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Z HISTORIE BUŠOVICKÉHO ZPRAVODAJE
Historii Bušovického zpravodaje můžeme rozdělit do tří etap.
První etapa zpravodaje vznikla z potřeby informovat občany o dění v v obci nově
zřízeného Místního národního výboru (MNV) po volbách v roce 1960 a sloučení čtyř
stávajících Jednotných zemědělských družstev (JZD) – Bušovice, Smědčice, Všenice a
Střapole dne 17.12.1960 za účelem povznést zaostávající družstva na úroveň těch
prosperujících. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí občany informovat o práci MNV i JZD.
Vznikla myšlenka vydávat informativní tisk – Bušovický zpravodaj.
Byl vydáván ve spolupráci s družstvem a tištěn v cyklostylovém provedení na technice
družstva. Občanům byl distribuován zdarma přes prodejny potravin a pracoviště družstva.
Vycházel nepravidelně dle potřeby až do doby dalšího sloučení JZD v roce 1976. Od té doby
ztratil svoji potřebu informovat o výsledcích práce v zemědělství a MNV neměl sil k jeho
dalšímu vydávání.
Druhá etapa Bušovického zpravodaje vzniká potřebou styku občanů s obecním
zastupitelstvem, které v roce 1999 rozhodlo o znovu vydávání. První číslo vyšlo v prosinci
1999 nákladem 300 ks a jeden výtisk byl prodáván za cenu 5,- Kč. Distribuován byl
prostřednictvím prodejny potravin v Bušovicích a kanceláře obecního úřadu Bušovice.
Vydávání skončilo v roce 2009 nákladem pouze 100 ks. Důvodem byl nejen nezájem
ze strany vedení obce, ale též klesající zájem ze strany občanů.
Třetí etapa Bušovického zpravodaje začíná vydáním tohoto čísla. Zastupitelstvo obce
schválilo vydávání zpravodaje do každé domácnosti zdarma. Vznikla nová redakční rada,
která se bude snažit informovat v širokém rozsahu o veškerém dění v našich obcích.
Popřejme si závěrem šťastný start a mnoho zajímavých témat.

Redakční rada

Bušovický zpravodaj – duben 1961

Bušovický zpravodaj – 3/2006
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych zhodnotil svůj první rok ve funkci starosty obce. I když od voleb
v roce 2010 jsem vykonával funkci místostarosty obce, byla to pro mě velká změna.
Myslím, že v uplynulém roce se udělalo mnoho věcí.
Kromě tradičních kulturně společenských akcí – Prvomájové vycházky k Ostrému
kameni, Country festivalu „U tří lip“, Adventu u zámku v Bušovicích se snažíme o další akce
– v říjnu bylo pro naše občany připraveno Staročeské odpoledne s vepřovými hody a večerní
zábavou. Počátkem letošního března byl pro naše nejmenší uspořádán maškarní bál. Čas
ukáže, zda tyto akce budou mít úspěch a stanou se tradicí, či zda budeme organizovat něco
jiného.
V letošním roce pro naše občany uspořádáme nejen kulturní akce, ale i různé výlety
za kulturou, poznáním či zábavou.
V minulém roce jsme dokončili II. etapy revitalizace návsi v Bušovicích, na kterou se
podařilo sehnat dotaci ve výši 125 tisíc korun z Programu stabilizace venkova z celkové
částky II.etapy 270,5 tis. Kč. Projekt původně počítal ještě se III. etapou revitalizace návsi. Ta
bude ale pro velké finanční náklady odložena.
Našim cílem je též udržení vzhledu a čistoty obcí. V létě minulého roku došlo
k úpravě stromů na místním hřbitově. V letošním roce budou provedeny úpravy hřbitovní zdi.
Nejvíce nás trápí nepořádek, který někteří naši spoluobčané provádějí.
Jak jistě víte, v současné době se provádí oprava střechy a výměna střešní krytiny na
budově obecního úřadu v Sedlecku. Na tuto opravu se také podařilo získat dotaci ve výši 180
tis. Kč z Programu stabilizace venkova. Celkové náklady na opravu střechy činily 422 tis. Kč.
Další velké opravy této budovy nás však ještě čekají.
Nejdůležitější otázkou je ovšem stále situace ohledně výstavby vodovodu společně
s obcí Smědčice. Největším problémem jsou stále církevní restituce, neboť jim právě podléhá
pozemek, na kterém se uvažuje výstavba vodojemu. Tím nemůžeme zatím získat územní
rozhodnutí, které je nezbytné pro podání žádosti o dotaci. Realizace výstavby vodovodu však
záleží na výši získané dotace.
V současné době spolupracujeme s Tělocvičnou jednotou Sokol Bušovice ve věci
převodu budovy tělocvičny s přilehlým pozemkem na obec Bušovice. Samozřejmě za
určitých podmínek, které ještě budou předmětem jednání.
Také s SDH Bušovice jsme v úzkém kontaktu a dobré spolupráci. Protože obec je
zřizovatelem výjezdní jednotky hasičů, budou v brzké době uzavřeny smlouvy s jednotlivými
členy výjezdové jednotky, která je tvořena právě členy SDH.
Přestože nás v letošním roce čeká mnoho další náročné práce, věřím, že i tento rok
bude pro naše občany rokem plným nových zážitků a vzájemného porozumění.
Závěrem si Vás dovoluji všechny pozvat na nejbližší akci – Prvomájovou vycházku.
O této akci se dočtete v tomto vydání zpravodaje.

