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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět držíte v rukou nové vydání Bušovického zpravodaje. V tomto volebním období to je již
číslo poslední. Dovolte mi proto, abych zhodnotil celé čtyři roky práce zastupitelstva pro naši
obec.
Hlavním cílem, který jsme si vytýčili, bylo postupovat co nejrychleji k povolení a samotnému
vybudování vodovodu v našich obcích a kanalizace s čistírnou odpadních vod v Bušovicích.
Víme, že tato otázka zajímá valnou většinu našich občanů, nejen z nedávné schůzky
s projektantem. Jen připomínám, že v první polovině července budeme znát vítěze výběrového
řízení a cenu za dílo spolu s obcí Smědčice. Od července také očekáváme otevření možnosti
podávání žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Dalším krokem k budování vodovodu a kanalizace bylo nutné směnit či odkoupit pozemky. Bez
těchto kroků by nebylo možné započít s přípravou projektové dokumentace.
Důležitým úkolem v tomto období také bylo opravit, zmodernizovat a udržovat obecní
nemovitosti. To se podařilo ve všech našich obcích.
V Bušovicích Dům služeb i kulturní zařízení s Bušovickou hospodou dnes září novou fasádou
a novými okny. V hospodě navíc bylo zcela od základu vybudováno nové sociální zařízení,
protože zde bylo špatné podloží a stěny praskaly a celé základy klesaly. Před budovou u hlavní
silnice bylo z bezpečnostních důvodů nainstalováno zábradlí. Velkou změnou je i vytápění
Domu služeb tepelným čerpadlem. Zde si dovolím tvrdit, že bude výrazná úspora energie a
hlavně peněz oproti dosavadnímu způsobu vytápění akumulačními kamny. Obzvláště
markantní toto bude v případě dalšího zdražování elektrické energie.
Také mám velkou radost z pořízení hasičského automobilu TATRA Terno, nové vysílačky a
v neposlední řadě zakoupení nových dýchacích přístrojů, které byly pořízeny z dotace
Plzeňského kraje. Myslím, že si naši hasiči toto zaslouží, protože jsou akceschopnou jednotkou
v naší obci. A za veškerou práci jim moc děkuji.
V Sedlecku byla zrekonstruována celá budova obce (dřívější obecní úřad). Proběhla
rekonstrukce vnitřních prostor a také tato budova má novou fasádu. Radost mám i z toho, že se
nám podařilo tuto budovu pronajmout.
Ve Střapoli došlo k revitalizaci rybníka. Oprav se dočkalo i kulturní zařízení, kde proběhla
renovace podlahy a zateplení stropů.
V Bušovicích přes potok byla postavena nová lávka. Na prostranství před hospodou je
nainstalována budka Zásilkovny. Ta je veřejností hojně využívána k doručení zásilek. Také
došlo k renovací posezení „U tří lip“, které je využíváno nejen našimi občany.
V říjnu loňského roku došlo k osamostatnění obce v lesním hospodářství. Byla ukončena
pachtovní smlouva s obcí Břasy a nyní si obec hospodaří v obecních lesích sama za účasti
našeho zaměstnance p. Dvořáka.
Mohl bych pokračovat dále, ale myslím, že výčet toho nejpodstatnějšího jsem napsal. Jen mě
stále mrzí, že se obci kvůli nezájmu majitelů pozemků v katastru Sedlecko nepodařilo započít
s komplexními pozemkovými úpravami. Tak se to snad podaří příštímu zastupitelstvu.
Luboš Pták
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Výstavba vodovodu a kanalizace
V pondělí 30.dubna 2022 se uskutečnilo setkání občanů obce Bušovice a Smědčice
s projektantem firmy Fiala projekty s. r.o. Praha.
Občané se dozvěděli o současném vývoji příprav na budování vodovodu a kanalizace v obcích
a byly jim zodpovězeny kladené otázky.
Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací z této schůzky:
- projekt "Bušovice a Smědčice- napojení na vodovod " a "Bušovice a Smědčice - ČOV a
kanalizace" získal vodoprávní povolení, které už nabylo právní moci.
- v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, do prvního kola se přihlásily 3 firmy
Stavmonta spol. s r.o., VHST s.r.o. a Subterra a.s.
- v rámci druhého kola uvedení zájemci právě připravují svoje cenové nabídky, v červenci bude
známa vítězná firma
- v témže měsíci očekáváme zahájení přijímání žádostí o dotace ze Státního fondu životního
prostředí
- v případě jejího kladného vyřízení a za přiměřených podmínek úvěru u banky můžeme započít
s vlastní stavbou – pravděpodobnost započetí prací je na jaře 2023
- firma Fiala projekty nabízí všem zájemcům vyhotovení projektu na vodovodní přípojku za
cenu 3000,- Kč plus DPH, respektive 5000,- Kč plus DPH za přípojky obě (vodovodní a
kanalizační). Této nabídky nemusí občané využít, mohou si svůj projekt zadat kdekoli jinde.
- zastupitelstvo obce Bušovice se shodlo na tom, že pokud to bude v možnostech obce, nebude
vybírat žádnou částku na zhotovení přípojky od hlavního řadu po hranici pozemku jednotlivých
nemovitostí. Každý občan nebo subjekt by si realizoval a hradil pouze tu část přípojky, která
vede na jeho pozemku.
- většina zájemců již poskytla obci kontakty, které budou předány firmě Fiala projekty s.r.o.
Praha. Firma bude kontaktovat jednotlivé občany, aby domluvila vhodné umístění každé
konkrétní přípojky a přípravu projektu, včetně stavebního povolení. Zbývající občany, kteří by
měli o tuto službu ještě zájem, vyzýváme k neprodlenému dodání kontaktů.
- znovu zdůrazňujeme, že vodovod je projektován do všech našich obcí, kanalizace a ČOV
pouze pro Bušovice a Smědčice.
- navzdory nepříznivému ekonomickému výhledu věříme v úspěšnou realizaci této
velice náročné, ale nezbytné akce.
Luboš Pták a Stanislav Štrunc
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Odpadová legislativa klade na obce četné nároky a povinnosti
Například zajištění legislativních celorepublikových cílů v třídění komunálních odpadů tak, aby
odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily k roku 2025
alespoň 60 %, k roku 2030 alespoň 65 % a k roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství
komunálních odpadů.
Jak si stojíme v současnosti a celkové množství vyprodukovaných odpadů na území obce uvádí
tabulka.
Název odpadu
Množství za rok 2021
(t)
Směsný komunální odpad
140,89
Papír a lepenka
4,17
Plasty
6,13
Sklo
6,11
Oděvy
0,89
Jedlý olej a tuk
0,1
Kovy
0,08
Biologicky rozložitelný odpad
31,8
Objemný odpad
4,48
Barvy, lepidla
0,51
Ostatní odpady nezahrnuté do výpočtu
1,42
(pneumatiky, zneč. obaly, elektro apod)
Celkem všechny komunální odpady
Celkem všechny recyklovatelné odpady

