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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
rok se pomalu chýlí ke svému závěru, dovolte mi proto pár slov k uplynulému období.
Rád bych se zmínil o nejdůležitějším dění v našich obcích. Jak jistě víte, 26. listopadu
2019 proběhlo veřejné projednání Variantní studie odkanalizování obce Bušovice. Částí
Sedlecko a Střapole se přímo netýkalo, neboť tam je v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
umožněno budovat domácí čistírny odpadních vod, popřípadě ponechat jímky. Zato
v Bušovicích už jsou dotčené orgány názoru, že je zapotřebí kanalizace s čistírnou odpadních
vod.
Řešení této otázky je důležité pro získání dotace pro chystaný vodovod. Nadále jednáme
s obcí Smědčice, neboť je z důvodu získání dotace i finanční náročnosti celé akce tato
spolupráce důležitá, nebál bych se říci nezbytná. Je zde bohužel ještě mnoho otázek, které je
nutno vyřešit do zadání pro výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace. Jakékoli
dotazy jsem připraven zodpovědět na obecním úřadu Bušovice.
Mám-li se ohlédnout za již končícím rokem, chci vyzdvihnout největší akce tohoto
roku:
- dokončení modernizace budovy bývalého OÚ na Sedlecku včetně fasády. Celková
cena oprav celé budovy vyšla obec na 3.817.956,- Kč. Z toho obec získala 350.000,- Kč
dotaci od Plzeňského kraje.
- dále obnova historických polních cest v Bušovicích a ve Střapoli. Částka za obnovu
těchto cest činila 466.348,50 Kč. Z finančních prostředků Plzeňského kraje se podařilo
vysadit alej 44 stromů podél cesty na „Sýkorku“ v Bušovicích a podél cesty ze Střapole na
„Homolku“.
- jistě jste zaznamenali výrazné zlepšení stavu kulturního domu v Bušovicích. Nové
sociální zařízení z důvodu propadu části objektu stálo obec Bušovice 543.000,- Kč, nová
plastová okna a hliníková vstupní stěny vyšly na 615.000,00 Kč.
- dále jsme zbudovali lávku pro pěší v Bušovicích v ceně 277.770,00 Kč a zábradlí
před kulturním domem v Bušovicích za 47.500,00 Kč.
- do Bušovic byla zakoupena nová autobusová čekárna, která bude usazena
v nejbližších dnech. Čekárna byla pořízena za 147.711,00 Kč.
- změnu v těchto dnech doznal také hřbitov. Zde byly odstraněny opuštěné hroby
a zřízen hromadný hrob pro uložení nalezených ostatků. Částka za tyto práce činila 25.000,00
Kč.
To byl výčet těch největších akcí v letošním roce.
V těchto dnech byl také zpracován návrh rozpočtu na rok 2020. I v příštím roce
počítáme s dalším rozvojem našich obcí. Máme v úmyslu zhotovit fasády na obecních
budovách v Bušovicích a Střapoli, opravit rybník ve Střapoli, obnovit historickou polní cestu
ze Sedlecka do Richardova. Nejdůležitější věcí je však příprava projektové dokumentace na
vodovod.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál příjemné vánoční svátky, pohodu a do nového roku pevné
zdraví a jen samé dobré zprávy.
Luboš Pták
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Školení hasičů okrsku č. 5
V sobotu 9. 11. 2019 proběhlo v sále Bušovické hospody plánované školení hasičů členů výjezdových jednotek – z 5. okrsku okresu Rokycany. Tento okrsek sdružuje hasičské
sbory z Bušovic, Všenic, Stupna, Kříš, Břas, Skomelna a Vranovic. Školení se zúčastnilo
celkem 32 hasičů ze všech uvedených sborů.
Celý večer byl rozdělen na dvě části. V první hodině pan Milan Majer z SDH
Bušovice a profesionální hasič vysvětlil přítomným kolegům, jak správně komunikovat přes
vysílačky během ostrého zásahu, cvičení, ohlašování událostí a podobně. Správný způsob
komunikace mezi operačním střediskem IZS a mezi jednotlivými jednotkami hasičů je velice
důležitý a má významný dopad na rychlost a kvalitu zásahu v případě požáru, povodně či jiné
události.
