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SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Bušovického zpravodaje bych Vás rád seznámil s několika
informacemi z Mikroregionu Radnicko.
Jak již víte, naše obec je součástí mikroregionu, kterého členy jsou obce od Zvíkovce
až po obec Smědčice, která vstoupila do tohoto svazku před nedávnem.
Na poslední schůzce starostů těchto obcí se projednávaly okruhy možné spolupráce.
Jedním tématem je odpadové hospodářství. Jednotlivé obce mají uzavřené smlouvy se
svozovými firmami většinou do konce roku 2013. Nabízí se zde možnost výběrového řízení
vypsaného celým mikroregionem, čímž se předpokládá určitá úspora peněz pro všechny obce
a samozřejmě i pro nás, občany. Obdobná akce se možná uskuteční i v oblasti odběru
elektrické energie.
Dobrá spolupráce se rýsuje i v oblasti tvorby strategického plánu obcí, což bude do
budoucna povinnost pro všechny obce. Není však ještě dořešené, zda postačí pro
mikroregion jako celek, či bude zapotřebí, aby každá obec vypracovala strategický plán
vlastní. Každopádně bude výhodné spolupracovat.
Dalším z hlavních cílů je získávání financí z různých dotačních titulů. Toto téma je
také velmi aktuální.
Velmi slibně se vyvíjí otázka prevence před kriminalitou. Zde již některé obce
disponují kamerovým systémem, navíc se plánuje zakoupení fotopastí, které si budou
jednotlivé obce podle potřeby půjčovat.
Myslím, že odsouhlasení vstupu do Mikroregionu Radnicko nebyl krok unáhlený.
Naše obce se i do budoucna musí rozvíjet a v mnohých oblastech bude členství velkým
přínosem.
Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.

Luboš Pták

ROZPOČET
OBCE BUŠOVICE

na rok 2013
v tis. Kč na 2 des. místa
PŘÍJMY
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

VÝDAJ E
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

1-ŽIVOT.PROSTŘEDÍ
2310 - pitná voda

250.00

2321 - kanalizace

450.00

2341 – rybník

100.00

3722 - odpady

330,00

450.00

Celkem
2- ZEMĚDĚLSTVÍ

330,00

1.250.00

20,00

0

300.00

0

320.00

0

1031 – lesy – nájem
1031 – lesy
Celkem
3 – DOPRAVA
2212 – silnice

100.00

2221 – dopravní obslužnost

400.00

Celkem
5 – ŠKOLSTVÍ

500.00

3113 – základní školy

150.00

Celkem
6 – ZDRAVOTNICTVÍ

150.00

3519 – obvodní lékař

6.00

Celkem
7 – KULTURA A ZÁJMOVÁ ČIN.

6.00

3314 – knihovny

30.00

3319 – ostatní záležit.kultury
3392 – kulturní sály

150.00
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

--10.00

420.00

5512 – hasiči

100.00

6112 – zastupitelstvo obce

650.00

6171 – místní správa

5.00

1.000.00

Celkem
10 – MÍST.HOSPODÁŘ.

5.00

1.750.00

3631 – veřejné osvětlení

200.00

3632 – pohřebnictví

20.00

3639 – místní hospodářství

850.00

650.00

3745 – vzhled obce

100.00

250.00

Celkem
12 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

950.00

1.120.00

1111 – daň z příjmu ZČ

850.00

1112 – daň z příjmu SVČ
1121 – daň z práv. osob

70.00
1.000.00

1511 – daň z nemovitosti

580.00

1113 – daň z hr.výnosu

100.00

1211 – DPH

1.500.00

Daně celkem

4.100,00

12 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1361 – správní poplatky

15.00

134*- místní poplatky

25.00

4112 – dotace na výkon st.správy
6310 – úroky

100.00
60.00

Celkem

4.300.00

CELKEM

5.915.00

5.196.00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: +719.00 tis. Kč
Příjmem roku 2013 bude též přebytek hospodaření roku 2012
Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem obce Bušovice dne 17.12.2012

