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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a konec roku se nezadržitelně blíží. Chtěl bych vás
informovat o akcích a jednáních, které v letošním roce proběhly nebo probíhají.
Došlo k navýšení spoje MHD o noční linku N11 v pátek, v sobotu a v den před státním
svátkem. Tato linka bude zajíždět i do obce Sedlecko. Částka, která byla z rozpočtu obce
zaplacena, činí 12.000,- Kč za 4 měsíce, tj. od září do prosince, kdy je tato linka ve
zkušebním provozu.
Dále se podařilo vyjednat nový spoj v poledních hodinách z Rokycan. Trasa linky s odjezdem
v 11,20 hod. z Rokycan vede přes Volduchy, Osek do Bušovic a zpět. Spoj může být pro
občany z Volduch a Oseku také přestupní na Plzeň a zpět z Plzně. Pro naši obec toto navýšení
představovalo částku 21.000,- Kč. Stejná částka bude uhrazena z rozpočtu Plzeňského kraje.
Také jsme se zaměřili na zvelebení našich obcí a rekonstrukci nemovitého majetku.
Před hospodou v Bušovicích byla vybudována pergola pro návštěvníky v letních měsících
firmou V. Totzauerová, Truhlářství Bušovice za 62.644,- Kč a počátkem roku došlo k výměně
sanitární keramiky v sociálním zařízení bušovické hospody za 60.476,- Kč,práce provedla
firma WINTH 3000, s.r.o. Rokycany. V neposlední řadě byly zakoupeny nové stoly a židle do
výčepu hospody v částce 58.700,- Kč.
V Sedlecku byl opraven křížek na návsi (viz foto na titulní straně). Nový vzhled této
památky provedla firma inkasta, s.r.o. Plzeň a dílo bylo provedeno v hodnotě 24.866,- Kč.
Zcela určitě nikomu neušlo, že budova obce v Sedlecku byla odbornou firmou
ALLSTAV, spol. s.r.o. z Plzně podříznuta, čímž by nemělo docházet k vlhnutí vnitřních
prostor. Tyto práce činily 92.444,- Kč. V červnu též byla provedena demolice zadní části
budovy OÚ z důvodu devastace objektu. Cena demolice včetně skládkovného činila 55.938,Kč.
V obci Střapole občané vybudovali letní posezení před kulturním zařízením a byla
zakoupena sedací souprava. Dílo včetně zakoupení sedací soupravy vyšlo na 30 tis. Kč. Také
byla provedena II. etapa výměny zastaralého vedení veřejného osvětlení v hodnotě 24 tis. Kč.
V letošním roce se také počítá se zatrubněním otevřených částí kanalizace ve všech
obcích.
Jak už jsem se zmínil v předchozích číslech zpravodaje, probíhá nadále jednání
ohledně převodu tělocvičny a přilehlého pozemku do majetku obce Bušovice. Smlouva mezi
obcí a TJ SOKOL Bušovice již byla podepsána a zaslána na Českou obec Sokolskou do Prahy.
Převod je přes všechny problémy na dobré cestě a my o výsledku budeme informovat
v příštím čísle Bušovického zpravodaje.
V neposlední řadě bych vás také rád informoval o pokračování v rozdělení
katastrálního území Smědčice na katastrální území Smědčice a nově vzniklé katastrální území
Sedlecko. Ze strany obce je již vše hotové a předané k dalšímu zpracování na Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště v Rokycanech. Konečné schválení bude na Českém
úřadu zeměměřičském a katastrálním v Praze. Pevně věřím, že k tomuto kroku dojde co
nejdříve, neboť vytvoření nového katastrálního území Sedlecko nás limituje v dokončení
zpracování návrhu Územního plánu obce.
Luboš Pták
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Úpravy zeleně v Bušovicích
Komise pro životní prostředí navrhuje zastupitelům obce k realizaci úpravu a rozšíření
stávající zeleně v Bušovicích. Záměr vychází z plánu bývalého starosty, p. Čechury, na
vytvoření odpočinkové a vycházkové zóny vedoucí po návsi směrem od Sedlecka k pomníku
padlým, okolo potoka k Domu služeb a odtud podél silnice ke konečné zastávky autobusu
č. 52. Tato zajímavá myšlenka by si dle názoru komise zasloužila realizaci. Ta by ani
nemusela být příliš zatěžující pro obecní rozpočet. Návrh totiž počítá zejména s využitím a
úpravou stávající zeleně, případně výsadnou nové a dále s umístěním nových laviček a dvou
lávek přes potok. Dalším faktem hovořícím pro finanční únosnost projektu je, že uvedený
návrh nemusí být realizován najednou, ale po dílčích etapách, velká část prací může být
vykonána svépomocí (veřejně prospěšné práce) a na část výsadby by zřejmě bylo možné
požádat o dotaci Plzeňský kraj.
Návrh zahrnuje:
 Výchovný řez zmlazených lip na návsi směrem od Sedlecka k zámku. Řez dvou proschlých lip nad zámkem, případně zvážení jejich náhrady novými.


