly stávající prostory vyhovovat požadavkům nejen místního Sokola, ale i okrsku. Proto bylo vybudováno nové velké sportovní
hřiště, které mohlo pojmout i akce většího rázu. Jednou ráno v roce 1937 se po vsi rozkřiklo,
že Sokolové staví nové hřiště pod Horákojc (prostor, kde dříve byl sklad vozů JZD a dnes
parkur k výcviku koní). Stavba pokračovala úspěšně a v roce 1938 z jara už se tam konalo
okrskové sokolské cvičení. V září téhož roku bylo hřiště využito pro soustředění československých vojáků při všeobecné mobilizaci. V říjnu roku 1941 byl z rozhodnutí protektorátních
úřadů Sokol rozpuštěn a veškerý majetek organizaci zabaven.
Po skončení II. světové války se Sokol v celorepublikovém měřítku snažil obnovit
svoji činnost. V Bušovicích se po čtyřleté přestávce vynucené okupací sešel výbor Sokola 26.
května 1945 v hostinci bratra Františka Hoška. Hlavním bodem jednání bylo „sloučení“ všech
tělocvičných složek v jeden „tělovýchovný celek“ v duchu myšlenek Tyrše. Všechny body
programu byly projednány hladce, až na otázku místnosti na cvičení. Bratr Hošek prohlásil, že
sál nechal vymalovat a že v něm více cvičit nenechá.
O tři dny později došlo k debatě s představiteli druhé tělovýchovného spolku DTJ o možném sloučení v prostorách místní Raiffeisenky. Následovala historická schůze již pod dohledem Národního výboru. Za členy výboru byli zvoleni Šemokrouch František, Zíka Josef, Šedivec Josef, Holubová Alžběta, Holub Josef, Holub Václav, Štrunc Rudolf. Došlo k volbě a
ustanovení náčelníka a náčelní. Za náčelníka byl zvolen Šemokrouch František, za náčelnici
Holubová Alžběta.
Tělocvičná Jednota Sokol Bušovice byla od roku 1948 součástí župy Plzeňské.
V návaznosti na celospolečenské změny a reorganizaci Sokola došlo k transformaci spolku i
v Bušovicích. Podle dostupných materiálů však celou historii tělovýchovy v obci prostupuje
název TJ Sokol. Cvičení mužů, žen, dorostu a žactva probíhala nejprve dvakrát týdně
v hostinci p. Vlastimila Fajfra. Muži, dorostenci a žáci cvičili pod vedením Josefa Veverky,
Jaroslava Totzauera v úterý a pátek, ženy potom pondělí a čtvrtek pod vedením Holubové
Marie, Veverkové Anny a Štruncové Zdeňky. Současně se cvičením probíhala v sále u Fajfrů
i další aktivita a to činnost sokola a jeho „divadelního odboru“, kdy se ročně nacvičovala 2 až
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3 divadelní představení pod vedením Ladislava Hůlky a Josefa Trnky ze Sedlecka. Na činnosti TJ Sokol Bušovice se od jeho založení podílelo i mnoho občanů z okolních obcí Smědčice,
Sedlecko, Střapole, ale např. i Vitinky, kde pracovala i DTJ.
To už se blížíme do doby, kterou už někteří ze starších, ale i těch mladších mohou
pamatovat. Byla to doba neúnavného cvičitele a obětavého člena Sokola pana Milana Nového. Při jeho skromnosti málokdo ví, že „náš Milan“ obdržel i státní vyznamenání za práci
s mládeží a za rozvoj tělovýchovy a sportu.
Druhým významným hýbatelem rozvoje sportu v obci je Josef Veverka. Především jeho velkou zásluhou bylo pravidelné cvičení mužské i ženské části našich obyvatel, byl nejaktivnějším členem oddílu odbíjené a tahounem oprav a úprav tělocvičny u Hošků.
V roce 1963 byl odkoupen sál s jevištěm hostince u Hošků a přilehlá zahrada a bylo započato s úpravami, které byly v roce 1964 dokončeny, a mohlo se začít cvičit. Na venkovním