Poté byla vyhlášena přestávka, během které dostali všichni přítomní malé občerstvení.
Po přestávce následovala přednáška o tom, jak správně poskytnout první pomoc
člověku, který je zraněn, v bezvědomí či kómatu. Paní Iveta Benetková vysvětlila jak
postupovat při objevení postiženého od volání záchranné služby přes zástavu případného
krvácení až po laickou resuscitaci. Předvedla na cvičné figuríně masáž srdce člověka, a kdo
měl z přítomných hasičů zájem, mohl si tuto činnost sám vyzkoušet.
Oba výklady byly proloženy obrazovou dokumentací, kterou školitelé promítali na
plátno umístěné v sále, takže školení bylo názorné a pro všechny zajímavé. Dvě a půl hodiny
se určitě nikdo nenudil a hasiči si odnesli hodně zajímavých informací a poznatků.

Václava Dlouhá
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Výsadba stromů na obnovených cestách
Kdo již procházel po obnovené cestě v Bušovicích, zvané „Sýkorka“ nemohl
přehlédnout alej nově vysázených stromů. A nové stromy byly vysázeny také ve Střapoli
směrem na „Homolku“.
Plzeňský kraj vyhlásil projekt s možností zrealizovat liniovou výsadbu dřevin pod
záštitou členky rady pro oblast životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radky Trylčové.
Stromy byly vysázené Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou
organizací ve druhé polovině listopadu. Jedná se o 44 kusů mladých alejových stromů
(alejové stromy jsou stromy s vysoko nasazenou korunou).
Vysázeny byly tyto druhy:
- Prunus domestica (slivoň švestka) – 11 kusů
- Prunus avium (třešeň ptačí) – 11 kusů
- Pyrus communis (hrušeň obecná) – 11 kusů
- Quercus petraea (dub zimní) – 11 kusů

Jana Racková
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Výročí 17. listopadu
V letošním roce si připomínáme 30. výročí tzv. sametové revoluce. Události, které se
odehrály v roce 1989, navazují mimo jiné na podzim 1939 v nacisty okupovaném československém státě, tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Před 80 lety, 11. listopadu 1939, zemřel
student čtvrtého ročníku pražské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal. Podlehl
následkům průstřelu břicha, které utrpěl 28. října na rohu Žitné a Mezibranské ulice v Praze
při poklidné demonstraci v den 21. výročí vzniku Československa. Opletal se vzepřel nacistické moci, hájil svou vlast a položil život za ideály demokracie a humanismu. Smrt čtyřiadvacetiletého Opletala po brutálním zásahu okupační moci se symbolicky považuje za první
československou oběť druhé světové války. Jeho pohřeb z 15. listopadu se stal velkou manifestací proti nacistickým okupantům a vedl k rozhodnutí Adolfa Hitlera uzavřít 17. listopadu
1939 české vysoké školy, obsadit vysokoškolské koleje a zatknout více než 2000 studentů,
část z nich pak bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. Poprava devíti studentských
funkcionářů byla následně prvním případem tzv. zvláštního zacházení v protektorátu, tedy
exekucí bez soudního rozsudku provedených pouze na základě rozhodnutí policie.
V Bušovicích probíhal na podzim roku 1939 vcelku běžný život, jen s jistými
omezeními. V Kronice obecné školy z let 1927-40 se dovídáme, že mnohá opatření a nařízení
ovlivnila i standardní chod školy. „Poučné vycházky letos nekonány, protože nebyly dovoleny.
