BUŠOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 2

rok 2012

www.busovice.cz

Perokresba kapličky na Sedlecku
Z obsahu:
1) Slovo starosty obce
2) Obec Bušovice se stala součástí mikroregionu Radnicko
3) Víte, že část obce Bušovice je součástí Přírodního parku Horní Berounka?
4) Komplexní pozemkové úpravy
5) Výzkum prováděný v obci Bušovice
6) SDH Bušovice
7) V nouzi poznáš hasiče aneb poděkování SDH Bušovice
8) Pálení zahradního odpadu
9) Zámek v Bušovicích
10) Dotace v oblasti životního prostředí
11) Naši jubilanti
12) Akce pořádané OÚ Bušovice

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
léto a dovolené jsou již nenávratně pryč a přichází čas, kdy se budeme opět ohlížet za
výsledky naší práce v letošním roce. Mohu říci, že za uplynulé měsíce se v jednotlivých
součástech naší obce udělalo mnoho práce. V krátkosti bych se rád zmínil o tom, co mě
osobně nejvíce potěšilo.
Stejně jako na budově obecního úřadu na Sedlecku bylo nutné rovněž opravit střechu na
kulturním zařízení v Bušovicích. Kdo měl možnost v poslední době kulturní sál navštívit,
mohl si všimnout opadaného stropu na velkém jevišti., což bylo způsobeno popraskanou
eternitovou krytinou. Opravu střechy provedla firma Plzák z Tymákova a náklady dosáhly
512.126,40 Kč. Další oprava střechy byla provedena na hasičské zbrojnici
v Bušovicích. Tato oprava se měla provádět již před několika lety při prodeji přední části
budovy. Částka za opravu střechy dosáhla výše 122.859,- Kč a provedla ji firma Zdeněk
Šrejer z Ejpovic. Další významnou akcí bylo pořízení mechanických a chemických filtrů
k úpravě vody v pohostinství v Bušovicích v celkové částce 47.161,- Kč. Zakoupení filtrů
bylo nezbytné pro zabezpečení pitné vody v tomto objektu. V uplynulém období byla též
opravena část místní komunikace „Cikánka“ od křižovatky na konec obce Bušovice – tato
oprava stála 124.483,- Kč. Do části obce Sedlecko byla zakoupena nová autobusová čekárna
v celkové hodnotě 90.308,- Kč.
Rád bych informoval rovněž o tom, jaké finanční částky se podařilo v roce 2012 ušetřit
oproti schválenému rozpočtu. Pouhou změnou systému výběru poplatků za komunální odpad
(z poplatku na osobu na poplatek za odpadní nádobu) obec ušetřila oproti roku 2011 celých
293.452,- Kč. Konkrétně v roce 2011 obec vybrala za odpady 251.688,- Kč a zaplatila za ně
534.283,- Kč. Za rok 2012 bylo vybráno 330.910,- Kč a zaplaceno bylo 320.053,- Kč. Další
úsporu naše obec zaznamenala v oblasti školství. Zastupitelstvo obce na svém jednání
rozhodlo, že bude postupovat podle zákona č. 561/2004 Sb., § 178 odst. 7, který umožňuje
platit neinvestiční náklady pouze na žáky těch základních škol, se kterými je uzavřena
smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy. Tato smlouva byla
uzavřena s obcemi Břasy a Chrást a týká se spádové školy ZŠ Stupno a ZŠ Chrást. V letošním
roce tak obec za neinvestičních náklady placené základním školám ušetřila 85.081,- Kč
(Rokycany 20.041,- Kč a Plzeň 65.040,- Kč). Toto opatření bylo učiněno hlavně z důvodu
podpory místních škol, neboť jak všichni víme, počet jejich žáků klesá a odliv místních dětí
do škol ve městech by mohl ohrozit existenci malých obecních škol.
Rovněž bych vás chtěl informovat o plánované výstavbě vodovodu. Firma D-plus,
projekční a inženýrská, a.s., Plzeň právě dokončuje podklady pro stavební odbor Městského
úřadu Rokycany k územnímu řízení. Konkrétně se jedná o umístění vodojemu a přístupu
k němu, se kterým musí též souhlasit dopravní inspektorát v Rokycanech. Původní plánované
umístění vodojemu znemožňují církevní restituce, proto bylo potřeba místo změnit.
Ve spolupráci s obcí Smědčice se snažíme o dokončení rozdělení katastru Smědčice na
katastr Smědčice a katastr Sedlecko. Zatím se zastupitelstva obou obcí dohodla na hranici
a poté toto schválila na svých zasedáních. Tento počin kvitují jednak úředníci stavebního
odboru Městského úřadu Rokycany, ale hlavně by ho měli uvítat občané části obce Sedlecko,
kterým současný stav může způsobovat nemalé problémy (např. přidělení čísla popisného).
Nápomocen je nám v této věci Katastrální úřad Rokycany, nicméně konečné stanovisko má