Úpravu neudržovaných jalovců rostoucích v břehu potoka poblíž pomníku padlým v 1.
sv. válce.



Úpravu hráze rybníka vedoucí podél silnice, která bude zahrnovat výsadbu cca 5
stromů akátů (strom odolný extrémním podmínkám, v červnu bíle kvetoucí, medonosný, s drobnějším listem) a půdopokryvných keřů (skalník, příp. barvínek), které ozelení těleso hráze a napomůžou zabránit jejímu porůstání plevelem).



Úpravu stávajících vrb vysazených podél potoka do vzhlednějších tvarů.



Zprůchodnění pravého břehu potoka (pozn. za pravý je považován břeh ve směru toku)
pro pěší s možností výsadby drobných keřů a umístění laviček.



Instalaci dvou lávek přes potok – v prostoru u rybníka a u Domu služeb.



Náhradní výsadbu menších listnatých dřevin (např. javor s kulovitou korunou, okrasná
třešeň, šeřík) podél hospody za pokácené thuje.



Do výsadbu aleje lip v jedné linii (podél silnice směrem ke konečné zastávce autobusu
č. 52). Z druhé strany silnice pak odstranění nahodile rostoucích nevzhledných jehličnatých keřů a jejich koncepční nahrazení vhodnějšími (tavolník, šeřík).



Výsadbu keřů (rakytník, aronie) případně ovocných stromů (jabloň, švestka) podél
polní cesty vedoucí od Bušovic k lesu. Cílem je udržení břehové linie mezi polní cestou a polem, které je nyní oráno až k samotné cestě a zmírnění eroze (kdy při přívalových deštích bahnitá voda teče po polní cestě do vsi).

Zástupci Komise pro životní prostředí budou v případě schválení záměru zastupitelstvem
obce připraveni dále pomoci s detailním návrhem a zpracováním projektového záměru, který
dle našeho přesvědčení přispěje k dalšímu zlepšení stavu naší obce.
Lukáš Záhlava
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Co s odpadem?
Představte si následující situaci: Na základě naléhavé žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo zastupitelstvo obce nuceno kvůli uzavření skládky odpadů ve Stupně
z důvodu dosáhnutí její kapacity odsouhlasit otevření nové skládky v katastru naší obce.
Přesné umístění skládky bude předmětem dalších jednání zastupitelstva. Kvůli neustále se
zvyšujícímu objemu odpadů produkovaného v domácnostech bude za potřebí plochu pro
skládku začít připravovat již v příštím roce, uvedení do plného provozu (500t odpadu/ měsíc)
by se měla skládka dočkat v roce 2015…
Často se problémy začnou řešit až v době, kdy už je na jejich řešení pozdě!
V případě bušovické skládky tomu tak není. Naštěstí! Omlouvám se těm z vás, kterým se
při čtení prvního odstavce zvedl tlak, ale pokud se tak stalo, vězte, že ne bezúčelně. Žádná
skládka se na nás nechystá, ale snad výše napsané řádky napomůžou k tomu, abyste se
zamysleli nad tím, kolik odpadu produkujete a kde končí. Nikde totiž není psáno, že před
tento problém nemůžeme být jednou opravdu postaveni. Odpad produkuje každý a ten se nějak odstraňovat musí.
Je proto dobré vědět, jak má vypadat hierarchie nakládání s odpadem. Ta se dá shrnout
do několika stručných bodů, podle kterých se řídí nejen celé odpadové hospodářství ČR, ale
velice snadno se jím mohou řídit i domácnosti, potažmo jednotlivci
Hierarchie nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů
Ideální je snažit se produkci odpadu předcházet. Každý výrobek, který si koupíte, je po
uplynutí své životnosti odpadem. Je lepší koupit jednu věc, která se dá použít opakovaně
namísto několika věcí jednorázových. Kvalitní výrobek mívá několikanásobně delší
životnost než ten, který je vzhledově podobný, ale nejlevnější (většinou levnější výrobek
znamená, že na jeho výrobu byly použity levnější a tedy méně kvalitní materiály).
2. Opětovné materiálové využití, recyklace
Naprostou většinu odpadu, kterou v domácnostech produkujeme, lze třídit a po
následné recyklaci lze odpad využít jako surovinu pro výrobu dalšího nového zboží.
Rozhodně neuškodí, když si připomeneme, že i v naší obci jsou umístěny sběrné nádoby
na tříděný odpad:
Do modrého kontejneru (papír) vhazujte:
 Noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, papírové krabice, vlnitou lepenku, čisté papírové sáčky a obaly.