Rovněž tak výlety… V rodičovských sdružení letos nebylo přednášeno, poněvadž se veřejné
schůze nepovolovaly…Veřejná stromková slavnost se pro zákaz konání veřejných shromáždění
nekonala, ale žáci II.A a II.B. zasadili ve Střapoli 15 stromků ovocných, které věnovány byly
ze školní školky… Dle vyzvání okresní péče v Rokycanech připravena byla oslava svátku
matek, ale nebyla obecním úřadem povolena vzhledem k ustanovení, že má být oslava ryze
rodinnou.“
Následné události spojené s okolnostmi 2. světové války jsou (či by měly být) poučením i pro dnešní dobu, neboť hranice mezi zákonodárnou, výkonnou (policejní) a soudní mocí
v demokratickém státě je dobré zachovávat a neslívat do jednoho totalitního celku…
O půl století později se v listopadu 1989 stala připomínka Opletalovy smrti jedním z
impulzů ke svržení komunistického režimu v Československu. A tak i díky Janu Opletalovi je
17. listopad státním svátkem, který se od letoška oficiálně jmenuje Den boje za svobodu a
demokracii a Mezinárodní den studentstva, odkazuje tím k listopadovým událostem obou
přelomových roků české (resp. československé) historie: roku 1939 a 1989.
V Bušovicích se v roce 1989 děly každodenní „malé“ věci na pozadí „velkých“ dějin.
Počasí bylo v lednu a únoru poměrně teplé, sníh nebyl téměř žádný, takže děti nelyžovaly,
nebyl mráz, a tak nechodily ani bruslit. Koncem března se oteplilo a v dubnu uhodilo silné
krupobití. Koncem dubna ještě napadl sníh, a tak bylo možné pozorovat jednodenní sněhovou
pokrývku s rozkvetlými tulipány a třešněmi. Srpen byl deštivý, a tím přinesl radost houbařům,
kteří se dočkali úrody hub. Vlhko však způsobilo potíže zemědělcům, kteří sklízeli obilí až ve
druhé půlce srpna. Září a říjen byl teplý, slunečný, od 6. listopadu vydatně pršelo, ochladilo se
a začalo sněžit, ovšem od 13. prosince se oteplilo na 10-14 stupňů. Z dalších událostí kronika
zmiňuje například večer pro důchodce s bohatým estrádním programem, který se konal 23.
března a kde „zábavu zpestřil Jaroslav Benetka, který nejen vyprávěl po skončení estrády
z jeviště své vlastní příhody, ale také bez přípravy pěkně zpíval s Hastrmany jako
sólista.“ (Kronika obce Bušovice, rok 1989). Bušovičtí občané tráví v roce 1989 podle obecní
kroniky dovolenou různě, oblíbená je dovolená v kempech u vody, kde je možné postavit stan.
Některé rodiny jely k moři do NDR, méně často do Jugoslávie. Ojediněle někteří navštíví
SSSR, Maďarsko a Bulharsko, jak zmiňuje Kronika. „Pokud mají občané loď, sjedou alespoň
jednou ročně Berounku od Sedlecka až na Liblín. Děti školního věku jedou většinou do
pionýrského tábora. Většině občanů stačí ke spokojenosti pěkné počasí a klid. Každá rodina
má na zahradě příjemný koutek k posezení, často s ohništěm, kde se dají připravit některé
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jednoduché pokrmy nebo jen opéci špekáčky. Někdy se zde scházejí společně rodiny, které
jsou si generačně a zájmově blízké. “ (Kronika obce Bušovice, 1989)
Do každodenního a rutinního běhu
událostí v Bušovicích i jinde
v tehdejším
Československu
vstoupil listopad 1989. „Dne 17.
listopadu jsme byli v televizním
zpravodajství upozorněni na jasně
patrnou polární záři. Skutečně jsme
pozorovali i v naší obci dobře
viditelný růžový pruh v šíři od
západu k východu. Při pohledu na
klidnou večerní oblohu ještě nikdo
z nás netušil, co se odehrává
v Praze a jaké události nás čekají
v příštích dnech. Později jsme si
uvědomili, že tento vzácný úkaz měl také symbolický význam.“ (Kronika obce Bušovice, 1989).
Události roku 1989 i následný vývoj máme v živé paměti a ovlivňují náš život dodnes…
Zdánlivě se toho za posledních 30 let mnoho nezměnilo, většině občanů nadále stačí
ke spokojenosti pěkné počasí, klid a ideálně i příjemný koutek k posezení na zahrádce… ale
opak je pravdou, proměnilo se téměř vše, byť jsou si malé každodenní události jednotlivců a
rodin velmi podobné. Žijeme ve svobodné zemi a svoboda v dnešním světě není
samozřejmostí a není zadarmo. Naši předkové svobodu vykoupili velkými obětmi, a na to
bychom neměli zapomenout. O svobodu je třeba neustále pečovat a jednoznačně se postavit
snahám o její omezení, ať už přicházejí z různých stran.