195,16
49,28

Zjednodušeně jsme nyní na cca 25,3 % vytříděných recyklovatelných složek, kde nejsou navíc
zatím zahrnuty odpady, které nejsou součástí systému nakládání s odpady obce tj. odpady, které
si každá nepodnikající osoba sama vyveze na skládku, sběrného dvora nebo do šrotu.
Dostat se na požadované cíle nebude jednoduché. Vzhledem k postupnému zvyšování poplatků
za ukládání komunálních odpadů a stálému zdražování služeb, je důsledné třídění jedinou
cestou k dosažení cílů.
Bohužel i při řádném třídění odpadů neustále narůstají náklady na jejich recyklaci a o nákladech
na zpracování nevyužitelných odpadů na skládce nebo ve spalovně ani nemluvě.
S tím souvisí i narůstání neoprávněných způsobů nakládání
s odpady, a to zejména zakládání černých skládek, což jsme
řešili naposledy v měsíci květnu, kdy neznámá osoba vyvezla
do našeho lesa nebezpečný odpad – eternit. Za zakládání
černých skládek se také považuje vyvážení stavebních
odpadů na polní cesty, umisťování odpadů mimo sběrná
místa, nádoby a určené termíny svozů odpadů. Na tyto úklidy
obec vynakládá nemalé prostředky, které by mohli být
investovány jinam!