Naopak nevhazujte mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky, papírové
pleny, voskový papír – tyto patří do nádob na směsný odpad (popelnice).

Do žlutého kontejneru (plasty) vhazujte:
 PET lahve (vždy sešlápnuté - kvůli zmenšení objemu!), plastové sáčky a tašky, prázdné kelímky a nádoby od potravin (nemusí být umyté), čisté fólie, výrobky z plastů a
polystyren. Do těchto nádob v naší obci vhazujte i nápojové kartony.


Nevhazujte plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např. od motorového
oleje, barev, kyselin – tyto je třeba odevzdat ve sběrném dvoře jako nebezpečný odpad), nebo jinak znečištěné (např. od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním
materiálem – patří do nádob na směsný odpad, tedy do popelnic.).
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Do zeleného kontejneru (sklo) vhazujte:
 Skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.


Nevhazujte autoskla, žárovky, porcelán, zrcadla, keramiku, drátěné sklo, sklo znečištěné – taková skla patří do popelnic.

Bioodpad ze zahrad se snažte kompostovat a opětovně využívat přímo na zahradě. Případně
můžete tento typ odpadu bezplatně ukládat do velkoobjemového kontejneru, který je v obci
pravidelně přistavován.
Zpětný odběr odpadu
V každém sběrném dvoře (např. Rumpold Rokycany) by měli zdarma přijmout odpad,
který probíhá povinnosti tzv. zpětného odběru. V naší obci je sběr tohoto typu odpadu
pravidelně organizován. Mezi odpady podléhající povinnosti zpětného odběru patří:
 Použitá elektrozařízení, pneumatiky, akumulátory a baterie, výbojky a zářivky,
použité oleje.
3. Energetické využití
Pokud se odpad nedá vytřídit, případně je znečištěný, dá se často využít jako palivo do tzv.
spaloven. Spalovna je lidově vžitý název, který ale nevystihuje podstatu tohoto využití odpadu.
Správně se spalovna nazývá „zařízení pro energetické využití odpadu“, často známé pod
zkratkou ZEVO. Spalovny jsou v podstatě teplárny, které místo uhlí spalují již jinak
nevyužitelný odpad, který by musel být skládkován. Možná řeknete, že spalovat odpad
můžete i doma v kamnech, ale pozor! Ve spalovně dochází ke spalovacímu procesu za velmi
vysokých teplot, komíny spaloven jsou osazené velice účinnými filtry a vypouštěné zplodiny
jsou monitorovány. Každá spalovna je nucena dodržovat přísné emisní limity, což při
domácím spalování odpadu nelze za žádných okolností dosáhnout. Spalování odpadu
(zejména plastového) v domácnostech je vážný problém – zplodiny, které se poblíž místa
spalování drží, vyvolávají dýchací obtíže, daleko horší je potom jejich rakovinotvornost.
Jen na okraj zmíním, že ZEVO je cesta, kterou se již vyspělá Evropa vydala. Jako příklad
stačí uvést Švýcarsko, které většinu odpadu energeticky využívá, v rakouské Vídni je
spalovna umístěna v podstatě uprostřed města. Výstavba dlouho diskutované spalovny
komunálního odpadu se nyní rozbíhá v Chotíkově. Kolik ta vyvolala protestů. Kdo ale ví, že