Český úřad zeměměřičský a katastrální. Doufáme, že k rozdělení katastru bude jeho vyjádření
kladné, aby nadále nebyly způsobovány problémy při výkonu státní správy a samosprávy.
Mgr. Luboš Pták, starosta obce
Návrh nových hranic katastru Sedlecko:

hranice stávajícího katastru Sedlecko
hranice nového katastru Sedlecko

Obec Bušovice se stala součástí mikroregionu Radnicko
Zastupitelstvo obce Bušovice schválilo na svém zasedání dne 2. května 2012 vstup do
Mikroregionu Radnicko.
Mikroregion Radnicko je spojnicí mezi Křivoklátskem, Brdy a Plzní. Nabízí mnoho
zajímavých míst nad řekou Berounkou, kde najdete jedinečné výhledy na klidnou krásu
přírody. Patří k jedné z nejméně osídlených oblastí v Česku a v jeho regionu se nachází
26 samostatných obcí.
Největší obce jsou obec Břasy s více jak 2200 obyvateli a město Radnice s více než
1800 obyvateli. V těchto dvou obcích je koncentrováno 60% obyvatel. Nejmenší obec
mikroregionu je zároveň nejmenší obcí v České republice. Obec Čilá má pouze 28 obyvatel.
Všechny obce si již téměř 10 let pomáhají, realizují společné projekty a hájí společné zájmy.
Jedním z největších projektů posledních let je vybudování útulku pro psy a zakoupení
odchytového zařízení. Obce mikroregionu tím vyřešili povinnost dle zákona. Za poplatek dle
velikosti obce mohou umístit volně pobíhajícího psa do útulku v Němčovicích, kde je o něj
postaráno po všech stránkách.
Také ve vztahu k dopravě jsme v posledním roce postupovali velmi precizně a povedlo
se nám zastavit radikální změnu v autobusové a železniční dopravě. Při diskuzích se
společností POVED, krajským organizátorem dopravy jsme hledali časy a možnosti nastavení
spojů. Následně byl prvotní návrh z POVEDu obcemi zrušen a spoje nadále fungují
v rozsahu, který je v naší oblasti obvyklý. Vždyť trať Chrást – Radnice oslaví v příštím roce
již 150 let a Radnice s Břasy připravují oslavy na konec června a na léto.
Autobusová doprava zůstala zachována jak v ranních spojích, tak i v průběhu dne a to
do Rokycan i Plzně a zároveň byly zachovány pravidelné spoje uvnitř regionu.
V roce 2011 začal být kladen větší důraz na rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou
bezpečnost. Starostové Břas a Radnic ve spolupráci s policií ČR vypracovali projekt pro
zvýšení bezpečnosti a požádali v projektu Bezpečný kraj o dotace na vybudování kamerového
systému pro celý mikroregion. První etapa byla realizována a letošním roce. Další obce budou
postupně připojovány dle uvolňování finančních prostředků z Plzeňského kraje a finančních
spoluúčastí jednotlivých obcí. Zatím se daří, byť s komplikacemi, rozšiřovat tento jedinečný
bezpečností systém. Pomáhá nejen chránit veřejný majetek, ale především je nápomocen
policii k objasnění přestupků a dalších deliktů. Vždyť celé záznamové zařízení je umístěno na
služebně policie v Radnicích.
Tento rok jsme podali i žádost o podporu na rozšíření odpočinkových míst. Finanční
prostředky pro mikroregion byly přiznány a na podzimu se na 15 místech objeví přístřešky
s lavičkami nejen pro pocestné, ale i pro všechny na procházce, projíždějící cyklisty i pro ty,
kteří se jen tak chtějí pokochat krásou. Krásou přírody, kdy lze nalézt zámek na Březině,
Terešovskou skálu, Libštejn na ostrohu nad Berounkou, hrobku Šternbergů ve Stupně,
židovskou synagogu či Kalvárii v Radnicích, naleziště zlata v okolí Újezda u sv. Kříže, zámek
v Bušovicích, zámek v Liblíně. Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho o krásách na pravém
břehu Berounky. Určitě bych měl zmínit i několik významných osobností. Pochází z naší
oblasti rodina Raye Kroce, zakladatele McDonald, Jiří Potůček – krycím jménem Tolar,
radista skupiny Silver A má též kořeny v našem mikroregionu. Kašpar Šternberg je

zakladatelem paleontologie a stál u zrodu Národního muzea. Gabriela Roubalová je světově
uznávaná operní pěvkyně a její život je připomínám v Radnicích.
Všechny zmíněné jedinečnosti stojí za prezentaci. A je jich mnohem víc. V současné
době připravujeme aktualizaci stránek www.radnicko.cz, kde budou další informace nejen
z historie, ale též akce, které se dějí v naší oblasti. Mikroregion Radnicko nabízí mnoho
příležitostí a možností a za podpory všech obcí je zajisté využijeme pro rozvoj celé oblasti.
Za Mikroregion Radnicko Ing. Jan Špilar – předseda mikroregionu a starosta obce Břasy

Mapka mikroregionu

Víte, že část obce Bušovice je součástí Přírodního parku Horní Berounka?
Do části naší obce zasahuje ve Střapoli a na Sedlecku Přírodní park Horní Berounka. Tento
park vznikl dle nařízení o zřízení Přírodního parku Horní Berounka, které vydaly příslušné
okresní úřady - OÚ Rokycany, Plzeň-sever a Magistrát města Plzně, v souladu s § 77 odst. 3
zákona ČR číslo 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny. V okrese Rokycany leží Přírodní
park Horní Berounka na katastrálním území obcí Bujesily, Hřešihlavy, Chlum, Kladruby,
Kříše, Liblín, Lhota u Radnic, Němčovice, Olešná, Prašný Újezd, Smědčice, Střapole, Svinná,
Třímany, Újezd u Sv. Kříže, Vranovice, Všenice a Zvíkovec.
Přírodní park funguje od 1. února 1996. Byl zřízen za účelem vytváření a ochrany
zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí
a k ochraně specifického krajinného rázu se soustřednými významnými přírodovědnými
a estetickými hodnotami. Cílem parku je usměrnění dalšího vývoje území a zachování jeho
přírodních a krajinných hodnot. Veškeré aktivity je nutné směřovat k naplnění tohoto cíle.