Luboš Pták, starosta obce

TJ SOKOL BUŠOVICE
Tělocvičná jednota Sokol Bušovice má v současné době
18 členů a soutěží v okresním přeboru v nohejbale. Hřiště,
kde se soutěž odehrává, je jejím majetkem.
Dalším majetkem jednoty je budova tělocvičny a
přilehlé zahrady. Tyto nemovitosti jsou ve špatném stavu,
a to dlouhodobě, protože možnosti financování
v minulosti i v současnosti formou dotací od České obce
sokolské neumožňují a ani nepokryjí běžné provozní
náklady.
Po jednání zástupců TJ Sokol se zástupci obce
Bušovice byla garantována podpora financování a
následného rozvoje objektů, včetně jejich využití i
v budoucnu. Dospěli jsme k závěru, že tyto objekty obci
jednota Sokol Bušovice daruje. To vše za předpokladu, že obec Bušovice bude mít zapsáno
v listu vlastnictví věcné břemeno umožňující využití objektů TJ Sokol i v budoucnu pro
vyplnění volného času, ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti a společenské a kulturní
činnosti.
Valná hromada TJ Sokol, konaná dne 24. ledna 2012, podle Stanov České obce
sokolské svým usnesením rozhodla požádat o vydání souhlasu k darování tělocvičny a
zahrady prostřednictvím stanoviska okresní župy Rokycanovy. V žádosti byly zaslány
potřebné doprovodné materiály jako zápis z Valné hromady, prezenční listina, kopie listu
vlastnictví, znalecký posudek, kopie o přidělení IČO a registračního čísla, stanovisko obce
k územnímu plánu. Naše žádost nebyla na předsednictvu okresní župy kladně vyřízena a
nebylo zasláno stanovisko České obce sokolské do Prahy.
Následovala řada dalších jednání na úrovni zastupitelstva obce i na úrovni TJ Sokol,
ze kterých vyplývalo, že nadále trvá zájem jednoty objekty darovat na straně jedné a převzetí
objektů do vlastnictví obce na straně druhé. Proto bylo rozhodnuto vypracovat návrh darovací
smlouvy s věcným břemenem a jednání na úrovni TJ Sokol opětovně obnovit. Dva zástupci
Sokola se zúčastnili jednání předsednictva okresní župy Rokycanovy, na kterém byl opětovně
vysvětlen stav nemovitého majetku a záměr jeho dalšího využití a předán návrh darovací
smlouvy s věcným břemenem. Předsednictvo vyslovilo souhlas k darování majetku a po
zpracování dalších potřebných materiálů od obce bude žádost předána na Českou obec
sokolskou do Prahy ke konečnému rozhodnutí. Věříme v kladné vyřízení celé této záležitosti
a ve využití objektů pro rozvoj sportu i společenské a kulturní činnosti v obci.
Záměrem je upravit tělocvičnu v rámci možností obce pro tělocvičnou činnost.
Přilehlou zahradu potom využít pro stavbu dětského hřiště, o které se v obci dlouhodobě
hovoří.
TJ Sokol v současné době oplocuje hřiště pro míčové hry, které zůstane v jejím
majetku a bude rovněž využitelné pro potřeby mladých v obci.
O dalším vývoji ohledně darování nemovitostí Vás budeme informovat.
Za TJ Sokol