Michal Kabát, předseda komise ŽP
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Obecní lesy
Obec vlastní historický lesní majetek o celkové výměře 135 ha, a to především v katastrálním
území Střapole, potom menší části v k. ú. Všenice a Bušovice. Tento obecní les byl po více
jak 25 let spravován formou nájmu, ale po problémech s nájemcem v posledních dvou letech
se zastupitelstvo rozhodlo tento nájem ukončit a hospodařit ve vlastní režii. Toto bylo učiněno
k 1.říjnu 2021.
Jako prvořadý úkol bylo vrátit do obecního lesa odborný způsob hospodaření. To znamenalo
především vytěženou dřevní hmotu prodávat zpracovatelům přímo z našeho odvozního místa,
čímž bylo dosaženo výrazně vyššího zpeněžení. Dále bylo nutno holiny po těžbě dřeva připravit
k zalesnění, tzn. zbavit je zbytků klestu, koleje po těžební technice zarovnat, opravit poškozené
oplocení listnatých kultur. Tato činnost probíhala v podzimním období 2021 a pokračovala ještě
v prvních měsících letošního roku. Potom následně mohla probíhat klasická lesnická činnost –
oprava zalesnění z jara 2021 a nová výsadba, ochrana kultur proti okusu zvěří, stavba nových
oplocenek. V tomto bylo pokračováno i v jarním období letošního roku, kdy kromě zalesnění
bylo nutno provádět i ochranu sazenic proti klikorohu a následně likvidaci nežádoucí buřeně
v čerstvě zasázených lesních kulturách.
Vzhledem ke skutečnosti, že lesy v naší zemi jsou postiženy kůrovcovou kalamitou, která je
způsobena přemnožením především lýkožrouta smrkového. Toto nemá v celé novodobé historii
obdoby a našemu lesu se bohužel taktéž nevyhnula. Proto bylo i v našem lese nutno zpracovat
dřevo napadené tímto hmyzím škůdcem. Jednalo se o suché stojící stromy a dále o jednotlivé
stromy, kterým hrozil pád v případě silného větru. Vzniklé holiny bylo nutno tzv, „zarovnat“,
neboli na okrajích ponechat silné, vitální stromy. Toto bylo provedeno v listopadu loňského
roku a tímto způsobem bylo vytěženo 2 000 m3. Bohužel během konce roku 2021 a jarního
období roku letošního byl obecní les vystaven několika vlnám větrů a bylo nutno vytěžit dalších
300 m3 dřevní hmoty. Vzhledem k tomu, že došlo ke konci dubna k rojení kůrovce a napadení
dalších zdravých stromů, tak v současnosti probíhá další těžba dřeva, jejímž úkolem je zničit
vývojová stádia tohoto hmyzu v napadených stromech.
Je předpoklad, že se budeme v našich lesích potýkat s kůrovcovou kalamitou ještě v dalším
období. Bylo by naivní se domnívat, že za současného stavu jakýmkoli opatřením šíření této
kalamity zcela zastavíme. Tento hmyzí škůdce je obrovským způsobem přemnožen, pro
názornost uvedu několik čísel. Zhruba před deseti lety bylo považováno za kalamitní stav, že
v jednom feromonovém lapači bylo nachytáno za celé vegetační období 5 000 jedinců
lýkožrouta smrkového. V loňském roce jsem osobně viděl v jednom lapači během asi dvou dnů
okolo 35 000 jedinců tohoto škůdce. Z toho vyplývá, že tento hmyz je mnohonásobně
přemnožen a napadá nejen oslabené smrky, ale i zcela zdravé stromy se mu nemohou ubránit.
Na závěr je nutno říci, že lesy v naší zemi hrají velice významnou úlohu v oblasti hospodářské.
Za prvé poskytují dostupné přírodní zdroje, např. dřevo na stavební účely, dřevo k výrobě
buničiny a papíru a rovněž palivo. Tímto nejsou dotčeny ostatní důležité funkce lesa, a to funkce
vodohospodářská (zadržují vodu v krajině, brání větrné a vodní erozi). Dále se jedná o funkci
estetickou a rekreační. Na úplný závěr tohoto článku přeji všem návštěvníkům příjemný pobyt
v našem obecním lese.
Marcel Dvořák, správce lesa
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Rybník v Bušovicích
Určitě každý, kdo prochází kolem rybníku v Bušovicích, si musí povšimnout rostlin na vodní
hladině. Někomu se takto zarostlý rybník líbí, ale většina kolemjdoucích se ptá, proč se
najednou na hladině vyskytlo tolik rostlin.
Odpověď je jednoduchá. V rybníku se přemnožila
invazivní rostlina jménem Vodní mor kanadský
(Elodea canadensis). Je to druh jednoděložné vodní
rostliny z čeledi voďankovité (Hydrocharitaceae).
V současné době se hledají možnosti, jak tuto
rostlinu zlikvidovat. Jedná se s Veřejným statkem
města Plzně. Vzhledem k tomu, že kombajn, který
tuto rostlinu likviduje na Boleveckém rybníku
v Plzni se na náš rybník nevejde, museli jsme od této
možnosti upustit.
Nabízejí se další možnosti jako např. vypuštění
rybníku v zimním období a celkové vyvápnění či
nasazení některých druhů ryb. Ani tyto možnosti
nejsou zcela jisté, že rostlinu zlikvidují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o invazivní rostlinu nebude likvidace jednoduchá.