spalovna nebezpečného odpadu, byť s mnohem menší kapacitou než ta Chotíkovská, už
mnoho let funguje přímo v centru Plzně – na Slovanech?
4. Skládkování
Toto je až poslední způsob, jak se zbavit odpadu. Ke skládkování by mělo docházet pouze
v případě, že odpad nelze využít jinak, než bylo uvedeno v předešlém textu. Jaký odpad
vidíte, když se podíváte do své popelnice? Opravdu jste si jistí, že by se většina nedala
roztřídit a využít? Odpad se bude produkovat stále, zato kapacita každé skládky je
omezená, každá se jednou naplní a bude muset být zavřena. A až se to stane, musí se
někde najít místo pro novou. Chcete ji mít v Bušovicích?
Snad tento článek alespoň trochu napomohl k osvětlení problematiky, jak nakládat
s odpadem, který vzniká v domácnostech. Snad se i zamyslíte nad tím, zda sami dokážete
udělat něco jinak, než jste byli doposud zvyklí. Je to jen na vás, nekoukejte na ostatní, začněte
od sebe.
Lukáš Záhlava
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Prodejna Smíšeného zboží v Bušovicích
Jako blesk z čistého nebe zapůsobila zpráva na občany, že dochází ke změně nájemce
v prodejně Smíšeného zboží v Bušovicích.
Čas je neúprosný a ne vždy spravedlivý. Je proto nutné se s novou situací smířit a
poděkovat odcházející nájemkyni p. Čechurové.
Paní Helena Čechurová přišla na starou prodejnu jako mladá prodavačka, aby po
skončené výstavbě nové prodejny Jednoty v roce 1967 zde pracovala jako její vedoucí až do
roku 1992. Po tomto roce až do dnešních dnů jako podnikatelka – nájemkyně. Tedy celých 46
let.
Vždy se snažila zákazníkům vyhovět a po uzavření prodejen ve Střapoli a na Sedlecku
i některým jejich občanům poskytovala ochotně služby a i v době tvrdé konkurence se
snažila udržet postavení prodejny.
Tímto paní Heleně Čechurové děkujeme za všechnu práci, kterou pro občany vykonala
a přejeme jí do dalšího života zdraví, klid a pohodu.
Za členský výbor základny Jednoty, spotřebního družstva Rokycany
Stanislav Struska

...... a také se říká,
že za ukončením nájemního vztahu p. Čechurové stojí obec Bušovice. Jako starosta obce se
musím k této situaci vyjádřit.
Obec Bušovice neměla jediný záměr zrušit nájemní vztah paní Čechurové.
Zastupitelstvo obce pouze schválilo záměr pronájmu místností v Domu služeb pro prodej
smíšeného zboží. A protože místnosti nejsou k tomuto zařízeny, bylo by nutné vše potřebné
vybudovat. Než bylo přistoupeno k rekonstrukci prostor, byl jsem osloven členem
představenstva Jednoty Rokycany s tím, abychom nájemce přenechali Jednotě, která by s ním
uzavřela nájem na prodejnu v Bušovicích. K této věci se kladně vyjádřili i zastupitelé o obce.
Po jednání s novým nájemcem došlo k dohodě, že uzavře smlouvu o nájmu s Jednotou
Rokycany. A tak prostor v Domu služeb zůstane prozatím nevyužitý.
Závěrem ještě dodávám, že obci nejsou známy záměry Jednoty, které ji vedly k tomuto
kroku.
Paní Čechurové také děkuji za léta, která pracovala pro naše občany, a přeji ji pevné
zdraví do dalších let.

