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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
pomalu ale jistě končí volební období, které nejen pro mě, ale pro všechny zvolené
zastupitele a také naše občany znamenalo změnu ve vedení obce po odchodu bývalého
starosty obce Pavla Čechury.
V březnu roku 2011 jsem byl zvolen do funkce starosty obce, nejprve jako neuvolněný a od
května 2011 jsem opustil profesi učitele a naplno se věnoval chodu obce.
Začátky nebyly lehké, ale určitě každý rozumný občan nějakou chybičku pochopil.
V končícím volebním období je zcela určitě na místě shrnout akce a změny v našich obcích.
Zejména se podařilo po několika letech dokončit rozdělení katastru Smědčice na nově vzniklý
katastr Sedlecko (a samozřejmě Smědčice). Dále se pokročilo v přípravě územního plánu,
nyní je zpracováván urbanistou a měl by být brzy dokončen.
Bušovice
-

2.etapa revitalizace návsi
oprava střechy na hasičské zbrojnici a kulturním domě
modernizace bušovické hospody – výměna toalet, nákup nových stolů a židlí, instalace
filtru pro pitnou vodu a vybudování nové pergoly
v kulturním sále byly nainstalovány žaluzie a celý sál byl vymalován
rozšíření linek MHD a ČSAD
oprava komunikace na „Cikánce“
oprava čekárny ČSAD a MHD
obec získala darem pozemek a tělocvičnu od TJ Sokol Bušovice
budování dětského hřiště na pozemku u tělocvičny
podíl obce na vybudování oplocení hřiště TJ Sokol Bušovice
zakoupení hasičského vozu Mercedes
instalace měřiče rychlosti aut

Sedlecko
-

nová čekárna ČSAD
instalace dětských prvků u kapličky
hřbitov - zakoupení nádrže na vodu a pořízení dopravního zrcadla a oprava parkoviště
prodloužení kanalizace od rybníka
oprava křížku na návsi
oprava budovy OÚ - nová střecha, odizolování budovy a demolice sociálního zařízení
vydražení pozemků – místní komunikace na „Výfuku
čištění rybníku a oprava čapu u rybníka
zavedení nočního spoje linky MHD
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Střapole
-

instalace dětských prvků na dětském hřišti

-

oprava hráze a vjezdu do rybníka

-

zatrubnění kanalizace u čp. 31

-

výměna vedení elektrického proudu

-

rozšíření prostoru společenské místnosti v hasičské zbrojnici

-

vybudování venkovního posezení u kulturního zařízení

-

instalace měřiče rychlosti aut

Obec též uspořádala pro naše občany mnoho kulturních a společenských akcí.
V loňském roce si obec Střapole připomněla 730 let od svého vzniku a obec Bušovice
čeká v příštím roce výročí 900 let od první písemné zmínky.