Luboš Pták, starosta obce
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
v tis. Kč na 2 des. místa
PŘÍJMY
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

VÝDAJE
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

1-ŽIVOT.PROSTŘEDÍ
2310 - pitná voda

250.00

2321 - kanalizace

20.00

2341 – rybník

10.00

3722 - odpady

500.00

Celkem
2- ZEMĚDĚLSTVÍ

780.00

1031 – lesy – nájem
1031 – lesy
Celkem
3 – DOPRAVA

20,00

0

350.00

0

370.00

0

2212 – silnice

100.00

2221 – dopravní obslužnost

350.00

Celkem
5 – ŠKOLSTVÍ

450.00

3113 – základní školy

280.00

Celkem
6 – ZDRAVOTNICTVÍ

280.00

3519 – obvodní lékař

6.00

Celkem
7 – KULTURA A ZÁJMOVÁ ČIN.

6.00

3314 – knihovny

30.00

3319 – ostatní záležit.kultury

10.00

3392 – kulturní sály

10.00

150.00

3399 – SPOZ

30.00

3341 – místní rozhlasy

30.00

3429 – klub důchodců

30.00

3421 – využití volného času dětí
Celkem
8 – VNITŘNÍ SPRÁVA

100,00
10.00

4

380.00

5512 – hasiči

100.00

6112 – zastupitelstvo obce

600.00

6171 – místní správa

5.00

850.00

Celkem
10 – MÍST.HOSPODÁŘ.

5.00

1.550.00

3631 – veřejné osvětlení

200.00

3632 – pohřebnictví
3639 – místní hospodářství
3745 – vzhled obce
Celkem
12 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 – daň z příjmu ZČ
1112 – daň z příjmu SVČ

50.00
1.000.00

600.00

477.00

200.00

1.477.00

1.050.00

700.00
70.00

1121 – daň z práv. osob

850.00

1337 – daň z odpadu

300.00

1511 – daň z nemovitosti

350.00

1113 – daň z hr.výnosu
1211 – DPH

70.00
2.000.00

Daně celkem

4.340,00

12 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1361 – správní poplatky

25.00

134*- místní poplatky

26.00

4112 – dotace na výkon st.správy
6310 – úroky

104.00
30.00

Celkem

4.525.00

CELKEM

6.387.00

4.496.00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: +1.891.00 tis. Kč
Příjmem roku 2012 bude též přebytek hospodaření roku 2011
Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem obce Bušovice dne 15.12.2011.