Luboš Pták
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730 LET OBCE STŘAPOLE
Obec Střapole si v letošním roce připomene již 730. výročí od založení. Za tyto léta
prošla mnoha změnami a v dnešní době je malebnou vesničkou na hranici Přírodního parku
Horní Berounka.
Obec Bušovice, kterou je obec Střapole součástí, připravuje pro všechny její občany i
občany z okolí malý narozeninový dárek.
V sobotu 12. října 2013 se od 16,00 hodin v kulturním zařízení ve Střapoli sousedské
posezení při harmonice s výstavou věnované historii obce Střapole.
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Výstava mapující proměny obce Bušovice a okolní krajiny s vepřovými
hody, odpolední muzikou a večerní zábavou – 19. října 2013
V sobotu 19. 10. 2013 se od 15 hodin uskuteční v
kulturním sále v Bušovicích výstava mapující
proměny obce Bušovice a okolní krajiny – k obsahu
výstavy najdete více informací na následující
stránce. Po celé odpoledne budou pro návštěvníky
zajištěny zabijačkové pochoutky z Vojenic.
K odpolednímu posezení zahraje od 15 hodin
dechová kapela Pohodovka. V 18 hodin bude
vyhlášen vítěz dětské fotografické soutěže na téma
„Bušovice a okolí“ a večer od 20 hodin vystoupí
rocková kapela Mouřenec.
Dechová kapela POHODOVKA

Dětská fotografická soutěž na téma Bušovice a okolí – vyhlášení soutěže v 18 hodin
V červnu 2013 byly dětem z Bušovic, které navštěvovaly v té době první stupeň základní
školy, rozdány jednorázové fotoaparáty s rozsahem 27 snímků. Děti dostaly následující zadání:
„Vyfotografujte místa v obci a okolí. Mohou to být místa, kam chodíte, která máte rádi, či jsou
pro vás nějak důležitá. Volbě fotografovaných míst se meze nekladou a je zcela na vás, co
vyfotografujete.“ Fotografického úkolu se zhostilo celkem 15 dětí. A jaké jsou výsledky
tohoto počínání? To se dozvíte na výstavě dne 19. října 2013, kde bude jeden z výstavních
panelů věnován právě tomu, jaká místa děti na fotografiích zachytily. Z každého
jednorázového fotoaparátu budou vybrány dva až tři nejlepší snímky, které se budou ucházet
o hlasy přítomných hlasujících. Každý z účastníků výstavy obdrží jeden žeton a bude
hlasovat pro fotografii, která se mu nejvíce líbí. Výherce bude vyhlášen v 18 hodin a získá
první cenu – digitální fotoaparát! Ostatní děti, které se soutěže zúčastnily, však rovněž
nepřijdou zkrátka – na každého z nich čeká malá odměna a rovněž obdrží všechny fotky, které
jednorázovými fotoaparáty vyfotily.
Kapela Pavla Mouřence - od roku 1997 kytaristy skupiny Palice - vystoupí od 20 hodin
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Pozvánka na výstavu

„Bušovice a okolní krajina v proměnách času a
prostoru“, 19. října 2013, kulturní sál v Bušovicích
Výstava představí návštěvníkům témata spojená s proměnami obce Bušovice i okolní krajiny
a bude se skládat ze dvou částí. První část se zaměří na obecné souvislosti vývoje obce
Bušovice a jejího okolí. Nejprve bude představeno nejstarší osídlení Bušovicka
dokumentované archeologickými nálezy a téma vzniku obce spojené mj. s řadou otazníků,
které se týkají písemných dokladů o založení vsi. Následovat bude téma o středověké kulturní
krajině Bušovicka a zániku středověkých vsí v okolí Bušovic – Kokota a Újezdu. Pozornost
bude věnována i vzniku nové části obce (tzv. Hradčan), který souvisí s poddanskou a
pozemkovou reformou v 18. století – v rámci tohoto tématu bude představena i unikátní
podrobná raabizační mapa Bušovic z roku 1781. Obecnou sekci ukončí představení Bušovic
coby zemědělské obce v 19. století, zobrazení Bušovic ve stabilním katastru v roce 1839 a
výstava se budě věnovat i změnám v krajině ve druhé polovině 20. století souvisejícími
zejména s kolektivizací. Jednotlivé výstavní plochy budou obsahovat nejen textovou část, ale
i řadu ilustrativních obrázků, fotografií a mapových dokumentů.
Pohlednice z roku 1904
- ze soukromé sbírky
pana Václava Cibulky
Druhá část výstavy se
zaměří na proměny
obce a okolí podle
svědectví
starých
fotografií a pohlednic i
na téma Bušovicka a
okolí
očima
jejích
obyvatel. Prezentovány
zde budou sepsané
vzpomínky pamětníků,
anonymizované výňatky z rozhovorů, které byly uskutečněny s vybranými obyvateli obce, a k
nim se vztahující fotografie i mapy. Na základě vzpomínek pamětníků pak budou blíže
prezentována vybraná témata, jako je americký vojenský tábor, který se nacházel poblíž
Bušovic po 2. světové válce, kolektivizace a proměny krajiny ve 20. století či těžební činnost
v Břaské pánvi nedaleko Bušovic. Součástí této části výstavy budou i fotografie dětí
zachycující místa v Bušovicích a okolí.
Návštěvníci výstavy se mohou rovněž těšit na filmovou smyčku, která bude v asi
pětiminutovém filmovém spotu zachycovat fotodokumentaci, která se k tématu výstavy váže.
Výstava je pořádána ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci projektu Sídelní a krajinný prostor jako
odraz kulturního dědictví a paměti národa (DF12P01OVV008) financovaného Ministerstvem kultury