Luboš Pták

**************
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Založení Bušovic
V roce 2015 oslaví Bušovice významné výročí 900 let od svého vzniku. Co však toto číslo
znamená a od jaké události v minulosti se tento údaj odvíjí?
Ves lidí Búšových
(staročeské jméno Búšě
je staženinou Bohušě,
které bylo domáckou
variantou jména
Bohuslav či Bohuchval)
je poprvé písemně
doložena v roce 1115.
Tehdy prý vladyka
Bohuchval věnoval
klášteru v Kladrubech
dvůr a popluží (neboli
aratrum) v Bušovicích.
Pohled na klášter v Kladrubech
Podle písemných pramenů patří Bušovice k nejstarším obcím v regionu spolu s Chockovem,
Prašným Újezdem, Vranovicemi, Všenicemi a s několika dalšími obcemi (Podmokly doloženy
1045, Rokycany 1110, které zmiňuje stejná darovací listina,)
Často se uvádí, že první písemná zmínka o Bušovicích pochází
z roku 1115. Tato zmínka by se měla nacházet v zakládací
listině benediktinského kláštera v Kladrubech, kterou vydal
kníže Vladislav I. z dynastie Přemyslovců. Tento český vladař
je přímo v klášteře i pochován a je tak jedním z mála českých
knížat pohřbených mimo Prahu. O mládí Vladisla I. se toho
příliš neví a jeho panovnická kariéra rovněž nebyla příliš ničím
významná, jen možná je připomínán jeho diplomatický úspěch,
kdy na svatbě císaře Svaté říše římské Jindřicha V. s Matyldou
Anglickou v Mohuči zastával jako kníže úřad nejvyššího
číšníka. Tato událost byla předstupněm pro právo českých
panovníků náležet mezi tzv. kurfiřty a volit německého krále.
Vladislav I. - český kníže v letech 1109 až 1117
Se zakládací listinou kláštera v Kladrubech to ovšem není tak jednoduché. Nezachovala se
nám v originále, nýbrž pouze v opisech z konce 12. století. V těchto opisech se nacházejí i
zmínky o řadě vesnic, které jsou zde buď uváděny jako majetek kláštera nebo naopak jsou pro
svojí výlučnou polohu z majetku kláštera vyňaty. Klášter podle opisu listiny obdržel většinu
území mezi řekami Mží (tj. i dnešní Berounkou) a Mžicí (dnešní Úhlavkou). Mezi vesnicemi
uváděnými v listině jsou i Bušovice. Ve dvou ze tří známých opisů však zmínka o Bušovicích
schází – v jedné z verzí, kde se možná o Bušovicích píše, je pergamen poškozen, v další
latinská zmínka „Boguhual Buseuicih ad unum aratrum“ (tj. informace o Bohuchvalově
darování popluží v Bušovicích klášteru v Kladrubech) úplně schází. Jiné podobně staré
písemné prameny nemáme k dispozici, takže s písemným doložením vzniku obce to možná
nebude tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát...
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První opis zakládací listiny kladrubského kláštera
z roku 1115 s vyznačenou zmínkou o Bušovicích

Detail - první opis zakládací listiny kladrubského
kláštera z roku 1115 s vyznačenou zmínkou o
Bušovicích („Boguhual Buseuicih ad unum
aratrum“ - tj. informace o Bohuchvalově darování
popluží v Bušovicích klášteru v Kladrubech).

Druhý opis zakládací listiny
kladrubského kláštera z roku 1115,
na které se o Bušovicích nemluví.

Třetí opis zakládací listiny kladrubského
kláštera z roku 1115, na které je poškozené
místo, kde by mohly být Bušovice zmiňovány.