Mgr. Luboš Pták, starosta obce
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ÚDRŽBA ZELENĚ
V uplynulých měsících, v období tzv. vegetačního klidu, proběhla na území obce
údržba zeleně. Menší zásah byl proveden na mladých výsadbách podél komunikací „Na
cikánce“ nad Bušovicemi a od lokality „U tří lip“ ke Střapoli. Provedený výchovný řez má za
cíl postupně zvýšit kmeny jednotlivých stromů do konečné úrovně cca 3 metrů, odkud již
budou založeny koruny. Tím se zamezí budoucím střetům větví s vozidly na komunikaci i
zemědělskými stroji obsluhujícími sousední pozemky.
Emoce, často velice negativní, však vyvolal zásah do již vzrostlých lip v Bušovicích a
ve Střapoli. Není pochyb o tom, že na ořezané stromy není hezký pohled, z některých lip
zbyla jen torza. Takto se stromy za normálních okolností skutečně neřežou. Z tohoto hlediska
je potěšitelné, že občanům není stav přírody v obci lhostejný a někteří se tak v obavách
zajímali o budoucnost ošetřovaných stromů. Ponaučení z této situace si proto bere i obec a o
podobných zásazích bude v budoucnu občany s předstihem informovat. Co už ale potěšitelné
zdaleka není, je fakt, že na obec přišla kvůli anonymnímu udání kontrola z České inspekce
životního prostředí pro podezření z poškození dřevin. Pojďme si proto zpětně vysvětlit
důvody, kvůli kterým byl tak zásadní ořez stromů proveden.
Lípa se jako druh dožívá v ideálních podmínkách přes 300 let. Nejstarší lípy v obci
jsou o málo starší, než je 100 let. Z tohoto pohledu mají ještě téměř dvě třetiny života před
sebou. Prostředí, ve kterém naše lípy rostou, má však do ideálu daleko (zasolování půdy od
posypů silnic, nepropustný povrch v podobě asfaltu, snížená hladina podzemních vod v obci,
emise z dopravy, opakované porušování kořenového systému – kopání telefonu, plynu).
Všechny tyto faktory vedou k tomu, že vitalita a životnost stromů jsou soustavně snižovány, a
tím je i výrazně zhoršen jejich zdravotní stav (napadání oslabených stromů škůdci, hnilobami
aj.). To se u jednotlivých stromů projevilo nejen na první pohled viditelnými suchými
větvemi, případně již v červenci nažloutlým či nahnědlým listím, ale i méně nápadnými
hnilobami dřeva.
Údržba tak neměla za cíl pouze odstranění suchých či nevhodně rostoucích větví (do
silnice, střech, vedení, aj.). V místech, kde se ve zvýšené míře pohybují lidé, je na první
místo třeba klást jejich bezpečnost. Osoba, která řez prováděla, zdůvodňovala odstranění i
velkých a na pohled zdravých větví tím, že byly narušeny (dutiny, hniloba). Když byly větve
řezány ve směru od kmene před místem narušení, často se teď zbylé pahýly jeví jako zdravé
větve, které měly být ponechány.
Velká větev rostoucí šikmo z kmene má hmotnost v řádu stovek kilogramů, v době
vegetace se hmotnost ještě zvyšuje. Při detailním pohledu na starší lípy jsou na větvích často
vidět četné dutiny s vyhnilým dřevem. Jak ale ošetřit „zdravou“ větev, když poškození a s ním
spojené riziko je hned na jejím začátku? Vydat se tím směrem, že za neúměrné finanční
prostředky bude každá větev v místě poškození navrtána spaciálním přístrojem, aby se
zjistilo, zda v pomyslném řezu převažuje zdravé dřevo nad hnilobným? A jaká je jistota, že i
v případě, že bude převažovat zdravé dřevo a větev bude mít dostatečnou stabilitu, nebude
hniloba dál postupovat a stabilitu větve časem neohrozí? Pravděpodobnost, že se taková větev
zlomí právě ve chvíli, kdy pod ní někdo půjde, je sice malá, ale ne vyloučená. Proto byly
ořezány i takové větve.
Lípa má poměrně dobrou zmlazovací schopnost (viz lípa v Bušovicích nad penzionem
Žuhansta), a i když bude nějaký čas trvat, než zmohutní do původního stavu, nové dřevo bude
vyrůstat ze zdravého základu. Stromy od určitého stáří vyžadují sice malou, ale pravidelnou
péči. Pokud je započata včas, je údržba mnohem jednodušší a na první pohled často téměř
neznatelná. Lípy v obci nebyly v uplynulých letech téměř vůbec ošetřovány, což v mnoha
případech vedlo ke zhoršení jejich stavu, kdy byl nutný radikálnější zásah. Proto bude

