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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto předvánočním čase a rád bych Vás informoval o dění v obci a
chystaných akcích.
Jak již jsem minule zmiňoval, prioritou pro obec nyní je výstavba vodovodu a
kanalizace. V současné době probíhají jednání s Vodárnou Plzeň a.s. a Vodárenskou a
kanalizační a.s. Plzeň, ohledně zkapacitnění přivaděče vodovodu v Chrástu, což nám ještě
komplikuje situaci ve stavebním povolení a následném požádání o dotaci. Věřím, že dojde
k domluvě a nic nám nebude bránit k získání dotace, vypsání výběrového řízení a následné
realizaci. Ta by měla začít na podzim příštího roku, tzn. 2022.
Mnozí z vás si jistě všimli změn v obecním lese, zvláště vy Střapolští.
K 1. říjnu 2021 obec Bušovice ukončila Pachtovní smlouvu s obcí Břasy a začala
hospodařit v obecním lese sama. Do pracovního poměru byl přijat pan Marcel Dvořák jako
lesní hospodář.
Bylo zapotřebí vykácet poměrně významnou plochu kůrovcem napadených stromů
v lokalitě u střelnice. Již v minulých měsících došlo ke kácení, ale ne v tak velké míře. Naší
prioritou je co nejdříve vysázet nové sazenice stromů. Teď na podzim bylo vysazeno cca 23.500
stromků. S další výsadbou 14.000 stromků se počítá na jaře a samozřejmě i s dohledem nad
nimi (stříkání proti škůdcům atd.)
Velkým problémem, který nás trápil, byla vysoká cena za spotřebu elektrické energie
v Domu služeb v Bušovicích. Akumulační kamna se ukázala jako velmi neekonomická, zvláště
v době enormního zdražování elektrické energie. Jen za rok 2020 bylo na elektrické energii
v Domu služeb zaplaceno skoro 230 tis. Kč. Zastupitelstvo obce se tímto problémem začalo
zabývat. Jako nejlepším řešením i do budoucnosti se ukázalo instalování tepelného čerpadla.
Po výběrovém řízení byla oslovena firma AC Heating Plzeň.
Již dnes, po skoro měsíci užívání, se ukazuje, že spotřeba elektřiny znatelně klesla. Věřím, že
náklady, které činily téměř 1,5 mil. Kč se brzy vrátí. Možná se někteří zastaví nad cenou.
K tepelnému čerpadlu musely být v celém objektu osazeny radiátory a rozvody. Ty byly na celé
akci nejdražší.
Vážení občané,
rok 2021 je téměř u konce. Chtěl bych Vám všem popřát klidné a spokojené Vánoce. V roce
nadcházejícím hlavně pevné zdraví a věřím, že se již budeme moci setkat při kulturních akcích.

Luboš Pták
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Obecně závazné vyhlášky obce
V letošním roce obec vydala čtyři obecně závazné vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 zavádí místní poplatek z pobytu. Jedná se o poplatek za
pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivých poskytovatelů
pobytu. V naší obci se toto týká zejména penzionů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 zakazuje používání zábavní pyrotechniky na území obce
Bušovice (Bušovice, Sedlecko a Střapole).
Zákaz používání pyrotechniky se nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1 dle § 4
odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákaz používání pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí pouze ve dnech 31. prosince a
1. ledna.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Tato vyhláška zavádí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Od roku 2022 se bude poplatek počítat dle kapacitního základu.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Bušovice.

Všechny Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách Obce
Bušovice – www.busovice.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni-obce/ .