Jiří Sádlo

730. VÝROČÍ STŘAPOLE
Vážení čtenáři,
v tomto článku bychom chtěli připomenout a trochu oslavit 730. výročí první dochované
zprávy o Střapoli. Již v dřívějších číslech BZ se o Střapoli psalo, a tak dnešní vzpomínku
zaměříme na život občanů a jejich osudy.
Když byla v roce 1295 založena Nová Plzeň,
plnila od samého počátku hospodářskou funkci a
stala se svrchovaným městem. V roce 1449
„vysadila Plzeň celou obec TŘAPOLE“, jak se
tenkrát Střapole označovala.
Ve druhé polovině 15. století se měnil
hospodářský vývoj obcí. Dochází například
k zalesňování velkých ploch nebo budování rybníků.
Do tohoto období zřejmě patří i zbudování rybníka
v naší obci. V roce 1581 kupuje město Plzeň celou
ves Střapole. Další zajímavostí je, že v roce 1772
byla císařským patentem stanovena povinnost začít
užívat příjmení (před tímto výnosem se uvádělo
pouze křestní jméno, kde tento pracoval nebo kde se
usadil). V obci tak bylo ustaveno mnoho rodů –
nákupem statků, dědictvím, uzavřením sňatku nebo rodů, žijících zde nejméně 250 let, jako
jsou rody Fryčků, Radů, Beránků.
Po roce 1848 začíná nová doba venkova. 7. září 1848 byla zrušena robota, rolníci se
osvobodili od pracovní povinnosti na panském, mohou se svobodně stěhovat a tím do vsí
přichází i nová vrstva obyvatelstva – dělníci. Rok 1860 přinesl růst průmyslu, a tak na
vesnicích vzniká vrstva dělníků – domkářů, kdy muž pracoval v továrně a žena hospodařila
na poli.
10. června 1873 vydal císař Josef II. Patent, na základě kterého mohli poddaní a
vrchnost uzavírat smlouvy o zřízení vesnické samosprávy. Tak byl ve Střapoli ustanoven
rychtářem Vojtěch Kouřim a konšelem – Josef Fryček. Od 3. září 1888 je Střapole
samosprávnou obcí se starostou a radními a od 25. května 1896 se starostou a devítičlenným
zastupitelstvem. Tato struktura trvala prakticky do roku 1948, kdy začala éra Národních
výborů. V roce 1960 došlo ke spojení s obcí Bušovice (Střapole je částí obce). Na vedení celé
obce se podíleli významnou měrou občané ze Střapole – Václav Klaubr jako tajemník (od
5/1963 do 10/1976), František Jan (od 11/1971 do 10/1976) a Stanislav Struska (od 10/1976
do 9/1989) jako předsedové MNV. Po roce 1989 dochází ke změně obecní struktury a jsou
zřízeny obecní úřady. V současné době je starostou obce Mgr. Luboš Pták, který je také ze
Střapole.
Zpět k historii. Po Bílé hoře byla v souvislosti s rekatolizací vystavěna kapličky na
návsi (zbořena v roce 1970). V roce 1883 byl umístěn pomník u čp. 40 (u Benešů), s nápisem:
„ Ku cti a slávě Boží věnovali občané Střapolští“.
Demograficky byla Střapole zcela zemědělskou obcí – bylo zde 13 sedláků, za prací v
průmyslu docházeli dělníci pěšky do Břas, Chrástu, Plzně i jinam. Od roku 1863 vede kolem
vesnice železnice, ale až v roce 1986 je zřízena zastávka. V letech 1890 -91 se buduje silnice
z Chrástu do Stupna, která byla v roce 1959 asfaltována a v průběhu let 1968 -69 rozšířena.
První světová válka v letech 1914–18 byla pro obyvatelstvo utrpením. Ze 46