6

stromům věnována pozornost i v příštích letech, kdy bude nutné provádět výchovný řez
v současnosti silně ořezaných stromů společně s průběžnou kontrolou stromů ostatních.
Mnozí lidé mají ke stromům osobní vztah. Snahou obce proto bylo, vyvarovat se
kácení, byť by si to situace v některých případech vyžadovala. To při dané argumentaci
uznala i již zmíněná kontrola z České inspekce životního prostředí. Paradoxem je, že pokud
by se strom pokácel a na jeho místo zasadil nový, bylo by vše v pořádku. Takto jde o
poškození dřevin. I když se ne všechno povedlo na sto procent (na některých stromech jsou
vidět zátrhy kůry, některé řezy nejsou čistě provedeny) a u některých stromů by se dalo
diskutovat o tom, zda ta či ona větev musela být nutně uříznuta, snad bylo dostatečně
vysvětleno, proč takový zásah proběhl.
Škoda, že ještě neumíme cestovat v čase. Je červen roku 2002 a nad Bušovicemi se
přežene krátká, ale intenzívní bouřka. Mohutná vrba, která stojí kousek od rybníka, nápor
větru nevydrží a řítí se na silnici. Byl to na první pohled zdravý strom, ale nepřízeň počasí
spolu s vyhnilým středem kmene udělaly své. Při představě všech scénářů, jakými mohl pád
stromu tehdy skončit, běhá mráz po zádech. Někteří lidé mají bohužel velmi krátkou paměť…
Lukáš Záhlava