Na hrobě Jana Opletala je
nápis: Padl jsem první pod úderem
temna. Zvedněte mou pochodeň
svobody a ducha a neste ji hořící
do celého světa. To pro čest lidství.
Toto poselství je platné i dnes, byť
je nám téma svobody, ideálů
demokracie a humanity možná
leckdy
až
příliš
vzdálené,
nečitelné a odtažité, dotýká se nás
všech a ovlivňuje i to, zda a do
jaké míry budeme moci užívat
každodenní radosti, klid a třeba i
příjemná posezení na zahrádce nebo kdekoliv jinde.
Tereza Šlehoferová
(s využitím Kroniky obecné školy z let 1927-40,
Kroniky obce Bušovice, rok 1989,
a textu od Filipa Šáry: Jan Opletal zemřel před 80 lety)
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Co se událo a co se dít bude
v sedlecké klubovně…
Dámy a pánové, v posledním čísle Bušovického zpravodaje jste se s námi mohli projít
stezkou událostí předchozího školního roku. Letní prázdniny byl náš Klub a Klubík Zastávka
jako obvykle „v odpočinkovém režimu“. V září jsme oprášili prostory klubovny i společenské
místnosti a začali se opět scházet a plánovat – pojďte se s námi podívat na náš program.
27. 9. 2019 „Deskovky/korálky“
První akci nového školního roku 2019/2020 jsme sezvali na poslední pátek v září. Účast byla
hojná, společnost všech věkových kategorií veselá a příjemná. Deskovky hráli nejen děti, ale i
dospělí, nenechavé dětské ručičky se pustily do zažehlovacích korálků, a tak se žehlilo a
žehlilo, sedělo a povídalo.
11. 10. 2019 „Klubovna“
Děti nám odrůstají, jejich zájmy se mění, a tak jsme se nejen díky novým posilám ale i
podpoře našeho místostarosty rozhodli, že budeme minimálně jednou za 14 dní otvírat
klubovnu jen tak bez konkrétního programu. Dali jsme dětem k dispozici volné připojení
k internetu, neomezený přístup do skříně s materiálem pro tvoření, možnost dorazit
s deskovkami nebo jen tak na šipky a kulečník. A ono to funguje. Vždy má „dohled“ některá
z nás, děti se scházejí, vyrábějí, štěbetají, hrají onlinovky nebo pobíhají venku na hřišti a je to
fajn. Vždy nachystáme nějaké menší občerstvení a po té, co se děti rozběhnou domů, ještě
posedíme u vínka a vyrábíme drobnosti na vánoční jarmark.
25. 10. 2019 „FIMOpárty“
Tentokrát jsme zažili opravdu nádhernou dílnu. Díky Pavle a Honzovi Čepelíkovým, kteří se
prací s polymerovými hmotami zabývají profesionálně, jsme měli možnost dozvědět se více o
samotném materiálu a technikách jeho zpracování. V kombinaci názorných ukázek a
zapůjčeného nářadí jsme s dětmi vykouzlili rozmanité výrobky.
8. 11. 2019 „Klubovna“
Opět klubovna bez konkrétního programu pro všechny věkové kategorie. Zájem byl veliký, až
jsme se stěží vešli. Nevadilo – zjara vybavíme děti míčem na fotbal či basket a rozprchnou se
nám i na hřiště. Tentokrát improvizujeme a obsadíme i společenskou místnost v podkroví –
dětská diskotéka – diskokoule a taneční hity to jistí, nikomu se nechtělo domů .
Stále platí, že se můžete připojit k našemu programu „Pravidelné pohybové aktivity“.
Pondělky a středy se scházíme k večernímu cvičení s prvky jógy a strečinku, některá nedělní
odpoledne jsou věnována orientálnímu tanci pro začátečnice. V případě zájmu se informujte
na telefonu 605476287.