odvedených mužů bylo 8 zajato a 5 občanů padlo. Toto připomíná pamětní deska na obecním
domě čp. 6. Po vzniku ČSR v roce 1918 byla velká pozornost věnována výstavbě nových
domů nebo opravám stávajících a úpravě veřejných prostranství. Ve společenské oblasti
vznikají spolky – Sokol, divadelní spolek a je zřízena obecní knihovna. Od 24. září 1918 je
v obci zavedena elektřina a vybudováno veřejné osvětlení (4 světla).
Celosvětová krize v letech 1931–35 poznamenala obec velkou nezaměstnaností, bez
práce bylo 12 až 20 občanů. V roce 1938 byla 10. dubna za velké slávy založena třešňová alej
(za obcí k lesu), kde každý žák z obce zasadil svůj strom. S nastupujícími změnami před 2.
světovou válkou přišly v roce 1939 do Střapole rodiny, které byly vyhnány z pohraničí –
rodina p. Sýkory, p. Josefa Černého, p. Františka Hurta a několik dalších jednotlivců. Při
mobilizaci narukovali všichni muži do 40 let a v obci byl vojenský trén se 128 koňmi s vozy.
Vznik Protektorátu Čechy a Morava ukončil činnost všech spolků a organizací. Národní
souručenství – spolek spolupracující s Němci – v obci založen nebyl. V roce 1943 odešly do
Říše pracovat ročníky 1923 a 1924 (Kroc a Tejček), ale sedláci byli z tohoto totálního
nasazení osvobozeni. V roce 1944 byli do dolů totálně nasazeni Vlastimil Tejček, Václav
Fryček st., Václav Černý a Josef Liška. V roce 1945 na konci války, kdy bylo velké
bombardování Plzně, žilo ve Střapoli 230 lidí, protože zde žili i příbuzní a známí z města a z
pohraničí. 2. světová válka pro nás skončila příjezdem americké armády 6. května 1945.
Američtí vojáci bydleli u Škubalů a v hostinci „U Krchovů“ měli kuchyni.
Hned v květnu 1945 začala obnova a zvelebení obce (opravil se rybník, zbudována
kanalizace v horní části obce). Vznikly dvě politické strany - KSČ a Sociální demokracie.
V letech 1945–46 se vrátilo z obce do pohraničí 37 obyvatel. V roce 1946 se konaly první
poválečné volby. Z povolených čtyř stran získala KSČ 60, Sociál. demokratická strana – 36,
Národně socialistická strana – 6 a Lidová strana -11 hlasů. Volilo všech 123 zapsaných voličů.
Velké sucho v roce 1947 bylo likvidační pro dobytek, který nebylo čím krmit. Přesto je
dokázáno, že zemědělci splnili všechny předepsané dodávky a obec za to dostala od ONV
darem elektrickou pračku a žehlící kalandr. Vše bylo zabudováno a vyžíváno občany v čp. 3.
Za dobrovolnou sbírku občanů, které přinesla 24 tisíc korun, byl vybudován obecní rozhlas.
Po Únoru 1948 mělo dojít ke sloučení KSČ a Sociální demokracie, ale k tomu
nedošlo a Soc. demokratická strana byla zrušena. Volby do Národního shromáždění s jednou
kandidátkou měly tyto výsledky – 107 voličů pro, 3 proti, 1 hlas neplatný.
Padesátá léta nezačala v obci dobře. Zemědělci nedostávali potravinové lístky,
dodávky byly příliš vysoké, proto v roce 1952 byli tři sedláci potrestáni 10 dny vězení za
jejich nesplnění. Po velkém a dlouhém přesvědčování bylo 29. července 1952 založeno JZD
Střapole. Hospodařilo na 190 hektarech. Obecní les byl v roce 1953 předán státu. Měnová
reforma 1. června 1953 připravila většinu obyvatel o úspory z válečné doby, ale také přinesla
zrušení potravinových lístků. Již v roce 1951 byla v obci otevřena prodejna potravin (Jednota
Rokycany), zlepšil se kulturní život v obci (zřízena „kulturní jizba“), byla vybudována
zemědělská váha na návsi a byla asfaltována silnice z Chrástu do Stupna. V roce 1959 byla
v obci první televize a začaly se pořádat zájezdy členů JZD po historických památkách a do
pražských divadel.
V 60. letech byla provedena meliorace v okolí obce, která výrazně změnila vzhled
krajiny. Dále byla provedena generální oprava prádelny. Velkým přínosem bylo zavedení
pravidelné autobusové dopravy linkou Kříše – Rokycany a později do Plzně. Došlo ke
sloučení MNV pod obec Bušovice, což znamenala konec samosprávy obce Střapole. Zrušení
„hrudkoven“ v Ejpovicích přineslo výrazné zlepšení životního prostředí. Hasiči dostali novou
stříkačku PPS 12. Ke konci roku 1967 bylo sčítání obyvatel – ve Střapoli žilo 22 dětí do 16 let,
37 osob starších 60 let, 9 studentů starších 16 let a 55 pracujících (z toho 25 v JZD a 32 mimo