Fotografie poškozených stromů v obci Bušovice a Střapole
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VODOVOD
Zavedení vodovodu většina lidí vnímá jako pokrok. Byla by to pro nás opravdu taková
výhra? Pojďme se na toto téma podívat ze dvou hledisek – kde na vodovod sehnat peníze a
proč se nám ta voda ze studní vlastně ztrácí.
Vzhledem k tomu, že zavedení vodovodu je finančně velice náročná investice, jejíž
náklady se počítají v řádu desítek milionů korun (cca 50), nebude možné tuto stavbu provést
bez získání dotace. A to je kámen úrazu. Ze současných dotačních titulů přichází v úvahu jen
tzv. Program rozvoje venkova (PRV), který sice nabízí dotaci ve výši 90 %, ale celkové
finanční prostředky, které se v PRV pro tento typ investic (vodovody, kanalizace, čistírny
odpadních vod) nacházejí, absolutně nedostačují požadavkům všech zájemců z řad obcí. V
PRV většinou bývá jednou do roka vyčleněna určitá částka, o kterou mezi sebou soutěží
všechny podané žádosti o poskytnutí dotace. Proto jsou všechny žádosti o poskytnutí dotace
hodnoceny podle několika bodovaných kritérií, kdy se dotace poskytne nejlépe bodovaným
žádostem až do vyčerpání vyčleněné částky. Každý bod se proto počítá.
Jedním z hodnocených kritérií je například to, zda je spolu s přívodem pitné vody
řešeno i její následné čištění (tzn. kanalizace a čistírna odpadních vod) – již zde by bušovická
žádost body ztratila. Dalším významným a zásadním kritériem je počet připojených obyvatel.
Do žádosti se uvádí % obyvatel, kteří se k vodovodu připojí – a toto číslo je poté závazné. Při
nedodržení podmínek, ke kterým se obec v žádosti zaváže, hrozí až úplné vrácení dotace. Jak
velká rána by to byla pro fungování obce na mnoho let dopředu, není potřeba rozepisovat.
Podobnou situaci jsme již zažili u plynofikace - přípojku chtěl téměř každý, ale skutečných
odběratelů byl jen zlomek. Podzemní vody je celkově opravdu málo, ale je zadarmo. To voda
z vodovodu nikdy nebude, naopak, bude se zdražovat a zdražovat – jako všechno. Kolik
procent domů by trvale odstavilo stávající studnu a připojilo se k vodovodu? Jistě ne 75 %,
což je hranice pro dosažení nejvyššího bodového zisku v žádosti o dotaci. To je další bodová
ztráta. A jsou i další kritéria, kde by žádost o dotaci přicházela o body (např. míra
nezaměstnanosti v okrese – bodově zvýhodněny jsou okresy s vyšší nezaměstnaností, což
Rokycany nejsou). Celkově tak můžeme říct, že získání dotace za stávajících podmínek by byl
malý zázrak.
Je tedy na místě, položit si otázku, kam nám ta voda z kdysi plných studní mizí.
Odpověď je velice jednoduchá, člověk s vodou začal velmi špatně hospodařit. Voda ve
studních má svůj původ ve vodě, která se do půdy vsakuje z dešťů či tajícího sněhu. Když je
voda z podzemí soustavně čerpána, musí být to samé množství vody do půdy opět dodáno.
Jinak zásoba postupně ubývá, až se stane, že studna vyschne. Ve jménu pokroku se o
podzemní vodu sami nevědomky pomalu připravujeme. Každé otočení kohoutku a každé
spláchnutí je v podstatě odčerpání části podzemní vody, kterou ale ihned potrubím posíláme
nenávratně pryč, bez možnosti, aby se o kus dál od místa vyčerpání opět vsákla. O kolik
potenciální podzemní vody přicházíme tím, že nedáme dešťové vodě možnost, aby se vsákla?
V zastavěném území je mnoho zpevněných ploch, kde se voda nemůže vsakovat, a tak je
dešťovou kanalizací odváděna bez využití mimo obec. Kam jsou svedeny všechny okapy?
Opět potrubím do dešťové kanalizace a rychle pryč z obce. Kolik vody vyplýtváme na
napouštění bazénů a zalévání rostlin? Tudy cesta nevede.
V dnešním přetechnizovaném světě je mnohdy každý krok směrem k přirozeným
zákonitostem přírody vnímán jako krok zpátky. Na západ od našich hranic, kde bezesporu
nejsou zaostalí, lidé v daleko větší míře respektují základní zásady hospodaření s vodou. Proč
by to nešlo i u nás? Princip je pořád stejný, nastavit rozumný koloběh a udržet tak vodu
v místě její potřeby. Ať už jde o zalévání vodou ze sudu, zaústění okapů do vsakovací jímky
(nebo kamkoliv jinam, odkud se voda může postupně vsáknout do země), využívání
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nejrůznějších typů domovních čistíren odpadních vod a vyčištěnou vodu nechávat vsakovat
opět na pozemku, nepokládat pro vodu nepropustný povrch (asfalt, beton) tam, kde to není
nutné.
Další významný zdroj podzemní vody skýtá okolní krajina. Schopnost krajiny udržet
vodu je věc, jejíž důležitost poznáváme až ve chvíli, kdy krajina tuto svojí přirozenou
vlastnost ztratila. Krajina je umělými technickými zásahy odvodněna a není schopna zadržet
větší množství dešťové vody. Tím, že z krajiny zmizely drobné mokřady, malé nebeské
nádrže, potoky jsou regulovány a na velkých svažitých lánech jsou pěstovány nevhodné
plodiny (kukuřice), vedle mnoha jiných problémů (např. půdní eroze, lokální povodně, ztráta
biotopů), přicházíme o přirozený zdroj velkého množství vody, která by se mohla a měla
vsakovat a přirozeně tak doplňovat stav podzemních vod. I zde existuje řešení v podobě
nejrůznějších krajinotvorných opatření. Jejich prvotním předpokladem je provedení tzv.
komplexních pozemkových úprav, které jsou financovány státem (a obec tak nestojí ani
korunu). To už je ale téma na další článek do některého z příštích čísel.
Všechno má své řešení. Jde o přístup. Co tedy vlastně chceme mít – vodovodní potrubí
nebo vodu ve studních?
Lukáš Záhlava

OPRAVY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU V SEDLECKU
Každý z našich občanů zcela určitě zjistil, že úřadovna obecního úřadu v Sedlecku
byla v říjnu 2011 přestěhována do místností Domu služeb v Bušovicích.
Důvodem přestěhování je celková oprava budovy. Počátky budovy sahají až ke konci
19. a počátku 20. století. A každý kdo měl možnost v minulosti tuto budovu navštívit,
pochopí, že opravy této stařičké dámy jsou nezbytné.
Počátkem tohoto roku byla zhotovena nová střecha, aby se zabránilo dalšímu chátrání,
protože do budovy zatékalo.
Další opravy a úpravy budou řešeny v nadcházejícím období. Vzhledem k tomu, že
opravy budou vyžadovat větší zásah do budovy (sociální zařízení, rozvody vody, elektřiny,
topení a celkové opravy), zastupitelstvo obce bude projednávat i další celkové využití této
budovy.
Je velká škoda, že oprava budovy nebyla zahájena již dříve, protože v současné době
je téměř nemožné získání větší finanční částky ze státního rozpočtu a rozpočet obce
nedovoluje větší opravy provádět.
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NAŠI JUBILANTI
Vážení čtenáři,
v každém čísle zpravodaje bude patřit stránka také našim jubilantům. Zveřejněni budou
občané, kteří v daném pololetí oslaví své významné životní jubileum 70, 75, 80 a výše.