Sestavila Tereza Zíková
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Obecní domy a objekty
Budova Obecního úřadu ( č.p. 48, dříve Bušovice č.p. 83)
Tato budova byla postavena v roce 1904 jako byt pro zřízence železniční vlečky pro
kamenictví (firma Cingroš), které se nacházelo v Nadrybech.
Mezi lety 1920 až 1950 byla budova po přestavbě využívaná jako hostinec
“U zastávky“. Poté byl v 1. patře nájemný byt a v přízemí vlaková čekárna. V této době
zakoupila obec Smědčice budovu od Hospodářského družstva Rokycany za 214 000 Kč.
V roce 1960 byla budova upravena pro sídlo a potřebu MNV Bušovice a občanů Sedlecka.
V roce 1979 byla vybudována v 1. patře zasedací místnost a zlikvidován nájemný byt.
Zasedací místnost byla využívána na akce MNV a k promítání filmů.
V roce 1981 byly zbourány zbytky kuželníku, který se nacházel v zadním traktu budovy..
V roce 1993 byla budova odkoupena od OÚ Smědčice za 100 000 Kč.
V budově byl také od roku 1950 do roku 1992 obchod Jednoty SD Rokycany.
Přestavba prodejny byla provedena péčí MNV Bušovice roce 1989. Po Jednotě byly
v prodejně tito nájemci: 1992 až 1998 – p. Cajthamlová ze Všenic; 1998 až 2000 – p.
Prachařová ze Sedlecka a potom dva roky v obci nebyl obchod otevřený. Nový nájemce
pracoval v obchodě v letech 2002 - 2005 – p. Keplová ze Sedlecka. Poté byla obec opět 4
roky bez obchodu. V roce 2009 otevřela p. Koželuhová ze Sedlecka prodejnu „Jája a Pája“.
Prodejna fungovala do roku 2012. Od té doby je obec bez prodejny.
Pošta byla v budově od roku 1961 do roku 2011; mandlovna od roku 1976 až ro roku
2000 a knihovna mezi lety 1996 a 2000. Před tím zde byla klubovna a knihovna SSM.
V roce 1995 byla provedena oprava plechové střechy nad mandlovnou a skladem Jednoty.
V říjnu 2011 se přestěhoval obecní úřad do domu služeb v Bušovicích kvůli generální
opravě budovy, která byla zahájena v roce 2012. V tomto roce proběhla generální oprava
střechy – nový krov i tašky. V roce 2013 byla zbourána přístavba, kde byly WC, mandlovna a
sklad prodejny. Dále proběhlo podříznutí budovy proti vlhkosti firmou ALLSTAV s.r.o. Plzeň.
V současné době je budova prázdná a čeká se na další záchranné práce a využití.
Kaplička na návsi – byla postavena mezi lety 1730 a 1750. Její oprava byla provedena
v letech 2004 a 2005. Nový zvon byl zhotoven firmou Zvonařství Manoušek ze Zbraslavi.
Stanislav Struska, Vlasta Klausová