Obecní úřad Bušovice
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Kontejnery na tříděný odpad
Odpady…… a zase odpady….
Prostřednictvím zpravodaje se chci zmínit o špatné situaci s tříděným odpadem (sklo, plasty a
papír) v našich obcích.
Naše obec spolu s ostatními členskými obcemi Mikroregionu Radnicko využívá služeb
zájmového sdružení měst a obcí okresu Rokycany POLYGON, kterému zajišťuje svoz tohoto
odpadu firma Marius Pedersen, a.s.
Většina zmíněných obcí včetně naší má k této službě velké výhrady. Nezřídka se stane, že svoz
neproběhl, dokonce nebývá ojedinělé, že auto přijede a po chvilce odjede. O úklidu po
vyprázdnění nádob se ani nemůžeme bavit. Další stížnosti směřují k tomu, že z aut těchto vozů
neustále vylétávají igelitové pytlíky a další plastové věci. Zejména z těchto důvodů se obce
mikroregionu snaží z Polygonu vystoupit a zajistit lepší služby. Ale nejedná se bohužel o
snadnou záležitost, jak by se mohlo zdát.
Bohužel musím pokárat i naše občany, kteří si doteď neuvědomily, že nelze dávat odpad mimo
nádoby. Je to všude napsané, ale mnoho lidí to nerespektuje. Jestliže například nějaká plastová
věc neprojde otvorem, je určena pro velkoobjemový odpad a ne vedle zvonu!!! A nebo je
zapotřebí ji rozlámat či rozřezat tak, aby prošla otvorem. Někteří se vůbec neobtěžují roztřídit
odpad a celý pytel všeho co nashromáždili, včetně kuchyňského odpadu, prostě odloží vedle
zvonů, čímž vlastně zakládají černou skládku.
Ještě mi dovolte jednu poznámku - do kontejneru na plast lze házet i plechovky a jiné drobné
kovové věci, které projdou otvorem.
Luboš Pták
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Sbor dobrovolných hasičů Bušovice
Naše obec je také zřizovatelem výjezdové jednotky SDH Bušovice. Jednotka je
zařazena do JPO III. a má 24 členů.
Vzhledem k tomu, že obec Smědčice nemá zřízenu požární jednotku, uzavřela s obcí
Bušovice Smlouvu o vzájemné spolupráci. Naši hasiči tak poskytují pomoc i v katastru obce
Smědčice.
V letošním roce naši hasiči vyjížděli k 16 událostem. Mezi zásahy patří např. pomoc při
odstraňování padlých stromů, čerpání vody ze sklepů, podíleli se také na záchraně tonoucí
osoby na řece Berounce a též byli nápomocni Záchranné zdravotnické službě.
Novinkou v jejich práci je také pomoc při událostech v nedávno otevřeném železničním
tunelu Ejpovice – Plzeň. Na tuto práci musejí projít speciálním výcvikem.
Událostí roku pro naši jednotku bylo slavnostní předání bezúplatně převedeného
zásahového vozidla CAS 24 Terno od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, požární
stanice Plasy. To se uskutečnilo v sobotu 18. září 2021. Slavnostnímu aktu přihlíželi také hasiči
z jednotky Litohlavy, kteří v rámci převodů mezi jednotlivými sbory převzali též bezúplatně
převedenou od obce Bušovice cisternovou stříkačku CAS 25 Š 706.
Obecní úřad Bušovice

Hasiči před cisternovou stříkačkou CAS 25

Zásahové vozidlo CAS 24 Terno
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Místní knihovna Bušovice
Již od roku 1989 poskytuje obyvatelům Bušovic a přilehlých obcí své služby knihovna
v 1. patře Domu služeb.
Čtenáři si mohou vybírat z více než 4300 svazků knih ve vlastním fondu a dalších 150
zapůjčených z Městské knihovny Rokycany, které se pravidelně obměňují. Finanční prostředky
na provoz a nákup nových knih jsou poskytovány z rozpočtu obce. V letošním roce se rozšířil
fond knihovny o 55 nových knih.
Knihovnu pravidelně navštěvuje 24 čtenářů, kteří uskutečnili přes 800 výpůjček.
A z jaké nabídky si čtenáři vybírají? Milovníky dobrodružné literatury jistě potěší tituly od
takových autorů jako Robert Bryndza, Stefan Ahnhem, Shari Lapena, Andrew Mayne,
Frederick Forsyth a dalších. Ženy si určitě vyberou z nabídky románů od Danielly Steel,
Barbary Wood, Barbary Erskine, Nory Roberts, Anne Jacobs, Sandry Brown. Poznávat blízké
i vzdálenější země můžete s knihami cestovatele Ladislava Zibury (Prázdniny v Evropě,
Prázdniny v Česku), Terezy Boučkové (Bhútán má láska), Lucie Kutrové (151 dní pacifickou
hřebenovkou, 151 dní po evropských stezkách).
Nechybí ani současní čeští autoři – Alena Mornštajnová (Hana, Listopád), Jana Poncarová
(Podbrdské ženy, Cyklistka), Karin Lednická (Šikmý kostel), Michaela Klevisová (Prokletý
kraj), Martin Goffa (Ženská na odstřel).
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na dětské čtenáře – jsou pro ně připraveny pohádky, knihy
o zvířatech, dětské příběhy, básničky a říkanky, pro starší pak dobrodružné romány a dívčí
romány.