Bušovice
Šemokrouchová Zdeňka – 70 let
Tomáš Rudolf – 70 let
Zíková Lila – 82 let
Hrůza František – 88 let
Pytlíková Anna – 92 let

Sedlecko
Karlová Drahomíra – 70 let
Jarošová Květoslava – 80 let
Čechurová Zdeňka – 81 let
Bošková Miluška – 85 let
Čechura Josef – 86 let

Střapole
Benešová Vlasta – 80 let
Tejčková Marie – 81 let
Šedivcová Marie – 82 let
Janová Blažena – 91 let

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST.
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Prvomájová vycházka na mohylové pohřebiště u Nové Hutě
Dne 1. 5. 2012 se uskuteční tradiční prvomájová vycházka.
Cílem vycházky bude tentokrát mohylník u Nové Hutě, kde proběhne krátké zastavení,
prohlídka pohřebiště a přednáška archeologa Petra Krištufa ze Západočeské univerzity
v Plzni, který se tématu mohylových pohřebišť na Plzeňsku dlouhodobě věnuje.
Výchozím bodem vycházky je hostinec v Bušovicích, sraz účastníků je ve 14,00
u bušovické hospody.
Trasa vycházky povede od bušovické hospody přes Cikánku směrem k mohylníku v Nové
Huti a zpět kokotským polesím přes pramen Čůráček do Bušovic.
O cíli prvomájové vycházky - mohylové pohřebiště u Nové Hutě
Mohylové pohřebiště označované jako „Nová Huť“ leží na katastrech obcí Dýšiná, Chrást a Smědčice.
Pohřebiště je součástí obrovského pravěkého pohřebiště, které se táhlo po pravém břehu řeky Klabavy
od Ejpovic až po Novou Huť. Na konci 19. století bylo podle důlního úředníka Františka Křikavy
v této oblasti zaznamenáno více než 500 pravěkých mohyl a mnoho z nich bylo poté Křikavou
prokopáno ve spolupráci s Josefem Smolíkem, jednatelem Archeologického sboru Národního muzea
v Praze. Další pohřebiště se nacházela na druhém břehu řeky v okolí Kyšic. Do dnešních dnů se však
zachovalo jen několik desítek mohyl v lese Kokotsko a pak právě skupina mohyl u Nové Hutě.
O cíli prvomájové vycházky - mohylové pohřebiště u Nové Hutě
Mohylové pohřebiště označované jako „Nová Huť“ leží na katastrech obcí Dýšiná, Chrást a Smědčice.
Pohřebiště je součástí obrovského pravěkého pohřebiště, které se táhlo po pravém břehu řeky Klabavy
od Ejpovic až po Novou Huť. Na konci 19. století bylo podle důlního úředníka Františka Křikavy
v této oblasti zaznamenáno více než 500 pravěkých mohyl a mnoho z nich bylo poté Křikavou
prokopáno ve spolupráci s Josefem Smolíkem, jednatelem Archeologického sboru Národního muzea
v Praze. Další pohřebiště se nacházela na druhém břehu řeky v okolí Kyšic. Do dnešních dnů se však
zachovalo jen několik desítek mohyl v lese Kokotsko a pak právě skupina mohyl u Nové Hutě.
Skupina mohyl u Nové Hutě čítá asi 120 mohyl různých velikostí. Mohyly byly zkoumány již v letech
1907−1911 F. Macháčkem (tajemník a pozdější ředitel Městského historického muzea v Plzni). Další
výzkumy prováděl od roku 1925 správce archeologických sbírek Západočeského muzea v Plzni
Václav Čtrnáct. Podle objevených předmětů (keramické nádoby, bronzové nástroje zbraně a šperky) je
toto pohřebiště datováno především do střední doby bronzové, ale bylo objeveno i několik hrobů
z mladší doby bronzové a pohřbívání pokračovalo i v době železné (doba halštatská a laténská).
Mohyly byly navršeny převážně z hlíny, ale většina z nich obsahovala též vnitřní kamenné konstrukce.
Jednalo se především o konstrukce hrobové komory uprostřed mohyly. V těchto kamenných komorách
byla uložena nespálená nebo spálená těla zemřelých. Jako milodary byly do hrobů přikládány různé
druhy keramických nádob (amfory, mísy, džbány, hrnce a další), a bronzové artefakty (sekery, nože,
kopí, jehlice, náramky apod.). Do mohyly byly přidávány pohřby dalších zemřelých. Pozůstatky těchto
mladších pohřbů se nacházejí v plášti mohyly.
A jak charakterizoval podle nálezů zdejší lid archeolog Josef Smolík, který mohyly v sedmdesátých a
osmdesátých letech 19. století zkoumal? „ V žádné mohyle nebyla objevena ani zbraň ani cokoliv
jiného, z čehož bylo by lze uzavírati, že lid ten býval bojovný, nýbrž jednak z drobotin pro okrasu
někdy nošených, jednak a zvláště z nápadné oné chudobnosti rovů zdá se, že lid onen vedl zde život
tichý a pracovitý“, napsal Josef Smolík v časopise Památky Archeologické, XI. z roku 1878−82.