Hranice Přírodního parku Horní Berounka v naší obci:
Od hranice okresů Rokycany a Plzeň-sever u mostu železniční tratě Chrást-Radnice přes
řeku Klabavu vede hranice po této trati do obce Sedlecko, dále po silnici č 233 přes obec
Střapole až k bezejmennému přítoku Korečnického potoka před obcí Všenice. Na
severozápadní hranici park sousedí s Přírodním parkem Rohatiny a dále s Přírodním parkem
Hřešihlavsko. Na severovýchodě přiléhá k Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Hranice Přírodního parku Horní Berounka

Komplexní pozemkové úpravy
V minulém čísle Bušovického
zpravodaje jsem při zmínce o
zlepšování vodního režimu krajiny
slíbil vysvětlit proces a podstatu
komplexních pozemkových úprav
(dále jen KPÚ). Jak se sami záhy
dozvíte, slovo komplexní je v tomto
případě víc než na místě. Téma je o to
aktuálnější,
že
dle
plánů
pozemkového úřadu Rokycany, by
proces KPÚ měl v Bušovicích začít
v roce 2014.
Vysvětlit obsáhlý pojem KPÚ
jednou větou je zřejmě nemožné.
Začněme proto od začátku, stručným
shrnutím vývoje krajiny v několika
posledních dekádách.
Představme si krajinu před 70 lety, kdy pestrou mozaiku menších políček, remízků, alejí
a malých zakroucených potůčků s tůňkami doplňovala hustá síť polních cest. Každý sedlák
(dnes bychom řekli majitel) se tak mohl dostat ke svému pozemku a hospodařit na něm.
Poté přišla doba rozorávání mezí a polních cest, scelování malých políček do velkých
lánů, narovnávání potůčků (či rovnou jejich schování do podzemního potrubí – viz například
Lužnice ve Střapoli), nebo vysoušení malých vodních ploch (např. pole V rybníčkách, které se
nachází po pravé straně od silnice z Bušovic do Smědčic). Bylo to období, kdy se v důsledku
společenských změn měnil způsob obhospodařování zemědělské půdy. Nová zemědělská
technika, která rolníkům ulehčovala práci, ale vyžadovala ucelené pozemky a právě
v důsledku toho došlo k přetváření krajiny. Zájmy přírody i právo na osobní vlastnictví
musely ustoupit do pozadí.
Výsledkem je dnešní stav – velké souvislé lány o výměře několika desítek hektarů. Tato
změna krajiny s sebou postupně přinesla řadu krajinářsko-ekologických problémů, jako jsou
zrychlená eroze (odnos) půdy (tento jev má za následek i zhoršení půdní bonity = kvality
půdy a s tím související cenu pozemku); změna vodního režimu krajiny – riziko povodní,
úbytek podzemní vody; úbytek živočišných i rostlinných druhů; estetické ochuzení krajiny.
Velká změna nastala i pro majitele půdy – jestliže před scelováním platilo, že každý vlastník
měl svůj pozemek přístupný, nyní je situace zcela opačná. Velká část vlastníků půdy má svůj
pozemek „uvězněn“ kdesi ve společném lánu bez možnosti přístupu. To za současné situace
pro majitele znamená, že je vlastníkem pro něho nevyužitelné a tudíž relativně bezcenné
půdy, bez možnosti volby rozhodnout, jak a kdo bude tuto půdu obdělávat.
Nastíněné problémy jsou řešeny právě prostřednictvím komplexních pozemkových
úprav.
Proces KPÚ má za cíl:

Vyřešení majetkoprávních vlastnických vztahů (např. rozdělení společného vlastnictví)
a zpřístupnění půdy všem jejím vlastníkům a celkové zpřístupnění krajiny pro člověka –
obnovení osobního vztahu lidí k půdě.

Vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích.

Ochranu půdního fondu před erozí.