obec). Od roku 1940 byla v obci plná zaměstnanost.
Události let 1968 a 1969 obec nikterak výrazně nezasáhly. Starost byla spíše o sklizeň
úrody z polí. Cizí vojska obcí pouze projížděla, nad čp. 40 havaroval sovětský tank. V tomto
období byla dokončena výstavba kanalizace v dolní části obce.
Sedmdesátá léta jsou poznamenána rekultivací polí, konkrétně byla zrušena cesta do
Korečníka, zlikvidována třešňová alej z roku 1938, při budování polní cesty do Všenic byl
zrušen lomeček „v pískách“ a byl uzavřen hostinec u Krchovů. Ke dni 31. 12. 1979 žilo ve
Střapoli 104 obyvatel. Z pracovní činnosti pro obec byl v čp. 6 zřízen mandl, garáž a
mládežnická klubovna. Při cestě na Vitinku bylo vysázeno 15 třešní, byl vyčištěn rybník a
myslivci dostavěli svoji klubovnu u střelnice. Významnou společenskou akcí bylo každoroční
pořádání „Staročeských májů“ místní mládežnickou organizací.
V 80. letech bylo vybudováno dětské hřiště na pozemku odkoupeném od Diepolda.
V obci byla postavena nová požární zbrojnice s kulturní místností. Byla provedena
rekonstrukce prodejny potravin a pořízeno vybavení místní knihovny. Slavnostně byla
uvedena do provozu zastávka ČSD. V obci byl zahájen pravidelný svoz komunálního odpadu.
V posledním roce tohoto desetiletí došlo ke změně politického režimu. V obci vzniklo
Občanské fórum, ale skončila činnost ostatních organizací. Zůstali pouze hasiči
transformovaní na Sbor dobrovolných hasičů.
V devadesátých letech byla ukončena činnost MNV a obec je samosprávně řízena
Obecním úřadem s jinými pravomocemi a povinnostmi. K dalším aktivitám tohoto desetiletí
patří provedení celkové telefonizace obce ze 4 na 27 stanic, byl vybudován vodovod do čp. 6
(prodejna) a byl opraven rybník a vybudována nová kanalizace podél rybníka. Posílením
příkonu elektrické energie mohlo dojít k budování elektrického vytápění domů v obci. Do čp.
3 byl zakoupen výčepní pult SDH. Vznikla přírodní rezervace „Horní Berounka“, do které je
zahrnuta i část naší obce. Doba s sebou přinesla i některá negativa – bankroty bank a
spořitelen, zavírání a likvidace továren a růst nezaměstnanosti. K 31. 12. 2000 bylo v celé
obci Bušovice z 301 práce schopných občanů 23 nezaměstnaných, tj. 7,64%.
Koncem roku 2000 bylo ve Střapoli 71 občanů, ale z toho pouze 4 děti školního věku.
Od roku 2001 do dnešních dnů došlo v obci ke zrušení mandlu, byla uzavřena prodejna
potravin, zrušena telefonní budka a likvidace váhy na návsi. Byla provedena plynofikace obce,
instalován nový digitální rozhlas a postavena nová autobusová čekárna. Ve Střapoli skončila
místní knihovna a činnost ukončil i SDH.
Obyvatelstvo Střapole: 1921 – 190 osob
1955 – 125 osob
1979 – 104 osob
2000 – 71 osob

1945 – 230 osob
1968 – 123 osob
1991 – 76 osob
2012 – 83 osob1

„Jaká je Střapole dneška? Lidé jsou uzavřenější a schovaní za hustými ploty. Může za to
dnešní nejmodernější technika – TV, počítače, faxy, mobilní telefony, internet – lidé nemají
potřebu se scházet a popovídat si. Společnost je rozdělena na bohaté a chudé. Dnes je
Střapole částí obce Bušovice a léty se proměnila z živé zemědělské vesnice na periferní
ubytovnu lidí – důchodců a mladší generace, pracující mimo obec. Z dřívějších vymožeností
zůstala pouze zastávka autobusu a vlaku. Co popřát naší Střapoli do dalších let? Aby zůstala
zachována, omladila se a aby se brzy vrátila důvěra a soudržnost mezi občany“, říká
Stanislav Struska ze Střapole, autor tohoto příspěvku.
1

K 31. 12. 2012 žilo v obci 83 osob bez ohledu na to, zda jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

NAŠI JUBILANTI
I v tomto čísle zpravodaje patří stránka našim jubilantům. Zveřejněni jsou zde občané,
kteří v I. pololetí tohoto roku oslaví 70, 75 a 80 let .Od 80 let jsou zde jubilanti zveřejňováni
každým rokem.