Cesta „Sýkorka“ v Bušovicích
Již téměř 5 let mohou občané využívat obnovenou polní cestu „Sýkorka“. V roce 2019 bylo
podél cesty z dotace Plzeňského kraje vysázeno Správou a údržbou silnic 11 ks třešně ptačí a
11 ks dubu zimního. I přes veškerou péči všech 11 ks dubu se bohužel nepřijmulo. Po reklamaci
dřevin bylo na podzim roku 2021 firmou ARBOCOM s.r.o. Nepomuk opět vysazeno 10 ks dubu
letního. V současné době to vypadá, že stromy se opět až na 1 strom nepřijmuly. Starosta obce
již jednal s Plzeňským krajem o tomto problému a bude nutné tuto situaci opět řešit.
Dobrou zprávou pro nás je, že jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí na
výsadbu stromů z dotační výzvy „Sázíme budoucnost“. Žádost byla podána počátkem
letošního roku. Již byl zpracován projekt a nyní čekáme na vyrozumění a kontakt odpovědného
pracovníka, který bude výsadbu organizovat. V našich obcích by mělo být letos na podzim nebo
v příštím roce vysázeno cca 50 stromů jak ovocných, tak okrasných.

Obecní úřad Bušovice
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Uskutečněné akce v I. pololetí letošního roku
Dětský maškarní bál

V sobotu 19. března 2022 se opět po covidové přestávce v kulturním sále v Bušovicích
uskutečnil dětský maškarní bál pro naše nejmenší.
Kulturní sál se naplnit téměř do posledního místa a masky na sále se proháněly za zvuku hudby
z pohádek a večerníčků.

Turistický pochod kolem Bušovic

Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Bušovice
uspořádali v sobotu 28. května 2022 turistický
pochod. Téměř 60 účastníků se vydalo na trasy
dlouhé 7 a 10 km. Po ukončení pochodu bylo
pro všechny účastníky připraveno občerstvení a
pro děti i malý dárek.