Zvýšení retence (záchytu) vody v krajině, ochranu kvality vody a snížení rizika
povodní. (Současná krajina má velmi sníženou schopnost zadržení vody, což je patrné



např. při přívalových deštích, kdy množství vody odtéká po povrchu pryč. S tím úzce
souvisí i následná „období sucha“, kdy tato voda chybí v podzemí. Tento problém je do
velké míry způsoben současným špatným hospodařením člověka v krajině a s krajinou).
Obnovu krajinných struktur, druhové rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

Samotný proces provádění komplexních pozemkových úprav je téma, které by vydalo na
celou samostatnou publikaci, proto uvedu jen v bodech jednotlivé kroky, které na sebe
v průběhu KPÚ navazují:
1)
Úvodní jednání a ustanovení sboru zástupců
Samotnému zahájení KPÚ předchází úvodní jednání. Na tomto jednání seznámí
projektant a pracovník příslušného Pozemkového úřadu vlastníky půdy s důvody a cíli
úprav. Následuje zvolení sboru zástupců vlastníků půdy. Obvykle se jedná o starostu či
pověřeného zastupitele obce a zástupce z řad vlastníků půdy (myslivce či zemědělce,
pamětníky starého uspořádání krajiny atp.), kteří po dobu trvání KPÚ spolupracují
s projektantem (přinášejí zpětnou vazbu od ostatních vlastníků půdy).
2)
Vymezení obvodu KPÚ
Do obvodu KPÚ spadají v rámci řešeného katastrálního území nestavební
pozemky v extravilánu (území mimo zastavěnou část) obce. Stavební pozemky
navazující na obec, lesní pozemky a ostatní pozemky, jsou v rámci KPÚ řešeny pouze
se souhlasem jejich vlastníka.
3)
Soupis nároků vlastníků půdy
Vlastníci půdy v řešeném území obvykle spadají do 3 základních skupin – stát,
obec a soukromí vlastníci. Z listu vlastnictví vedeného na příslušném katastrálním
úřadě se zjistí, na kolik půdy má každý vlastník v rámci řešeného obvodu KPÚ nárok.
Např.: Petr má několik pozemků a dle jejich velikosti má nárok na 2,4 + 1,9 + 2
+0,2 ha, celkem tedy na 6,5 ha půdy. Pavel má nárok na 3,1 + 0,3 + 1,1 ha půdy,
celkem tedy na 4,5 ha půdy. A takto by se postupovalo dál…
V této fázi se pomyslně vymaže dosavadní vlastnické uspořádání pozemků
v rámci řešeného obvodu KPÚ. Na „bílé mapě“ se začíná s novým návrhem rozdělení
krajiny, s přihlédnutím na původní umístění pozemků. Přichází nejkomplikovanější
a nejzdlouhavější část prací (trvající v řádu let) v jejímž průběhu dochází k vlastnímu
navržení nového uspořádání pozemků. Vlastníci půdy mají možnost vznášet k nově
vznikajícímu uspořádání své připomínky.
4)
Plán společných zařízení
Plán společných zařízení tvoří páteř budoucího uspořádání krajiny a krajinných
prvků v celém katastru. Společná zařízení jsou tvořena zejména návrhem sítě
účelových komunikací (např. polních cest) sloužících pro zpřístupnění pozemků jejich
vlastníkům, návrhem protierozních opatření (protierozní meze, větrolamy, zasakovací
pásy) a vodoochranářských opatření (budování vodních nádržek, prostor na přírodě
blízké úpravy malých vodních toků atd., protipovodňové úpravy v krajině).
Výměra půdy, kterou v rámci řešeného obvodu KPÚ zaberou prvky plánu
společných zařízení, je odebírána z výměry, která v rámci řešeného obvodu náleží
státu a obci.