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

Bušovice
Josef Černý
Vlasta Černá
Vladimír Šedivec
Jarmila Blahníková
Bohumír Brož
Josef Veverka
Libuše Nová
Josef Bernášek
Vojtěch Záhlava
Josef Racek
Marie Sádlová
Rudolf Kastner

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
82 let
83 let
83 let
86 let
90 let
91 let

Jiřina Loukotová
Otýlie Švarcová
Marie Pěnkavová

80 let
80 let
82 let

Alenka Ečerová
Stanislav Struska
Zdeňka Strusková
Marie Fryčková
Vlastimil Tejček

82 let
85 let
81 let
86 let
88 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST!
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

Česnekobraní v Bušovicích
V sobotu 7. září 2013 se u Holubů na
Hradčanech v Bušovicích konalo tzv.
česnekobraní. Přítomní účastníci ochutnávali
Tomášem Holubem vypěstované čtyři druhy
česneku, přičemž hodnotili jeho chuť a
ostrost. Na čtvrtém místě se umístil čínský
česnek, který sice dost pálil, ale jeho chuť
nebyla žádná. Třetí místo připadlo
španělskému česneku, který má sice
atraktivní vzhled, ale jeho chuť a pálivost je
nevalná. Druhé místo obsadil ruský klon
česneku - ten nejvíce pálil, ale jeho chuť
nebyla bez chyby. Nejvíce přítomným zachutnal česnek, o jehož původu se dá jen spekulovat.
V našich podmínkách se tato odrůda pěstuje již několik let a jeho název vychází ze jmen
pěstitelů – jedná se o takzvaný Hradčanský Hočapin. Jeho chuť i pálivost je vyrovnaná a
lahodná. Vedle ochutnávky česneků účastníci akce ochutnali česnekový štrůdl, česnekové
jednohubky, topinky s česnekem a česnekovou polévku, bramboráky a jiné podobné
speciality. Zároveň byla na místě uspořádána soutěž v plivání česneku do dálky. V mužské
kategorii doplivnul česnekem nejdále Aleš Palkoska, a to 9,1 metru. V ženské kategorii
zvítězila Tereza Zíková s plivem dlouhým 6,46 metru a v kategorii do 18 let zvítězila Tereza
Mošnová, které čínský česnek doleťel na 6,53 metru. V poslední kategorii seniorů vyhrál
Josef Palkoska s flusem dlouhým 5,28 metru.
Napsal Tomáš Holub
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Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných
„Do školy jsme chodili zrovna jako dnešní děti, tedy pět dní
v týdnu, volno bývalo ve středu. Kluci chodili od dubna do
konce září bosi, děvčata jen přes prázdniny. Přes zimu jsme
nosili trika, což byl ostudný oděv s předním i zadním
výstřihem pro konání potřeby. Říkám ostudný, zvláště když ho
někdo podědil po starším dítěti nepřiměřeného vzrůstu a
faldy mu pak koukaly odevšad. Byli jsme už tehdá jízlivci:
obdivovali jsme ty, kteří přesvědčili své milující rodiče a
z trik se brzy vysvlékli a posmívali jsme se těm, co je nosili do
Velikonoc. Na trika jsme nadávali, ale bylo v nich teplo.
Stejně tehdy mělo téměř každé dítě někoho, po kom dědilo
šaty a boty a zase dalšího, komu je předávalo. Šaty se nosily
do roztrhání a naše matky, ty uměly zašívat. My jsme neměli
jen šaty do školy. V neděli nás máma oblékla do „nových
šatů“ a rázně nás upozornila, zpravidla pohlavkem, nesmíš
se nikde válet. Ráno jsme šli do kostela do Dýšiné, sraz jsme
mívali U křížku a odpoledne na návštěvu příbuzných. Byla to doba, kdy početné rodiny držely
ještě pohromadě.
Hlavní obživou obyvatel obce bylo zemědělství, práce v lese, zaměstnání v průmyslových
podnicích v Chrástu a v Plzni a pochopitelně i podnikání živnostenské. V obci byly:
-