Bušovice
Helena Čechurová
Jan Wolf
Karel Sochor
Blažková Jaroslava
Záhlavová Eliška
Zíková Lila
Hrůza František
Pytlíková Anna

70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
83 let
89 let
93 let

Josef Vidorek
Alena Bělohubá
Jana Kopsová
Václav Mašek
Věra Karníková
Květoslava Jarošová
Zdeňka Čechurová
Miluška Bošková
Josef Čechura

70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
81 let
82 let
86 let
87 let

František Gruntorád
Zdeňka Černá
Vlasta Benešová
Tejčková Marie
Janová Blažena

70 let
80 let
81 let
82 let
92 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST!

Včely a včelaři v Bušovicích
Spolu s prvními jarními květy si
můžeme všimnout dalšího z poslů
jara – včel. Ty mají nejen pro člověka,
ale i pro krajinu, ve které žijeme,
zásadní význam. Ne nadarmo se
občas říká, že bez včel by nebylo
života. Samotný Albert Einstein
odhadl, že když by na Zemi vymřely
včely, nevydrželo by lidstvo déle jak
4 roky. Včela medonosná se jako
jeden z nejdůležitějších opylovačů
podílí na opylování květů rostlin a
tím zajišťuje jejich rozmnožování.
Tuto životně důležitou roli včel
v přírodě však vnímáme jako zcela
přirozenou věc.
Je prokázáno, že díky přítomnosti včel se, kromě již zmíněného opylení divokých
rostlin, můžeme dočkat i vyšší úrody užitkových rostlin a dřevin, které jsou pěstovány na
polích (např. řepka) a zahradách (ovocné stromy). Za všechnu tu práci, kterou pro nás včela
odvede, se nám pak ještě odvděčí v podobě medu, vosku, propolisu a dalších látek.
Každý může včelám během roku pomoci tím, že na své zahradě vysadí kvetoucí
rostliny či stromy, které pak v průběhu roku poskytují včelám potřebný nektar a pyl. Při
pozorování včel poletujících z květu na květ poté zjistíte, že není důvod se jich bát, ba naopak.
Včela je možná až překvapivě mírná, což je dáno neustálou prací včelařů, kteří svoje včelstva
šlechtí tak, aby nebyla agresivní a byla klidná při nezbytných zásazích, které včelaři ve svých
úlech musí v průběhu roku vykonávat.
Možná, že při sledování poletujících včel budete v pokušení sami začít včelařit.
Výborný nápad! Včelaření je krásná a ušlechtilá záliba, včelaři se oslovují slovem příteli. Již
to samo o sobě prozrazuje mnohé o tom, jací jsou včelaři, až na výjimky, lidé.
Základní organizace Českého svazu včelařů, zkráceně ZO ČSV Bušovice, je jedním ze
zájmových spolků působících v naší obci. Jak již z názvu vyplývá, sdružuje tato organizace
včelaře, kteří mají v obci své bydliště, případně zde svůj koníček provozují. Bušovická
organizace ve svých řadách sdružuje 12 členů, předsedou je přítel Zdeněk Tomášek. Členové
včelařského spolku se pravidelně, několikrát do roka scházejí a předávají si své poznatky,
zkušení radí začínajícím. Mezi důležitou aktivitu ZO ČSV spadá také zdravotní péče o
včelstva členů během roku.
Bušovický včelařský spolek je činný i na poli kulturním, každý rok v únoru pořádá
tradiční včelařský bál.
Snad nebude včel ani včelařů ubývat. Byla by to pro všechny velká škoda!