5)
Nové rozdělení půdy
Nyní je třeba rozdělit uspořádání pozemků jednotlivých vlastníků tak, aby tyto
pozemky byly pro jejich majitele dosažitelné z navržené cestní sítě. V tuto chvíli je na
projektantovi, aby nové uspořádání pozemků navrhl tak, že:
 Průměrná vzdálenost nových pozemků od předem stanoveného středu obce (zámek,
obecní úřad, hospoda,…), které budou vlastníkovi po skončení KPÚ uspořádány, se
nebude lišit oproti stavu před zahájením KPÚ o víc než 20 %.
 Rozloha pozemků po ukončení KPÚ se nesmí u žádného majitele lišit o víc než 10 %
oproti stavu před zahájením KPÚ (např. Petr dostane pozemky v rozmezí 5,85– 7,15 ha,
Pavel v rozmezí 4,05 - 4,95 ha), vždy je ale snaha o dodržení původní výměry.
 Cena nových pozemků se nesmí lišit o víc než 4 % oproti stavu před zahájením KPÚ.
Tato cena je vztahována k odhadní tabulkové ceně půdy. Tržní hodnota pozemků je po
skončení KPÚ většinou výrazně vyšší – pozemky jsou zpřístupněné a v rámci jednoho
vlastníka zpravidla více scelené - Petr po skončení KPÚ dostane jen dva pozemky o
výměrách 2 a 4,4 = 6,4 ha, Pavel dostane dva pozemky o výměrách 1,6 a 3 = 4,6 ha
(nejde o chybné počty, jen o uvedení možného příkladu o 10% rozdílu výměry půdy
před a po KPÚ).
Pokud s návrhem na nové uspořádání souhlasí vlastníci 75 % výměry půdy řešené
v rámci KPÚ (např.: ve 100 hektarovém katastru to znamená alespoň 75 vlastníků, pokud má
každý právě jeden hektar půdy, ale i jeden vlastník, pokud má půdy alespoň 75 hektarů)
a u všech ostatních vlastníků jsou dodržena kritéria o vzdálenosti, rozloze a ceně, mohou se
KPÚ uzavřít.
Následné první geodetické zaměření a vytyčení nově utvořených pozemků, stejně jako
celý proces KPÚ je hrazen státem, vlastníky tedy nic nestojí.
Teprve když jsou KPÚ uzavřené a je jasně vymezené vlastnictví, je možné efektivně
tvořit krajinu. KPÚ nevrátí krajině starý ráz v podobě stovek malých políček, které jsou
dnešní moderní mechanizací těžko obhospodařovatelné. Nabídnou rozumný kompromis
středně velkých ploch, které lze obsluhovat moderní mechanizací při zachování ochrany
zemědělského půdního fondu a krajiny. Jasné vymezení vlastnických vztahů dopomůže
k lepší péči vlastníků o půdu (každý se stará zodpovědněji o vlastní majetek než o majetek
cizí – když vím, kde přesně je moje políčko, budu se víc zajímat o to, jak kvalitně na něm
hospodaří subjekt, kterému jej pronajímám – i půda totiž může špatným hospodařením ztrácet
úrodnost, kvalitu a tím i cenu). KPÚ navíc otevírají velký prostor pro krajinotvorbu v podobě
výsadby alejí, remízků, revitalizací toků, obnovy zaniklých malých vodních nádrží
a podobných opatření. Valnou většinu těchto opatření lze hradit ze státních či evropských
dotací. Dosud, bohužel, většina takových záměrů skončí již při samotném plánování, protože
platí, že dotace bývá podmíněna souhlasem všech vlastníků pozemků, na kterých se má
výsadba či revitalizace provést. V praxi se buď nepodaří všechny vlastníky dohledat, případně
se nepodaří získat jejich souhlas s daným záměrem, byť by se měl týkat jen toho, že na hranici
jejich pozemku se vysadí strom, který se nesmí po dobu několika desítek let pokácet… Proto
KPÚ vymezí již zmíněný plán společných zařízení, tedy státní či obecní plochy půdy, které
jsou pro realizaci výše jmenovaných krajinářských opatření nejvhodnější. Pak už obci jen
„stačí“ mít dobrý projekt a notnou dávku trpělivosti s vyřizováním dotace…
Napsal Lukáš Záhlava

Výzkum prováděný v obci Bušovice
Od podzimu 2012 bude v obci Bušovice prováděn výzkum realizovaný v rámci
projektu „Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa“, který je
financován z Ministerstva kultury prostřednictvím Programu aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity (NAKI). Projekt realizuje Katedra antropologie Fakulty filozofické
ZČU v Plzni. Celý projekt je zaměřen na výzkum řady otázek a témat, mj. je zkoumána
plzeňská lokalita Karlov, kde se nacházela dělnická kolonie a dnes je v těchto místech areál
Škody Plzeň. Dále jsou v rámci projektu mapovány trampské osady a zkoumány volnočasové
aktivity obyvatel v plzeňském regionu. Ve venkovském prostředí je výzkum zaměřen na
proměny krajiny a okolí obcí tak, jak je ovlivnily velké dějinné události (například druhá
světová válka, poválečné odsuny obyvatelstva v pohraničí, porevoluční transformace) i jak je
vnímají a hodnotí sami obyvatelé.
Jednou z důležitých výzkumných lokalit v rámci projektu je obec Lesná (poblíž
Tachova), odkud byla většina původního německého obyvatelstva po válce odsunuta
a obec byla znovu osídlena novými občany, což vedlo mj. ke specifickému pohledu místních
obyvatel na vlastní obec i okolí. Část výzkumných aktivit by pak měla probíhat právě v naší
obci, která zažila trochu jiný osud než vesnice v pohraničí, což se podepsalo na podobě okolní
krajiny i samotné obce. Na základě informací z výzkumu vzniknou různé odborné texty,
publikace i mapy identifikující způsoby využívání krajiny v různých obdobích v minulosti
i v současnosti, dále mapy významných míst v krajině, a to zejména takových míst, kterým
přikládají místní obyvatelé velký význam. Zároveň bude v rámci projektu uskutečněno
i několik výstav. Jedna z nich by se měla uskutečnit v příštím roce také v Bušovicích.
V rámci projektu budou osloveni vybraní bušovičtí občané a bude s nimi uskutečněn
asi čtyřiceti minutový rozhovor. Ten povedou zkušení výzkumníci – učitelé a studenti
z Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Další informace o výsledcích projektu budeme přinášet
v následujících číslech Bušovického zpravodaje.