2 hospody – pan Hošek a pan Fajfr
prodej piva – pan Slabý
2 obchody – pan Šemokrouch a Konsum – Západočeské konsumní družstvo. Obchod byl ve výměnkářské
chalupě u Folků, dnes Hrůzů
2 řezníci – pan Hošek a pan Levý
pekárna – patřila stejně jako mlýn Korečník družstvu rolníků a bušovický chléb, to byla pochoutka
kovárna – pan Hůlka. Tato provozovna měla na tehdejší dobu velmi dobrou úroveň nejen kovářskou, ale
i zámečnickou a pracovalo v ní i pět zaměstnanců
cementárna – pan Holub. Opět velmi moderní provozovna
truhlárna – pan Sochor. I tady pracovali tři truhláři
holič – pan Procházka, později pan Rosa
krejčí – pan Antonín Nový
sedlář – pan Vojtěch Nový
švec – pan František Kroc
natěrač a lakýrník – pan Šik, otevřel živnost až po válce
podomní obchodnice – paní Hrabětová. Tento způsob prodeje byl v dobách 1. Republiky dost rozšířen.
Vzpomínám, že jsme si k ní chodili před vánocemi pro fondánové cukroví. Do podobného obchodování
fušoval i nezapomenutelný Bohoušek Mašek – malý vzrůstem, ale velký spotřebou alkoholu.

Na jednu profesi z té doby však nesmím zapomenout. Prosperující rolníci mívali služky,
některý možná i kočího, to však já nepamatuji, znám to jen z vyprávění. Služky byly Češky, ale
i Slovenky. Ti sedláci, ti se měli, když přišli z hospody, čekala na ně milující manželka, a
pokud ne, byla po ruce méně milující služka.“
„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995, sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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OBEC BUŠOVICE
a
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
nebo na tel. č. tel. : 224 316 800, 224 317 203
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ





Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoško-






Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

zené

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:

od 21.10 – 1.11.2013
Po + St od 8,00 do 17,00
Út + Čt od 8,00 do 15,00

Pá 8,00 – 13,00

místo: Bušovice – dům služeb
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
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…. Víte že,
POSVÍCENÍ

První posvícení slavil podle legendy už král Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok ve stejný den poté pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu.
U nás se slavilo posvícení po ukončení polních prací. Mělo to něco do sebe, posvícení
znamenalo hody pro všechny. Na podzim byl nový mák do buchet, čerstvá mouka a vykrmená
husa na pekáč. Za starých časů se posvícení slavilo v každé vsi jinak, lidé navštěvovali každý
týden své příbuzné zrovna v té vsi, kde měli posvícení. To značně narušovalo pracovní morálku
poddaných, což se císaři Josefu II. moc nelíbilo. Nařídil tedy slavit posvícení v jednu dobu, a to
po svátku sv. Havla. Posvícení se od té doby slaví 3. neděli v říjnu (Havel slaví svátek 16. 10.).
Někdy se posvícení označuje jako „císařské hody“ právě kvůli nařízení císaře Josefa II.
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