Dětský den

V sobotu 11. června 2022 připravili členové
Sboru dobrovolných hasičů a TJ Sokol
Bušovice za finanční podpory obce zábavné
odpoledne pro děti. Počasí se vydařilo a děti
se vydováděly při různých soutěžích a
největším lákadlem byla pěna. Věříme, že
se i v příštím roce opět sejdeme a společně
oslavíme Den dětí.
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Informace občanům
Česká pošta
V říjnu loňského roku nastaly změny v doručování Českou poštou. Poštovní zásilky již nejsou
doručovány z pošty v Rokycanech, ale z Plzně.
A s touto změnou nastaly v obci problémy v doručování. Poštovní doručovatelky obec neznaly
a špatně se orientovaly. Velkým problémem jsou také špatně napsané doručovací adresy.
Problémů přibývalo a situace s doručováním byla špatná. Starosta obce se sešel s ředitelkou
České pošty v Plzni. Paní ředitelka vysvětlila důvody změny v doručování zásilek a starosta
obce reagoval na problémy a oprávněné stížnosti našich občanů.
Byli jsme téměř denně v kontaktu s pracovníky České pošty a problémy řešili operativně.
Situace se trochu uklidnila, ale bohužel do dnešních dnů se stává, že dopisy jsou doručovány
špatnému příjemci. A to z důvodu, že odesilatel zadá špatně adresu.
Z tohoto důvodu reagujeme na všechny naše občany, aby si zjednali nápravu u bank,
pojišťoven apod., aby byla adresa napsána správně a dopisy byly doručeny tomu, komu
skutečně patří.
Dále prosíme občany, aby své nemovitosti označily číslem popisným nebo evidenčním.
I tak ubude problémů.
Pokud se ještě nějaké problémy vyskytnou, kontaktujte, prosím, neprodleně obecní úřad.
Po dohodě s poštou bude vše vyřešeno ke spokojenosti jak pošty, tak našich občanů.

Samoobslužná prodejní boudička s krmením pro zvířata
Možná si mnozí občané všimli, že v Sedlecku u zastávky ČD byla nově instalována prodejní boudička s krmením pro zvířata. Umístila ji zde se souhlasem obce farma z Liblína.
Veškerý nabízený sortiment je produkovaný na této
farmě v Liblíně, jedná se především o různá krmiva
a jejich směsi pro domácí i divoká zvířata - obiloviny, prosa, slunečnice, lněné semínko, seno, sláma
a další.
Nabízený sortiment je balený do průhledných pytlíků a označený popisky. Platba pak probíhá buď
v hotovosti do instalované kasičky nebo i bezhotovostně pomocí vygenerovaného QR kódu, což je
moderní a stále oblíbenější způsob placení.
Veškeré produkty jsou popsány včetně fotek
vzrůstu plodiny, tak aby bylo čtení zajímavé a poučné pro děti.
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OBECNÍ ÚŘAD
BUŠOVICE
uspořádá

v pátek
30.9. 2022
zájezd do divadla PALACE na představení

HRABĚNKA
Píše se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městečka se přes soudní zákaz
vrací Elizabeth Anna Marie, hraběnka z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice
Lansdorfová, aby zde oslavila své 70. narozeniny. Je protivná, urputná, nesnesitelná, dojemná, velkorysá, vtipná, ironická i sebeironická, sarkasticky sžíravá, ale především
moudrá, noblesní, s nebývalou schopností nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají
bývalí zaměstnanci, v čele s komorníkem Aloisem, a to i navzdory neustálé hrozbě ze
strany režimu. Vrcholem inscenace jsou brilantní, vtipné dialogy Hraběnky a komorníka
Aloise, v nichž se naplno zaskví sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida Novotného.
Jeden z největších českých dramatiků a scénáristů 20. století, Jiří Hubač, je autorem svérázné filmové komedie o síle lidského charakteru, o velikosti a nezdolnosti Člověka v soukolí Velkých dějin.
Hrají:

Eliška Balzerová, David Novotný, Martina Delišová, Kateřina Holánová, Michal Novotný /
Martin Pechlát, Miroslav Etzler, Eva Kodešová, Richard Trsťan, Dušan Sitek, Rudolf Stärz /
Karel Vlček, Mirek Sabadin, Václav Liška / Zbigniew Kalina

Cena vstupenky pro občany:

350,- Kč

Představení se koná od 19,00 hodin
Odjezd z Bušovic (Sedlecka a Střapole) v 16,00 hod.

Přihlášky na obecním úřadu Bušovice

nejpozději do 10. 9. 2022
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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

10