Lukáš Záhlava

INFORMACE
Protože, že se v současné době množí případy, kdy nejen občané, ale i firmy a úřady
při korespondenci s občany naší obce Bušovice uvádějí špatnou poštovní adresu, zejména
číslo popisné vybrané části obce, a také jsou problémy s katastrálním územím obce Sedlecka,
chceme vás v krátkosti seznámit s následujícími skutečnostmi.
Obec Bušovice se skládá z obce Bušovice, Sedlecko a Střapole.
Obec Bušovice má svoji číselnou řadu čísel popisných i evidenčních, má svůj vlastní katastr.
Pošta pro obec Bušovice je Břasy 1, 338 24.
Příklad poštovní adresy: Jan Krásný, Bušovice 222, 338 24 Břasy 1
Obec Sedlecko má svoji číselnou řadu čísel popisných i evidenčních, nemá svůj vlastní
katastr, leží v katastrálním území Smědčice. V současné době probíhají práce na rozdělení
katastrálního území Smědčice na k.ú. Smědčice a k.ú. Sedlecko. Doufáme, že by k tomuto
rozdělení mohlo dojít ještě v letošním roce.
Pošta pro obec Sedlecko je Břasy 1, 338 24.
Příklad poštovní adresy: Jan Krásný, Sedlecko 222, 338 24 Břasy 1
Obec Střapole má svoji číselnou řadu čísel popisných i evidenčních, má svůj vlastní katastr.
Pošta pro obec Střapole je Břasy 1, 338 24
Příklad poštovní adresy: Jan Krásný, Střapole 222, 338 24 Břasy 1
Možná někoho zarazí, že obec Bušovice má sídlo obecního úřadu na adrese: Sedlecko
48, 338 24 Břasy 1 a v současné době sídlí v Bušovicích 7. Je tomu skutečně tak! V současné
době je stále v jednání stav a zejména další využití budovy obce v Sedlecku, proto vás
prosíme, buďte trpěliví a až bude vyřešena situace s budovou obce v Sedlecku, budeme vás
informovat.
A závěrem Vás, naše čtenáře, chceme poprosit o spolupráci. Pokud budete mít nějaký
návrh, jak účelně využít budovu obce v Sedlecku, dejte nám vědět. Budova potřebuje
generální opravu. V budově není sociální zařízení, voda, topení. Spodní místnosti jsou vlhké a
množí se plísně. Oprava bude představovat veliké finanční zatížení pro obec.
Za každý nápad a námět předem děkujeme.

Redakční rada

AKCE V ROCE 2013
Únor
2. 2. - dětský maškarní bál
Duben
26. – 27.4. - zájezd na Floru Olomouc
Květen
4. 5. - májové posezení s harmonikou
v kulturním zařízení v Bušovicích
Červen
8. 6. - dětský den v Bušovicích
(původně plánovaný zájezd na exkurzi do ČT byl z důvodu zrušení hromadných prohlídek
v sobotu zrušen)
15. 6. - VII. ročník setkání „U tří lip“
Září
divadelní představení
Říjen
19. 10. - staročeské hody s muzikou -k této akci bude připravena výstava mapující proměnu
krajiny a obce Bušovice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
Listopad
30.11. - zahájení adventního
s rozsvícením vánočního stromu

času

Prosinec
zájezd na advent v Mnichově s návštěvou
muzea BMW a olympijského stadionu,
adventní trhy – termín bude upřesněn
divadelní představení – termín bude upřesněn

NA JEDNOTLIVÉ AKCE SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NAŠE OBČANY!