Kuželníky v Sedlecku
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Stromy v naší obci – pokračování
Moruše
Na návsi na Sedlecku, vedle kapličky, roste nenápadný, středně velký listnatý strom,
který kolemjdoucí snadno přehlédnou. Jde o málo známou raritu, která však stojí za bližší
představení – morušovník černý (Morus nigra), často nazývaný jen jako moruše.
Morušovník černý pochází z Íránu a Afghánistánu a je na našem území nejčastěji se
vyskytujícím druhem morušovníku. Jedná se o dlouhověký strom, okolo 10 m vysoký, až 15
m široký, vytvářející hustou, rozložitou korunu. Tvar listů je proměnlivý a zpravidla je
vejčitý až nepravidelně 3 až 5 laločnatý. Díky bohatému kořenovému systému dokáže moruše
čerpat vodu i živiny z hlubokých půdních vrstev. Přesto, že literatura uvádí náročnost na teplo
a světlo, je morušovník mrazuvzdorný až do -30°C. Pokud už k pomrznutí stromu dojde,
snadno obráží díky vysoké regenerační schopnosti.
Ve státech jižní Evropy se hojně pěstuje jako okrasně užitkový strom. Plody
morušovníku dozrávají od srpna do září. Jsou osvěžující sladkokyselé chuti, svým tvarem a
barvou připomínají ostružiny a intenzívně barví (dříve se používaly na barvení vína). Kromě
přímé konzumace jsou obzvláště vhodné pro přípravu sirupů, ovocných vín a kompotů.
Morušovník lze s úspěchem pěstovat i na zahradě, je odolný proti chorobám a
škůdcům, nevyžaduje proto chemickou ochranu. Vzhledem k velikosti stromu je však nutné
počítat s potřebou většího prostoru. Kvůli intenzívnímu barvení zralých plodů, které ze
stromu opadávají, je nutné při výsadbě myslet i na vzdálenosti od sousedů a vyhnout se
výsadbám vedle přístupových cest či chodníků, které by napadané plody znečistily.
Sazenice morušovníků lze koupit ve větších zahradnictvích, případně
v zahradnictvích, která se přímo specializují na časté i méně časté odrůdy ovocných stromů.
Je možné sehnat i podobný morušovník bílý, pocházející z Číny. Jeho listy jsou potravou
housenek bource morušového, z jejichž kukel se vyrábí přírodní hedvábí.
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Malé ohlédnutí za včelařskou sezónou
S nadcházejícím podzimem mají všichni včelaři svá včelstva připravena na zimní
období. Včely budou během této doby v klidové fázi vyčkávat na příchod jara spojený
s jejich dalším prudkým rozvojem. Z klidu budou vyrušeny jen občasnými zásahy námi
včelaři, a to při nezbytném preventivním léčení proti varroáze.
Jaký ale byl letošní rok z pohledu včelaře? Pokusím se o jeho krátké shrnutí ze svého
pohledu.
Loňská teplá zima vzbuzovala obavy, v jakém stavu se včelstva ze zimního spánku
probudí. Výkyvy počasí v zimě nejsou z pohledu včelaře nikterak potěšující. Včely jsou
uvnitř úlu více aktivní a spotřebovávají více zásob. Vyšší teploty se také negativně projevují
na rozvoji škůdců, kteří zdravotní stav včelstev oslabují. Přes relativně nepříznivý průběh
zimního počasí však včely vyzimovaly bezproblémově.
Nástup jara v podobě kvetoucích kočiček (vrba jíva) a lísek rychle vystřídala záplava
květů pampelišek, ovocných stromů a řepky. Řepka olejka je v podmínkách bušovických
včelařů nejspolehlivější a nejdůležitější nektarodárnou plodinou. Až přepracováním nektaru
dalšími včelami v úlu vzniká med. Žluté lány řepky znamenají pro včely vydatnou pastvu a
příslib dobré produkce medu. V letošním roce se na produkci řepkového medu nepříznivě
podepsalo déletrvající deštivé počasí, které výrazně omezilo dobu, po kterou mohly včely
sbírat nektar.
Na řepkový med v dobrých letech navazuje snůška nektaru z akátů. Akátový med je co
do kvality považován za jeden z nejlepších. Letos vinou pozdních jarních mrazů akáty
v doletové vzdálenosti nekvetly, a tak zůstalo bez této snůšky. Situaci nezachránila ani lípa,
jež produkuje nektar v případě teplého a vlhkého počasí. Ani v tomto případě nehrála příroda
včelařům do karet.
V letním období, při přemnožení mšic a puklic, produkují včely z jejich sladkých
výměšků a směsi nektarů z v té době kvetoucích rostlin tzv. medovicový (lesní) med. Ani toho
se letos neurodilo, a tak si budou muset včely i včelaři počkat nejdříve na další rok.
Chov včel neodmyslitelně doprovází i rojení, byť se mu včelaři snaží svými zásahy
předcházet. Jde o způsob, kterým se včelstva od pradávna přirozeně rozmnožují. Z úlu, ve
kterém se tou dobou líhne mladá matka, vylétne stará královna s doprovodem dělnic a
dočasně se usadí v blízkém okolí svého původního úlu. Pozorovat rojící se včely je fascinující
zážitek. Zavěšený hrozen včel takto přečká několik hodin, než průzkumnice zavedou roj na
vyhlédnuté místo, vhodné pro další rozvoj vyrojených včel.
Rojení bývá nejčastější v květnu a červnu. Není důvod se rojů bát, včely v tomto
období nebývají agresivní. Pokud na zahradě roj objevíte, je dobré zavolat souseda včelaře,
který včelstvo odchytí a ubytuje ve svém úlu dříve, než roj svévolně odletí neznámo kam.
K nezbytným úkonům patří i starost o zdravotní stav včelstev. Bušovická organizace
zajišťuje svým členům léčiva proti plošně rozšířenému roztoči varroa, jehož přemnožení má
za následek výrazné oslabení včelstva, které může vést až k jeho úhynu. Proto jsou do úlů
v průběhu roku vkládány odparné desky s kyselinou mravenčí či pásky napuštěné látkou,
která roztoče hubí.
Důležitým krokem, který musí včelař před skončením sezony udělat, je doplnění zásob.
Děje se tak v měsíci srpnu. Náhradou za med, který byl včelám v létě odebrán, je cukerný
roztok. Toho musí být do každého úlu dodáno až 20 kg. Toto množství cukru zajistí dostatek
potravy na přečkání sebedelší zimy, aby napřesrok včely opět vylétly z úlů a daly všem na
vědomí, že jaro je opět tady.
Lukáš Záhlava
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Jaké bylo letošní jaro
Dle sledovaného období od roku 2008 do současnosti, bylo letošní jaro nejteplejší
s průměrnou denní teplotou 11oC. Další teplá jara byly v letech 2011 a 2012.
Srážkově však bylo svými 207 mm srážek na druhém místě za rokem 2013.
Co tyto výsledky ovlivnilo, bylo počasí v jednotlivých měsících – březen byl
nejteplejší za 50 let a s měsícem dubnem byly oba velmi suché se srážkami pouze 26 a 38 mm.
Duben však svým jediným ranním mrazem – 3o C dne 17.4. Byly tak zničeny všechny
rozkvetlé stromy a květiny. A tak letos nebudou ořechy ani třešně. Kruté je, že to byl jediný
mráz v celém jarním období.
Nejhorším měsícem jara byl květen, který počasí ovlivnil svými 143 mm srážek a tak
byly opět povodně na řece Klabavě, Úslavě a Berounce. V tomto měsíci však bylo již několik
letních dnů (3) s teplotou od 25 do 29o C a jeden tropický den s teplotou nad 30o C.
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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
Holubová Marie
Holub František
Sochorová Bohumila
Bernášková Miloslava
Brož Bohumír
Veverka Josef
Nová Libuše
Bernášek Josef
Záhlava Vojtěch
Racek Josef
Sádlová Marie
Kastner Rudolf