Bušovice a okolí v 50. letech 20. století a v současnosti
Napsala Tereza Zíková

SDH Bušovice
Občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Bušovice čítá v současné době 45 členů.
V roce 2011 jich bylo pouze 38, ale na výroční valné hromadě, která se konala v lednu 2012,
bylo přijato 7 nových členů.
Z 18 členů sboru je aktuálně sestavena zásahová jednotka obce Bušovice, která je
začleněna do Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje, a to ve stupni
č. 3 – s rozšířenou působností na okolní obce Smědčice, Sedlecko a Střapole.
Sbor i zásahová jednotka užívají ke své činnosti hasičský vůz CAS 21 s cisternou na
3000 l vody, kalovým čerpadlem a elektrocentrálou a vůz AVIA s čerpadlem PPS 12. Tuto
techniku vlastní obec Bušovice a je uložena v hasičské zbrojnici ve vlastnictví obce. Vozidlo
CAS 21 bylo v roce 2009 repasováno, kompletně byla renovována nástavba s cisternou
a čerpadlem a jeho účinnost v boji s ohněm se tím poměrně zvýšila.
Hasiči se o svěřenou techniku starají a udržují ji v akceschopném stavu. Zejména
členové SDH, kteří jsou zároveň profesionálními hasiči, jsou nejvíce aktivní při opravách
a údržbě techniky.
Hasiči občas tuto techniku prověří při cvičných výjezdech, a to samostatně nebo jako
okrskové cvičení. Okrsek č. 7 v současné době sdružuje pouze SDH Bušovice a SDH
Všenice. Poslední prověření techniky ve spolupráci s SDH Všenice proběhlo v červnu
letošního roku.
V poslední době hasiči svou techniku využili při třech ostrých zákrocích. Během
bleskové noční povodně v červenci odčerpávali vodu ze zaplaveného domu a zahrady ve
Smědčicích v čísle popisném 29. Při tomto zásahu bylo využito kalové čerpadlo Honda, druhé
čerpadlo nasadila na místě zásahová jednotka, která přijela z Rokycan. Za 2 hodiny byla voda
ze sklepů a ze zahrady ve Smědčicích odčerpána. Dále hasiči hasili hořící trávu u Liškárny ve
Smědčicích. Poslední akci měli hasiči ve středu 12. září, kdy zasahovali u havarovaného
automobilu ve Smědčicích.
Z výše uvedených aktivit je zřejmé, že bušovická výjezdová jednotka je akceschopná
a je platným článkem IZS Plzeňského kraje.
Napsal Karel Dlouhý a Jiří Sádlo

Při zásahu…

V nouzi poznáš hasiče aneb poděkování SDH Bušovice
V poslední době nás všechny trápí výkyvy počasí – střídající se sucho s přívalovými
dešti. Naši obec Smědčice opravdu překvapil svoji intenzitou největší přívalový déšť v noci
z 20. června na 21. června, kdy se náš sotva tekoucí potůček, změnil doslova v prudkou řeku.
Po jejím odtečení zbyla v zahradách a na komunikacích spousta bahna a vody. Zatímco
v některých částech obce obyvatelé klidně spali, na jiných místech se odehrávala malá
dramata. Nejen zaplavené sklepy, ale i obytné místnosti podnítili majitele k zavolání HZS
Rokycany. Ti společně s SDH Bušovice vyrazili našim občanům na pomoc. Přestože na
mnohé z nich čekalo ráno jejich zaměstnání, obětavě pomáhali při likvidování této katastrofy.
Následující den pak opět pomáhali s čištěním potrubí dešťové kanalizace a studní.
Velkým úkolem bylo vyčištění koupaliště, kde bylo tentokrát obrovské množství naplavené
půdy z kukuřičného pole. Přestože byla půda z koupaliště vyvážena ručně na kolečkách, byli
hasiči nuceni mnohokrát dojet pro čistou vodu.
Za všechny tuto obětavou práci patří dík všem obětavým členům těchto hasičských
sborů.
A ještě vzkaz pro bušovické statečné hochy. Máte naše veškeré sympatie, ale
doufáme, že se s Vámi uvidíme jen v klidu na Hasičském plese.
S velkými díky
Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Čištění koupaliště ve Smědčicích

Pálení zahradního odpadu
Nastává období podzimu, které je již z ladovských pohlednic známé kouřem a „vůní“
bramborové natě. Na obrázcích jde o romantické scenérie, možná proto se je v Bušovicích
snažíme ve velkém napodobovat. V reálu to ale až taková romantika není, obzvlášť když se
pod kouřem dusí půlka vesnice. Už je nám i jedno, jestli je zrovna podzim, jaro nebo léto,
když už se na zahradě nějaký ten nepořádek najde, rychle ho spalme. Nahoře je místa dost,
tam se toho vejde. Kouř však bohužel nezná hranice a ne vždy stoupá jenom vzhůru…
V pravomocích obcí je sice možnost pokutování takového přestupku, ale ruku na srdce na vesnicích, kde se lidé osobně znají, je toto řešení natolik problematické a nešťastné, že je
v praxi těžko uplatnitelné.
Jak tedy dosáhnout toho, aby se současná nepříznivá situace zlepšila? V první řadě musí
být u „paličů“ vůle přistoupit na změnu zaběhnuté rutiny. Možná, že když se zamyslí nad tím,
jak svým počínáním znepříjemňují život ostatním, sami pocítí potřebu změny.
Co tedy dělat se zahradním odpadem? Opravdu nejsme schopní odpad, který nám bez
obtěžování okolí na zahradě vyrostl, na té samé zahradě bez dalšího obtěžování sousedů
zlikvidovat? Možností, jak tento problém řešit, se nabízí několik:
 Všechny druhy zahradního odpadu lze kompostovat. Nenašlo by se u vás v rohu
zahrady místo na zřízení kompostu? Substrát, který kompostováním vznikne, můžete na své
zahradě dál využít jako výborné hnojivo.
 Posekanou trávu můžete využít také jako mulč (nastýlku) okolo stromů a keřů – tím si
ušetříte čas nutný na pletí a ušetříte peníze za mulčovací kůru. Dostatečná vrstva mulče drží
vláhu a svým postupným tlením uvolňuje do půdy živiny. Mulčováním také ušetříte místo na
kompostu, na kterém zbude více místa pro jiný zahradní odpad.
 Ořezané větve je možné zahradním drtičem nadrtit či naštěpovat a opět použít jako
mulč, po uschnutí s nimi lze topit. Ne každý má doma štěpkovač a tak se pálení jeví jako
nejjednodušší a nejrychlejší možnost. Je ale nutné pálit větve, na kterých ještě včera „zpívali
ptáci“? Opravdu by nepočkaly půl roku na hromadě v koutě zahrady, kde by proschly natolik,
aby potom za krátkou chvíli shořely plamenem?
 Pokud
z jakéhokoliv
důvodu
nemůžete využít některou z předešlých
variant, nabízí obec pomoc v podobě
rozmístění velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad. Ty byly na předem vyznačených
místech pro občany bezplatně k dispozici
v průběhu září a dále budou přistaveny
v říjnu. O sběrných místech a času sběru
obec informovala na svých vývěsních
plochách a rozhlasem; stejně tomu tak
bude i v říjnu!
Možnosti,
jak
řešit
problém
zahradního odpadu, aniž bychom tím
obtěžovali své sousedy, tady jsou. Kdo říká, že ne, jen hledá výmluvu, aby nemusel upustit od
nejpohodlnějšího řešení. Věřme, že se situace zlepší a změnu pocítíme už od letošního
podzimu.