hřišti u koupaliště se konaly zápasy v odbíjené, když tento oddíl byl založen v roce 1951. Již
v roce 1956 skončil vítězstvím v okresním přeboru a v roce 1959 obsadili v kraji 3. místo. O
tyto a další úspěchy zasloužili - Josef Veverka, Jaroslav Totzauer, Milan Nový, Václav Fajfr,
Sláva Hering, Míra Suchý, Václav Procházka. Na jejich sportovní úspěchy navazovaly
v odbíjené další - Josef Nový, Josef Kuncl, František Dezort, Jiří Hec, Jiří Sádlo, Lubor Zalabák, Luděk Auterský a další.
Dalším oddílem, který fungoval pod vedením Milana Nového byl oddíl základní tělesné
výchovy a oddíl turistiky. V létě se cvičilo na venkovním hřišti u koupaliště, kde bylo vybudováno zázemí, dřevěná bouda na náčiní a vybavení, krátká závodní dráha, diskový kruh a
další. Ve vzájemné součinnosti zde trénovali sokolové i mladí požárníci a tato vzájemnost se
udržuje mezi těmito dvěma organizacemi dosud. Naši členové v turistickém oddílu pod vedením Milana Nového za spolupráce s Jiřím Sádlem, cestovaly pěšky i na kolech poznávat krásy
naší vlasti. Zúčastňovaly se řady soutěží a závodů a naše hlídky byly mnohdy i na prvních
dvou místech. Při této příležitosti je třeba zmínit i naše děvčata, která rovněž chodila na výlety a družina červeného kříže se rovněž zúčastňovala sportovního vyžití. Od podzimu do jara
se dvakrát týdně. Cvičení se kromě občanů z Bušovic zúčastňovalo aktivně mnoho cvičenců
z okolních obcí Smědčic, Sedlecka, Střapole, ale např. i z Vitinky a Chrástu. Konaly se např. i
zápasy v kopané mezi obcemi nebo třeba pravidelné zápasy o pouti mezi ženatými a svobodnými muži z Bušovic .
Naše tělocvičná jednota Sokol se aktivně zúčastňovala běhů vítězství, štafet, sokolských
dní, pochodů míru a dalších akcí v zimě např. běhy na lyžích.
Přichází rok 1968 a nátlak JZD v Bušovicích na prodej hřiště u koupaliště. s příslibem přidělení náhradního pozemku na vybudování nového hřiště v „podolejškách“, k čemuž však
nedochází. Veškerou sportovní činnost jsme musely přesunout na bývalé hřiště DTJ. Přípisem
okresního a krajského soudu bylo toto hřiště připsáno do našeho majetku. Na žádost Českého
svazu žen bylo hřiště bezplatně propůjčeno na vybudování dětského hřiště pro děti a ukončena činnost oddílu odbíjené, který neměl kde hrát. Začalo se budovat nové hřiště na odbíjenou
a byla obnovena činnost oddílu, která byla velmi krátká pro nezájem mladých o tento sport a
odchodem některých hráčů do okolních oddílů.
Sokol pořádal akce nejen pro členy, ale i pro přespolní. Jednou z nich byly pochody „Bušovická pětadvacítka“ a „ Bušovická desítka“, kdy pravidelný termín byla poslední dubnová
sobota, kdy se scházelo kolem 50ti účastníků.
V roce 1990 byla sokolská organizace
v Československu obnovena v návaznosti na předcházející tradice. Rozhodnutím valné hromady se TJ Sokol Bušovice vrátila k názvu Tělocvičná jednota a stala se součástí Rokycanovy župy.
Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků, s nimiž mohla jednota disponovat, se v roce 2012 rozhodla požádat Českou obec sokolskou o schválení daru v podobě tělocvičny a přilehlého pozemku obci.
Záměr, který zahrnoval společný postup s obdarovanou obcí v rozvoji tělocvičného hnutí,
vyplňování volného času a společensko-kulturní činnosti, byl po delších průtazích odsouhla4