Redakční rada a obecní úřad Bušovice

VÝSTAVA MAPUJÍCÍ PROMĚNY KRAJINY A OBCE BUŠOVICE
V současné době začínáme připravovat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v
Plzni výstavu o proměnách obce a krajiny v okolí Bušovic. Výstava se uskuteční v kulturním
sále v Bušovicích v sobotu 19. října 2013 – o podrobnostech vás budeme informovat v následujícím čísle.
Aktuálně můžeme prozradit, že výstava bude zachycovat několik různých témat a oblastí, které se k proměnám krajiny, okolí obce i vlastní obci vztahují. Jedním z témat, kterému
bude v rámci výstavy věnována pozornost, bude nejstarší osídlení Bušovicka, dále téma středověké kolonizaci Bušovic, husitských válek a zániku středověkých vsí v okolí Bušovic, procesu vzniku nové části obce – Hradčan – v souvislosti s poddanskou a pozemkovou reformou
v 18. století, proměn krajiny a obce v 19. století a kolektivizace ve 20. století.
Výstava bude rovněž prezentovat pohled samotných obyvatel obce na proměny krajiny
a vnímání okolí Bušovic – prezentovány budou anonymizované výňatky z rozhovorů, které
byly uskutečněny s vybranými obyvateli obce, a k nim se vztahující fotografie a mapy. Nebudou chybět obyvateli často zmiňovaná témata, jako je americký vojenský tábor v poválečném
období či návštěva Chruščeva v bušovickém JZD.

II. vojenské mapování Bušovic a okolí (1836–1852)
Tereza Zíková

ODPADY V OBCI

Již druhým rokem je v naší obci zaveden způsob platby z odpadu za odpadní nádobu a
nemovitost. Dřívější platba, kdy se vybíralo za každého občana přihlášeného k trvalému
pobytu, ev. na majitele nemovitosti u rekreačních objektů, byla pro obec velmi ztrátová.
Pro porovnání uvádíme přehled příjmů a výdajů v roce 2011 a 2012.

vybráno od občanů
placeno obcí
Rozdíl

2011
251.688,00
534.283,00

2012
332.290,00
447.487,00

-282.595,00

-115.197,00

Z tohoto přehledu je jasně vidět, že 167.398,00 Kč obec v loňském roce ušetřila na odpadech
a ušetřené prostředky jsou využity v jiné oblasti.
Informace o svozové době odpadních nádob:
52 svozů
41 svozů

-

26 svozů
12 svozů
11 svozů

-

každý týden po celý rok
v zimním období (říjen – duben) každý týden a v letním
období (květen – září) 1x za 14 dnů
celoročně 1x za 14 dnů
1x měsíčně vždy poslední čtvrtek v měsíci
od května do září 1x za 14 dnů
Svozový den pro naše obce je čtvrtek.

Nebezpečné odpady:
2x ročně zajišťuje svozová firma Becker Bohemia, s.r.o. O termínu budete včas vyrozuměni.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů:
I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery:
Jarní svoz:

20. dubna 2013
Bušovice
Sedlecko
Střapole

–
–
–

8,00 - 9,00
9,30 - 10,15
10,30 - 11,00

hodin před pohostinstvím
hodin před budovou obce
hodin na návsi

Podzimní svozy se plánují na září – listopad. Opět bude uskutečněn svoz i na bioodpad. O termínech
svozů budete včas informováni.

Obecní úřad Bušovice

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
BERÁNEK představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.
Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V
křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry
on je beránek, obětovaný za spásu světa.
KŘÍŽ je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením VELIKONOČNÍHO OHNĚ, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje
velikonoční SVÍCE (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto
zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena
znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se
potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že
křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho,
že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k
novému životu s Bohem.
Dalším z velikonočních symbolů je VAJÍČKO, symbol nového života, neboť samo
zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení.
V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se
vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
KOČIČKY symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a
pálení v příštím roce o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé
velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například ZAJÍČEK má
zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské
ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název
křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve
vánici v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.
Nenáboženské velikonoční tradice
Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už
od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně
váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na
nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě
velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí HODOVÁNÍ a POMLÁZKA. Na Velikonoční pondělí
ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je
obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami.
Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato
krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte
aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”
Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být

vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů
o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži
barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na
Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky
studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají
mladé proutí s největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z
téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života.
Jinak v Čechách nejsou tradicí hody ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž
koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen v období velikonoc a jejím původním
smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci
odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou
žebroty chudší části obyvatelstva.

KRÁSNÉ VELIKONOCE
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