Knihovnu můžete navštívit vždy ve středu od 15,30 do 17,00 hodin. Bližší informace
najdete na webových stránkách knihovny https://knihovnabusovice.webk.cz/.
Hana Brožová
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Termíny svozu odpadů v roce 2022
Datum
svozu

Druh sváženého odpadu

26.3.

Bioodpad

9. 4.

Místo přistavení kontejneru

Od

Do

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,45

8,45
10,00
11,15

Velkoobjemový odpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,45
9,15
7,45

11,15
9,45
8,15

21.5.

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,45

8,45
10,00
11,15

květen

Nebezpečný odpad

Bušovice – u pohostinství
Střapole – na návsi
Sedlecko – u budovy obce

Časy budou oznámeny
po informaci svozové
firmy

11. 6.

Velkoobjemový odpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,45
9,15
7,45

11,15
9,45
8,15

3. 9.

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,45

8,45
10,00
11,15

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,45
9,15
7,45

11,15
9,45
8,15

8,00
9,30
10,45

8,45
10,00
11,15

24.9.

Velkoobjemový odpad

8. 10.

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

listopad

Nebezpečný odpad

Bušovice – u pohostinství
Střapole – na návsi
Sedlecko – u budovy obce

Časy budou oznámeny
po informaci svozové
firmy

5.11.

Velkoobjemový odpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

10,45
9,15
7,45

11,15
9,45
8,15

19.11.

Bioodpad

Bušovice – u pohostinství
Sedlecko – u budovy obce
Střapole – na návsi

8,00
9,30
10,45

8,45
10,00
11,15
7

Také se stalo …..

-

11. září 2021se uskutečnil již III. ročník Setkání občanů při vínečku v Sedlecku. Toto
setkání bylo z důvodu vládních opatření a počtem nakažených COVID-19 jedinou
společenskou akcí v letošním roce.

-

18. září 2021 se konalo slavnostní přivítání nových občánků do naší obce. Vítání se
zúčastnilo 14 miminek s rodiči. Vzhledem k většímu počtu nově narozených dětí, je
další vítání nových občánků plánováno na I. Čtvrtletí roku 2022.

-

Na nově vybudované cestě „Sýkorka“ byly dosazeny uschlé duby letní. Před dvěma
lety bylo vysazeno 11 třešní a 11 dubů. Bohužel všech 11 kusů dubu se nepřijmulo.
Stromy byly hrazeny z rozpočtu kraje. Náhradní výsadbu provedla firma ARBOCOM
s.r..o. Nepomuk. Stromy byly též poskytnuty Plzeňským krajem formou daru pro
doplnění výsadby.

-

14. 12. 2021 proběhlo v obci Bušovice očkování proti COVID-19 pro zájemce z našich
obcí.

-

*******
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Příjemné prožití adventního času,
a když přijde Štědrý večer zavzpomínejte
na prožité chvíle celého roku,
ale i na ty, kteří vás opustili a stále ve
vašich srdcích žijí,
popřejte si lásku, štěstí a především pevné
zdraví
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Bušovický zpravodaj, vydává Obecní úřad Bušovice, ev. č. MK ČR E 11115
Náklad: 300 výtisků
Informace a příspěvky na: tel.: 371781531, e-mail obecniurad@busovice.cz
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