Zámek v Bušovicích
O historii Bušovického zámku bylo již mnoho
napsáno. Zámek, který byl od roku 1799 do roku
1829 lesním úřadem, od roku 1830 do roku 1977
zde sídlila škola, a poté se stal místem drobných
služeb a svoje zázemí zde měli i mladí „svazáci“.
Mnoho občanů ale neví, že budova je od roku 1986
v majetku Studijní a vědecké knihovny Plzeňského
kraje (dále jen SVK).
Zámek v Bušovicích, dílo Jakuba Augustona
mladšího, postavený mezi léty 1709−1717, je
objektem
zapsaným
ve státním
seznamu
památkových objektů pod číslem 3779. SVK v zastoupení státu převzala do hospodářské
správy objekt bezúplatným převodem od Místního národního výboru Bušovice v červnu roku
1986. Objekt byl v té době prázdný a nevyužívaný. Nový správce zahájil okamžitě
rekonstrukční práce. Zcela zrušena byla již nepoužívaná provozovna kadeřnictví a samostatný
vchod ve východní stěně budovy byl zazděn. V interiéru byl nově zbudován WC a po budově
proveden nový rozvod elektřiny. K temperování bylo pořízeno topení akumulačními kamny.
V roce 1987 bylo do zámku přemístěno prvních 730 běžných metrů nejstarších knižních
fondů do nově pořízených kovových regálů. Pro zabezpečení nosnosti podlah bylo zahájeno
statické zabezpečení objektu a podle zpracované dokumentace bylo přikročeno ke stavebním
pracím. Drobná provozovna MNV Bušovice prováděla stavební práce ve dvou částech.
V roce 1989 bylo provedeno zpevnění budovy v přízemí v patkách kleneb ocelovými táhly
oběma směry. V patře byla očištěna cihlová klenba a byla zhotovena železobetonová
skořepina, zapuštěná do obvodového zdiva kotevními šrouby. Po provedení těchto prací byla
podlaha ve všech místnostech přízemí i patra vyspravena nebo nově položena a upravena
krytinou z linolea. Současně byla provedena oprava venkovní omítky a natřena všechna okna,
venkovní plechy na fasádě a báni kaple. V roce 1990 byla provedena druhá část oprav.
Osazena byla ocelová táhla v krovu podle projektové dokumentace. Po ukončení stavebních
prací ještě v tomtéž roce, byly prostory zámku zcela zaplněny knižním fondem v délce 2.236
běžných metrů.
SVK v r. 2000 požádala svého zřizovatele, tj. Ministerstvo kultury v Praze o důkladnější
opravu střechy a fasády památkově chráněného objektu. Tyto opravy byly realizovány a
v roce 2000 je prostavěno 2 337 tis. Kč. V dalším roce, po urgencích u zřizovatele, byla na
další opravy přidělena částka 2 185 tis. Kč a stavba se protáhla až do roku 2002, kdy byla
stavba dokončena opravou fasády a oken v hodnotě cca 1088 tis. Kč. Oprava zámku spočívala
v úplné rekonstrukci krovu, ve výměně střešní krytiny a obnově fasády podle požadavků
Památkového ústavu v Plzni. Součástí opravy byla i rekonstrukce věže nad bývalou kaplí
zámku. Při postupné demontáži krovu a výměně většiny jeho prvků došlo k destrukci hlavní
římsy v délce cca 6 metrů nad hlavním vchodem. Příčinou bylo nesourodé a dožilé zdivo.
Z tohoto důvodu musela být římsa po celém obvodu provedena nově.
Prostranství před zámkem však patří do majetku obce Bušovice. V roce 2008 byl tento
prostor upraven z rozpočtu obce Bušovice v částce 995.942,- Kč. Nasvícení zámku bylo též
zhotoveno z rozpočtu obce Bušovice ve výši 136.331,50 Kč. Slavnostním odpolednem
29. listopadu 2008 bylo prostranství představeno našim občanům a Bušovický zámek a jeho
okolí se staly opět dominantou obce.
K sepsání tohoto článku bylo použito brožury 50 let SVK v Plzni, výkladu bývalého ředitele
PhDr. Jaroslava Vyčichla a archivu obce Bušovice.