sen. Tělocvična se stává majetkem obce a na přilehlém pozemku je zřízeno hřiště pro děti.
Hřiště pro míčové hry je využívané nejen pro nohejbalisty, ale především pro místní děti, bylo
nově oploceno za přispění Plzeňského kraje, obce Bušovice a TJ Sokol Bušovice. Péčí obce
Bušovice se podařilo i další vylepšení a to vybudování drenáží, zbudování terasy, vytvoření
zábradlí, zbudování přístřešku nad terasou a vybudování elektrické přípojky, včetně připojení
Unimobuňky. Poděkování patří i sponzorům firmě Malkol CZO Bušovice a Stanislavu Červenému.
U příležitosti výročí v sobotu 11. května byl uspořádán pochod na počest velkého cvičitele
Milana Nového. V odpoledních hodinách se členové TJ Sokol a další občané obce sešli
v kulturním sále v Bušovicích, aby zhodnotili uplynulých sto let a ocenili členy za práci pro
TJ Sokol.
Jana Racková, Jiří Sádlo a archiv TJ Sokol

Volejbalový oddíl TJ Bušovice – srpen 1961

Turistický sraz – březen 1962

Závody v běhu na lyžích – únor 1963
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Foto z oslav 100. výročí TJ Sokol
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Dětský den v Bušovicích
V sobotu 8. června 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bušovice ve spolupráci
s Obecním úřadem Bušovice a TJ Sokol Bušovice dětské odpoledne.
Pro děti byly připraveny různé disciplíny. Za splnění všech úkolů děti obdržely plyšová zvířátka a další drobnosti.
Největším lákadlem celého dne bylo dovádění v pěně. Letos počasí této aktivitě přálo.
Závěrem odpoledne si každý mohl opéci špekáček na ohni.

Jana Racková
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Co se událo a co se dít bude
v sedlecké klubovně…

Zdravíme čtenáře Bušovického zpravodaje. Vy, kteří jste otočili až k této stránce,
pojďte se s námi projít uličkou událostí předchozích měsíců. Máme na co vzpomínat
i co vyhlížet.
14. 10. 2018 „Podzimní dílna“
Loňský podzim byl krásně barevný, což přímo vybízelo k tvoření z přírodnin.
Vyrábělo se z listí, šišek, travin a plodů. Děti si odnesly mnoho krásných podzimních
dekorací – věnce, květináče, domečky pro skřítky… Listy posloužily jako šablony na
dekoraci triček SAVO-metodou.
1. 12. 2018 „Adventní věncování “
a 1. 12. 2018 „Vánoční strom“
Potřetí za námi přijela paní Lenka a přivezla s sebou téměř celé květinářství. Tentokrát
se pracovalo v nové podkrovní místnosti. Všichni jsme si nazdobili vlastní krásné
adventní věnce - co kus, to originál! Jako každý rok – po věncování následovalo
rozsvícení obecního vánočního stromu. Popili jsme svařák, děti čaj, zazpívali koledy a
popřáli si hezké svátky.
5. 12. 2018 „Mikulášská nadílka “
Díky novým větším společenským prostorám v podkroví obecní budovy se Mikuláš
letos rozhodl nechodit v Sedlecku dům od domu, ale sezval si děti ke společné nadílce.
Moc jsme si to všichni užili, naštěstí nám čerti žádné děti neodnesli, a tak mohla
následovat dětská diskotéka.
23. 12. 2018 „Betlémské světlo“
Poslední večer před svátky byla otevřena naše kaplička a všichni, kdo se přišli podívat,
si mohli domů odnést plamínek Betlémského světla.
8. 2. 2019 „Valentýnská dílna“
První setkání v roce 2019 patřilo tradiční dílně. Děti vyráběly srdíčka všech barev,
druhů a velikostí pro rodiče, kamarády a své tajné lásky.