Do konce roku 2019 nás ještě čekají
- páteční klubovny bez programu
- 30. 11. 2019 rozsvícení vánočního stromku s jarmarkem a svařákem
- 23. 12. 2019 setkání na sedlecké návsi u kapličky s Betlémským světlem
Přejeme všem hezké vánoční svátky, mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2020! Pokud
nám to čas dovolí, budeme se těšit na další organizovaná setkání, která budeme avizovat
obvyklou cestou.
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….. a ještě malá ochutnávka z fotogalerie:

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 Brabencová
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Putování za vínem 2019
V posledních letech se stávají velice oblíbené
„cesty za vínem, „vinné stezky“ či „putování za vínem.
V kulturním zařízení ve Střapoli se pořádají téměř
pravidelně 1x za měsíc posezení u vína – Střapolská
vinobraní. Schází se poměrně početná skupina milovníků
vína, která si vždy určí zemi původu či vinnou oblast vína,
které se bude ochutnávat. K vínu si připravíme i drobné
občerstvení. Je pozoruhodné, že již několikrát po sobě
počet zúčastněných žen převýšil počet mužů. Poslední
„Střapolské vinobraní“ se konalo 19. listopadu 2019, bylo
věnováno ochutnávkám mladých, martinských vín a jako
občerstvení jsme si dopřáli pečená husí stehna.

„Z kopca do kopca“ – Vrbice 2019
V malebné vinařské vesnici Vrbice (4 km od
Bořetic) se začátkem května koná velice oblíbená akce
pro milovníky vína nazvaná „Z kopca do kopca“. Název
je velice výstižný, protože vinné sklepy jsou rozmístěny
v celé obci v pěti různých úrovních nebo patrech. Procházení po otevřených sklepech,
ochutnávky vín, občerstvení, soutěže pro děti a poslech moravské muziky – to je to pravé pro
návštěvníky akce. V letošním roce se tato akce konala 4.-5. května a sešla se nás na Vrbici
skupina 8 „vinařů“ ze Střapole a jejich přátelé. Na rok 2020 se připravujeme na „Z kopca do
kopca“ 9. a 10. května.

A Martin přijel na bílém koni
Ve vinařské oblasti Znojma – Nový Šaldorf
se týden po sv. Martinovi pořádá vesnická slavnost
s otevřenými
sklepy
a
ochutnávkami
svatomartinských mladých vín. Ve většině
otevřených restaurací a penziónů si můžete
pochutnat i na tradiční pečené huse. V sobotu 16. listopadu v odpoledních hodinách přijel i
Martin na bílém koni, pan farář z místní diecéze posvětil mladá vína a v kulturním domě
Modré sklepy byla uspořádána veřejná ochutnávka vín místních vinařů. Velice příjemný
zážitek je návštěva a prohlídka památek
samotného města Znojma – románská
rotunda sv. Kateřiny, znojemský hrad z 11.
století, minoritský klášter, gotická
katedrála sv. Mikuláše, znojemské
podzemí nebo Premonstrátský klášter
v Louce. Čtyřdenní pobyt ve Znojmě
jsme si zpříjemnili výletem do Rakouska,
prohlídkou města Retz a návštěvou
termálních lázní v příhraničním městě
Laa an der Thaya. Výlet do Znojma a
okolí všem doporučujeme.
Vlasta Klausová
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Vinná stezka v Sedlecku
V sobotu 7. 9. 2019 uspořádala obec Bušovice akci s názvem „Vinná stezka“. Tato
stezka „vedla“ na prostranství před budovou obce v Sedlecku.
Vinotéky Víno Jinak s.r.o. z Nýřan a Weinotéka Radnice nabídly účastníkům ochutnávku několika druhů vín. A nechyběl ani tolik očekávaný burčák.
Členové SDH Bušovice se postarali o občerstvení. Výborné grilované klobásy měly
veliký úspěch. A pro ty, kterým víno nechutná, hasiči čepovali plzeňské pivečko.
Pro účastníky byl také připraven den otevřených dveří v nově zrekonstruované budově
obce v Sedlecku.