Redakční rada

Dotace v oblasti životního prostředí
Mnoho dobrých nápadů a záměrů končí svůj krátký život kvůli tomu, že na jejich
realizaci nejsou potřebné finance. Nejinak je tomu i v oblasti životního prostředí. Přesto
existují možnosti, jak peníze přeci jen získat.
Bývá pravidlem, že v lednu každého kalendářního roku vypisuje Krajský úřad
Plzeňského kraje dotační titul s názvem „Podpora projektů a činností v oblasti ochrany
přírody a krajiny“. V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotace zejména na,
citujeme:
„Opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu
přírodních biotopů, významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability a na
výsadbu a údržbu dřevin (u projektů výsadby a údržby dřevin není předmětem podpory část
nákladů určených na kácení dřevin). Dále jsou podporovány iniciativy vedoucí k zachování
krajových odrůd ovocných dřevin a záchranné projekty zaměřené na ohrožené druhy
živočichů a rostlin.“
Dotace bývá poskytována do výše 90 % ceny projektu, maximálně však do výše
50 000Kč. Žádosti o dotaci mohou podávat obce, nestátní neziskové organizace, fyzické
a právnické osoby (pokud působí na území kraje v oblasti ochrany životního prostředí).
Obec Bušovice z tohoto dotačního titulu získala v roce 2011 finanční prostředky na
nákup a instalaci ptačích budek v Kokotském lese. Bylo by proto vhodné využít této
příležitosti a zažádat v lednu roku 2013 o finanční podporu dalšího záměru. Zde je prostor po
návrhy občanů, kteří mohou na obecní úřad zasílat své podněty týkající se zlepšení životního
prostředí či ochrany přírody na území obce.
Pro inspiraci uvádíme některé z projektových záměrů, které byly tímto dotačním
titulem v uplynulých letech na území Plzeňského kraje podpořeny:
 Ošetření památného stromu, výsadba aleje či stromořadí, revitalizace zeleně v obci.
 Údržba pramenu či biotopu se vzácným druhem rostlin či živočichů.
 Eliminace invazních druhů (netýkavka, křídlatka).
 Boj proti varroáze a moru včelího plodu.
Není cílem vymýšlet zbytečný projektový záměr jen proto, aby se obec pokusila dotaci
„urvat“. Jistě se ale najde spousta užitečných nápadů, na jejichž realizaci by se dotace
smysluplně využila. Věříme, že jste se inspirovali a případný dobrý nápad si nenecháte jen
pro sebe.

Ptačí budky zakoupené z dotačního titulu v loňském roce

Naši jubilanti
Tak jako v každém čísle zpravodaje přinášíme i zde informace o našich jubilantech.
Zveřejněni jsou zde občané, kteří v daném pololetí oslaví své významné životní jubileum
70, 75, 80. Od 80ti let věku jsou jubilanti zveřejňováni každým rokem.

Bušovice
Josef Nový
Libuše Nová
Josef Bernášek
Vojtěch Záhlava
Anna Koželuhová
Josef Racek
Marie Sádlová
Anna Čiháková
Rudolf Kastner
Ladislav Hůlka

70 let
81 let
82 let
82 let
75 let
85 let
89 let
89 let
90 let
88 let

Sedlecko
Václav Šmídl
Ján Terlecký
Vladimír Karel
Marie Pěnkavová
Jana Terlecká

70 let
75 let
70 let
81 let
70 let

Střapole
Alena Ečerová
František Šedivec
Zdenka Strusková
Stanislav Struska
Marie Fryčková
Vlastimil Tejček

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM
PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST.

81 let
83 let
80 let
84 let
85 let
87 let

Akce pořádané OÚ Bušovice
Akce, které se v předchozím období uskutečnily:
VI. ročník setkání „U tří lip“
VI. ročník setkání „U tří lip“ se uskutečnil dne 9. června 2012. O zábavu se postaraly kapely
Black Birds z Chrástu a Four Band z Plzně. Přítomné návštěvníky velice zaujala i ukázka
výcviku dravců.

V měsíci srpnu se uskutečnil zájezd na Chodské slavnosti do Domažlic a v září zájezd na
Zahradu Čech do Litoměřic.
V letošním roce jsou pro naše občany ještě připraveny tyto akce:
- Dne 27. října 2012 se uskuteční vepřové hody s dechovou kapelou Pohodovka a večerní
zábavou se skupinou Four Band.
- Dne 2. listopadu 2012 proběhne zájezd na činohru Radůz a Mahulena do Národního divadla
v Praze.
- Dne 8. prosince 2012 proběhne adventní zájezd do Drážďan.
Oba tyto zájezdy jsou již plně obsazeny.
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