8. 3. 2019 „Deskovky a stavebnice“
a 8. 3. 2019 „MDŽ“
Velmi povedená akce, kterou dozajista zopakujeme. Klubovna byla plná živě
diskutujících hloučků dětí i dospělých. Vzájemně jsme se seznámili s oblíbenými
deskovými hrami. Dámy pak seděly dlouho do večera a u sklenky vína oslavily svůj
den.
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6. 4. 2019 „Ukliďme Sedlecko!“
Ano, opět jsme se připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Počasí vyšlo,
sešlo se bezmála 40 dobrovolníků, více jak polovina byly děti. Uklidili jsme všechna
plánovaná místa a budeme doufat, že ani místní, ani turisté se nám nepostarají o další
práci. Za odměnu bylo spoustu sladkých dobrot a večer jsme si na návsi opekli
špekáčky.
21. 4. 2019 „Nádivkiáda, aneb velikonoční zdobení“
Se skalními příznivci a hlavně dětmi jsme se sešli o velikonočních svátcích, abychom
upletli pomlázky, košíčky a nazdobili vajíčka. Děti zahrály na flétničky hezké jarní
písničky, zazpívali jsme si a příjemně poseděli.
V tento den byla otevřena kaplička na návsi, děkujeme dobrovolníkům, kteří se
postarali o její úklid.
30. 4. 2019 jsme se v hojném počtu sešli na návsi na pálení čarodějnic.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dále jste se mohli připojit k našemu programu „Pravidelné pohybové aktivity“.
Pondělky a středy se scházíme k večernímu cvičení s prvky jógy a strečinku, nedělní
odpoledne jsou věnována orientálnímu tanci pro začátečnice. Nyní – po dobu prázdnin
je pauza, na podzim se chystáme opět pokračovat.
Tímto se Klubík pro 1. pololetí tohoto roku z uzavřel. Přejeme všem hezké
prázdniny, a pokud nám to čas dovolí, budeme se těšit na další organizovaná
setkání, která budeme avizovat obvyklou cestou.
….. na závěr ještě malá ochutnávka z fotogalerie:
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Více informací včetně zasílání pozvánek si můžete vyžádat na adrese
klubaklubikzastavka@gmail.com, nebo sledovat na vývěskách či webu
www.busovice.cz v sekci Spolky a sdružení.
Přijďte mezi nás, uvítáme sedlecké i přespolní!
Děkuji za spolupráci všem, kteří pomáhají a jakoukoli měrou se podílejí na
jednotlivých akcích.

Za Klub a Klubík Zastávka
Blanka Pechmanová
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STŘAPOLE 2019 S PŘÍVLASTKEM
STŘAPOLE UKLÍZEJÍCÍ …..
Jako každý rok se sešlo dostatek dobrovolníků
na jarní úklid obce a okolí a údržbu zeleně.
Opět jsme se připojili k největší dobrovolnické
úklidové akci „UKLIĎME ČESKO“. Letos
bylo po sněhové zimě opravdu hodně práce na
prořezání ulámaných větví na hřišti a u
komunikací, odpadu jsme opět sebrali
neuvěřitelnou celou multikáru.

STŘAPOLE EKOLOGICKÁ …..
Kromě péče o naše
okolí se ve Střapoli
rozmohl další velký
ekologický fenomén
významné
části
obyvatel
a
to
přechod z vytápění
tuhými palivy na ekologické vytápění zejména
tepelnými čerpadly. Od letošního roku můžeme
napočítat kromě několika stávajících další 4 bezemisní
rodinné domy. Ať již je motivace občanů jakákoliv
(dotace, pohodlné bezúdržbové topení, lepší ŽP aj.),
všem patří za tento počin velký dík.
STŘAPOLE KULTURNÍ …..
Den sousedů je tradičně spojen se setkáváním
občanů, letos byl termín hodně brzký (30.3.),
ale počasí se vydařilo a tak i kultura byla

vydařená. Děti si zarybařily nebo se projely po
rybníku na pramičce, pekly se klobásy a povídalo
se o všem možném i nemožném dlouho do noci.
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Další akcí byla májka,
vždy vyvedla i když bylo
sešlo se nás hojně a nebyla
scénky a povídání.

která se jako
trochu chladno,
nouze o vtipné

3.5. vyrazila naše skupina přátel vína, která se
stále rozrůstá, na otevírání sklepů do moravských
Vrbic, kde jsme ochutnali cca 240 vzorků vín od
místních vinařů. Další vinařskou akci pro všechny
plánujeme s OÚ na září, kdy chceme naše obce
propojit vinařskou stezkou s koštem a nákupem
vína, tak snad se to podaří.

STŘAPOLE VELIKONOČNÍ …..
Na pomlázku jsme se sešli v hojném počtu a navíc
jsme vezli vlastní občerstvení pro vyšupané i
koledníky. Po každém navštíveném stavení nám do košíčků přibývala vajíčka a sladkosti a na
hodování další koledníci, takže na konci vsi z toho byl pěkný velikonoční průvod.