Napsal Petr Krištuf a Tereza Zíková
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AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ BUŠOVICE V ROCE 2012
1. 5. -

prvomájová vycházka na mohylové pohřebiště u Nové Hutě
Sraz účastníků 1. 5. 2012 ve 14,00 před pohostinstvím v Bušovicích

5. 5. -

zájezd do Hudebního divadla Karlín na muzikál „Noc na Karlštejně“
odjezd bude ve 12,30 hod.
z Bušovic od rybníka
ze Sedlecka od zastávky ČD
ze Střapole z návsi
cena pro občany s trvalým pobytem:
cena pro ostatní:

250,- Kč
410,- Kč

9. 6. -

VI. ročník festivalu „U tří lip“
program bude upřesněn před konáním akce

11. 8. -

zájezd na Chodské slavnosti do Domažlic
odjezd z v 7,30 hod.
z Bušovic. od rybníka
ze Sedlecka od zastávky ČD
ze Střapole z návsi

15. 9. -

zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
odjezd z v 7,00 hod.
z Bušovic. od rybníka
ze Sedlecka od zastávky ČD
ze Střapole z návsi

20.10. -

posvícenské veselí s vepřovými hody v KS Bušovice
program bude upřesněn před akcí

říjen – listopad – návštěva pražského divadla – bude upřesněno dle programu divadel
1. 12. -

8. 12. -

advent u zámku v Bušovicích
program bude upřesněn před akcí
zájezd – Kouzlo saského adventu
Navštívíme světoznámou manufakturu výroby míšeňského porcelánu, barokní
zámek Moritzburg, kde se v roce 1974 natáčela jedna z nejslavnějších pohádek
TŘI OŘÍŠKY POPELKU. V době naší návštěvy bude otevřena v zámku také
výstava kostýmů a rekvizit z této pohádky. Závěrem uskutečníme prohlídku
hlavního města Saska Drážďan, které je přezdíváno Florencií na Labi. Tečkou celého
dne bude návštěva nejstarších adventních trhů v Německu s typickou vůní svařeného
vína, drážďanské štoly, perníku a mnoho vánočních pochoutek.

Odjezd z Bušovic (Sedlecka a Střapole) bude v 5,30 hod. Návrat počítáme
kolem půlnoci.
Cena pro občany s trvalým pobytem:
500,- Kč
Cena pro ostatní:
800,- Kč

Přihlášky na zájezdy do 20. června 2012 na obecním úřadu Bušovice,
kde jsou též podrobné informace ke všem akcím.
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Akce v roce 2012, které se již uskutečnily
V letošním roce se uskutečnily v místním pohostinství již tradiční bály, které
organizovaly místní i přespolní spolky.
6. ledna
- Myslivecký bál
24. února - Včelařský bál
a v netradičním termínu 9. března se jako poslední uskutečnil Hasičský bál.

… a takhle tančili hasiči

Bálovou sezonu zakončily děti – 10. března uspořádal OÚ Bušovice Dětský maškarní
bál. Celé odpoledne děti strávily společně se dvěma klauny, kteří pro ně připravili různé hry a
soutěže.

Další akce, které budou v letošním roce v Bušovicích uspořádány jsou též obsahem
tohoto čísla.
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