I přes nepříznivé počasí se akce vydařila a již nyní organizátoři pomýšlí na další ročník.

Jana Racková
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Staročeské odpoledne s vepřovými hody
V sobotu 19. 10. 2019 se již po deváté mohli občané zúčastnit Staročeského odpoledne
s vepřovými hody v Bušovicích.
V letošním roce k dobré náladě vystoupil folklórní soubor J58 Sokol Valcha Plzeň
a skupina The Dixie Hot Licks Plzeň.
K večerní zábavě zahrála opět skupina Turbo revival.
Po celé odpoledne až do samého večera si mohli návštěvníci pochutnat na
zabijačkových výrobcích, které připravilo řeznictví Mudra.
Příští, 10. ročník se již připravuje. Uskuteční se 17. října 2020 a občané se mohou
mimo jiné těšit na vystoupení Malé muziky Nauše Pepíka.

Jana Racková
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Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu
Opět po roce jsme se sešli, abychom společně rozsvítili vánoční strom v Bušovicích.
Na tuto atmosféru se těší jak dospělí, tak především děti.
Starosta obce popřál všem klidný a pohodový adventní čas, spokojené Vánoce a hodně
zdraví v roce 2020. Poté dospělé pozval na tradiční svařák a kulturní program v kulturním
sále.
Sváteční pohodu zahájil Smíšený pěvecký sbor Chrástochor s programem krásných
vánočních koled.
Členové divadelního souboru ZKORO z Kornatic poté zahráli známou pohádku
Mrazík. Toto představení se všem přítomným velice líbilo.
A zkrátka nepřišly ani naše děti, mezi které zavítal Mikuláš a čert s andělem. Každý,
kdo byl hodný a přednesl básničku, byl obdarován adventním kalendářem.

Jana Racková
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Mohlo by naše čtenáře zajímat …
V pátek 15. listopadu 2019 přijel do naší obce redaktor ze slovenského týdeníku „Plus
7 dní“ Peter Kubínyi. Po přečtení článku o Kokotsku, který byl zveřejněn na Seznam.cz
neváhal a telefonicky si objednal návštěvu na Obecním úřadu.
Spolu s kolegou fotografem si téměř celou trasu Naučné stezky prošli, aby se ujistili,
že v těchto místech je opravdu krásná příroda. Ale proč se vydali zrovna do těchto míst?
Jednoduchá odpověď – Kokotsko – slovo, které většinu lidí na Slovensku rozesměje nebo i
urazí.
Všechny poznatky si pečlivě zaznamenal a ve čtvrtek 28.11.2019 si mohli čtenáři na
Slovensku přečíst třístránkový článek o našem Kokotsku.
https://plus7dni.pluska.sk/relax/kokotsko-nadherne-miesto-nebeskeho-pokoja-pri-plzni
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Vánoční recept

Nepečené pudinkové kuličky s oříšky
Máte rádi nepečené sladkosti? Vyzkoušejte si připravit lahodné pudinkové kuličky s oříšky a
sušenkami. Hotové můžete obalit v kakau, kokosu nebo rozdrcených sušenkách..
Suroviny:
1 bal. čokoládového pudinku
200 ml mléka
100 g másla
2 lžíce kr. cukru
2 lžíce hladké mouky
1 ks vejce
1 bal. vanilkový cukr
300 g sušenky
2 lžíce kakaa
50 g mletých oříšků

Mleté oříšky smícháme s rozmixovanými sušenkami, přidáme kakao a znovu
promícháme.
V mléce rozmícháme pudinkový prášek, přidáme cukr, hladkou mouku, vanilku,
rozšlehané vajíčko a hmotu přelijeme do hrnce. Vaříme hustou kaši, kterou odstavíme a do
horké přidáme máslo. Mícháním ho rozpustíme a postupně přidáme sypkou směs.
Z této hmoty tvarujeme kuličky, které můžeme obalit v kakau, rozmixovaných
sušenkách nebo i v kokosu.
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Plesy v roce 2020
7. 2. – hasičský ples – hraje Sekvence
8. 2. – dětský maškarní bál
21. 2. – včelařský ples – hraje hudba Václava Žákovce
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