Michal Kabát
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Obnovené polní cesty v Bušovicích a ve Střapoli
V okolí Bušovic, Sedlecka i Střapole do konce 18. století nebyly téměř žádné pořádné
silnice. Byly to pouze cesty úzké, většinou jen s vyježděnými kolejemi. Krajina byla protkána
různými cestami, cestičkami a pěšinami, které dnes již neexistují. Většina polních cest byla
v letech 1960 – 1980 minulého století při rekultivacích a scelování pozemků zrušena.
Před několika lety se obec Bušovice rozhodla o obnovení cesty v Bušovicích tzv. „Sýkorka“ a ve Střapoli ke Korečnickému mlýnu. Vzhledem k tomu, že cesty byly v majetku Pozemkového úřadu, bylo nutné zahájit dlouhé jednání ohledně převodu na obec. Tato jednání
trvala téměř 3 roky. V převodu také částečně bránil v té době ještě neschválený územní plán
obce. Na podzim roku 2017 bylo jednání dokončeno a cesty převedeny do majetku obce.
Nyní jsou cesty již budovány a na podzim budou osázeny dřevinami za přispění finančního příspěvku Plzeňského kraje.
V současné době je jednáno s Oseckou zemědělskou společností a vydání další cesty a
to ze Sedlecka k Richardovu.
Obecní úřad Bušovice

Autobusová čekárna v Bušovicích
V roce 1993 byla vybudována zděná autobusová čekárna v Bušovicích u rybníka.
Nahradila již dosluhující čekárnu plechovou.
V současné době je opět v jednání stav této čekárny. Když se v roce 2015 zrekonstruovala, domnívali jsme se, že nový vzhled vydrží několik let. Bohužel. Díky naší mládeži byla
již do měsíce poškozena. A ničení pokračuje dále.
Je nám líto, že někteří mladí lidé si nemohou najít jinou zábavu. A rodiče mnohdy ani neví, co
jejich ratolest ve volném čase dělá.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo stávající budovu odstranit a na její místo zakoupit
čekárnu plně prosklenou.
Doufáme, že nová čekárna nebude opět cílem vandalů. Pokud by se toto opakovalo,
bude obec nucena požádat o pomoc Policii ČR.
Obecní úřad Bušovice
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Lávka přes Bušovický potok
Již několik let zastupitelstvo obce plánovalo zhotovení lávky přes potok v Bušovicích.
Výstavbě lávky předcházelo několik diskusí, problémů a další vlivů, které výstavbu brzdily.
Diskutovalo se, zda zhotovit lávku dřevěnou, železnou nebo další jiné varianty. Loni v létě
padlo definitivní rozhodnutí, že lávka bude zhotovena z kovové konstrukce, aby byla stejná
jako je zábradlí kolem rybníku v Bušovicích.
Nejprve musel být zhotoven projekt na lávku a podána žádost na stavební odbor Městského úřadu v Rokycanech o vydání stavebního povolení. Poté byla zadána výroba lávky firmě Davon ze Stupna.
Další překážkou bylo silně zanesené koryto potoka. Po dlouhých jednáních s Povodím
Vltavy bylo dojednáno vyčištění koryta, avšak pouze z části – od topolové aleje k Domu služeb. Zbytek koryta až k mostu provedla na vlastní náklady obec Bušovice.
Lávka byla osazena a bylo požádáno o kolaudační rozhodnutí, které bylo vydáno počátkem července.
V současné době mohou již občané lávku využívat k procházkám podél bušovického
potoka.

Obecní úřad Bušovice
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Zájezd Klubu důchodců
Ve čtvrtek 27. června uspořádal Klub důchodců pro naše důchodce jednodenní zájezd
na Karlovarsko.
První zastávkou byla exkurze v porcelánce Nová Role. Po krátkém filmu, který přiblížil výrobu porcelánu se senioři seznámili i s výrobou přímo v provozu.
Další zastávkou byl hrad Loket. I zde se seznámili s expozicí porcelánu z produkce
zaniklých i současných továren z okolí.
Hrad sloužil jako městské vězení, kde nyní senioři viděli expozici útrpného práva.
Po dobrém obědě v restauraci Pod kaštanem ve vesničce Hory následovala exkurze do
Svatošských skal s průvodkyní a krátká prohlídka Karlových Varů.
Důležité bylo, že výlet se všem líbil a velká vedra, která v tomto období panovala,
přežili všichni ve zdraví.

Hrad Loket

Svatošské skály

Gratulace našim jubilantům
Možná si už někteří z našich jubilantů všimli, že v letošním roce je při jejich životním
výročí nenavštíví zástupce obce s dárkovým balíčkem.
Vzhledem k tomu, že si někteří občané tuto návštěvu a předání dárkového balíčku
nepřejí, rozhodlo zastupitelstvo obce o změně blahopřání.
Od ledna 2019 je našim jubilantům, kteří oslavují životní výročí 70, 75, 80, 85 a 90 let
blahopřání zasláno poštou. Jubilantům nad 90 let je toto blahopřání zasíláno každým rokem.

Obecní úřad Bušovice
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Informace a oznámení
Akce ve 2. pololetí roku 2019
7. 9. 2019 – vinná stezka Bušovice – Sedlecko a prohlídka zrekonstruované budovy obce
V Sedlecku
12. 10. 2019 – zájezd do divadla u Hasičů v Praze – představení INSTALATÉR
19. 10. 2019 – staročeské odpoledne s vepřovými hody
24. 11. 2019 – zájezd do divadla Brodway na muzikál Kvítek Mandragory
1. 12. 2019 – adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu v Bušovicích
14. 12. 2019 – zájezd pro děti i dospělé – adventní Karlovy Vary

Svoz odpadů ve 2. pololetí 2019 – upozornění na změnu !!!
Upozorňujeme občany na změnu svozu bio odpadu v září 2019. Původní termín byl vyhlášen
na 14. 9. 2019. Tento termín se ruší a je nahrazen svozem o týden dříve, tj. 7. 9. 2019.
Ostatní termíny svozů zůstávají v platnosti:
19.10. – velkoobjemový odpad
9.11. – bioodpad
Listopad – nebezpečný odpad (termín bude upřesněn po oznámení svozové firmy)

Oznámení občanům
V Bušovicích u Domu služeb přibyla nová nádoba na kuchyňské oleje. Byla
objednána jedna nádoba pro zkoušku. Pokud se toto osvědčí, dočkají se jí občané i v Sedlecku
a ve Střapoli.
Obecní úřad Bušovice
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Letní recepty
Rychlý tuňákový salát


150 g salátové listy (např. rukola, baby špenát nebo hlávkový salát)



2 lžíce ocet (balzamikový)



3 ks rajčata (250g)



2 ks vejce



10 ml šťáva (citronová)



80 g tuňák (ve vlastní šťávě)



10 g semínka (lněná lze použít i slunečnicová, dýňová..)



100 g sýr (feta)

Do zavírací misky si natrháme salát, polijeme balzamikem, rajčata si rozkrojíme a přidáme k
salátu.
Tuňáka vyjmeme z konzervy a dáme do misky.
Pokapeme ho citronovou šťávou a celý salát posypeme semínky.
Vejce uvaříme na tvrdo, nakrájíme na kolečka a dáme do misky společně s nastrouhaným
sýrem.
Limonáda z rebarbory






300 g rebarbory
500 ml vody
šťáva z 1/2 citrónu
bezová šťáva nebo med
led

Rebarboru oloupeme a nakrájíme na kousky. Dáme do mixéru s vodou (použila jsem hned
všechnu vodu) a umixujeme dohladka.
Poté přecedíme přes sítko a přidáme sirup nebo med (já použila med, protože bez u nás teprve
rozkvétá), citrónovou šťávu. Promícháme a dáme vychladit.
Po vychlazení promíchat (bude usazená), nalijeme do sklenic a dáme led. Vynikající osvěžení.
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BUŠOVICKÁ HOSPODA
zve k návštěvě
posezení při pivečku v příjemném prostředí
živé sportovní přenosy na O2 TV
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
15,30 – 22,00 hodin
15,30 – 22,00 hodin
15,30 – 22,00 hodin
15,30 – 23,00 hodin
13,30 – 23,00 hodin
13,30 – 22,00 hodin
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