70 let
75 let
80 let
80 let
81 let
81 let
83 let
84 let
84 let
87 let
91 let
92 let

Loukotová Jiřina
Švarcová Otýlie
Pěnkavová Marie

81 let
81 let
83 let

Pták Josef
Škubal Stanislav
Strusková Zdeňka
Ečerová Alenka
Struska Stanislav
Fryčková Marie
Tejček Vlastimil

70 let
70 let
82 let
83 let
86 let
87 let
89 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST!
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ
O česneku – pokračování…
Jak
bylo
slibováno
v minulém čísle, představíme
vám něco málo o nemocech a
škůdcích česneku.
Nejhorší škůdce co nás
může potkat je Háďátko zhoubné,
které
je
pouhým
okem
neviditelné a poznáme ho až na
porostu, který vadne a polehává.
Po vytržení je česnek
bez kořínků a od spodu začíná
měknout a hnít. Takto zasažený pozemek již nemůžeme nikdy používat na sadbu česneku,
cibule, brambor a další zeleniny. Nejčastěji si ho přeneseme na políčko zasaženou sadbou.
Ochrana proti tomuto škůdci prakticky neexistuje.
V letošním roce nejvíce škodila Vrtalka pórová, je to muška, která navrtá stonek
rostliny, kde klade vajíčko. Po vylíhnutí larva vyžírá stvol až ke stroužkům, kde se zakuklí.
Takto napadená rostlina roste pomaleji a často vadne a odumírá. Ochrana před tímto škůdcem
rovněž neexistuje.
Dalším škůdcem je Houbomilka česneková, která klade vajíčka do stonku nebo do
země, kde počkají na rostoucí stvol. Larvy také vyžírají dužinu, ale o dost méně než larvy
vrtalky. Nebezpečná je tím, že do česneku zanese jiné nemoci. Ochránit rostliny můžeme
chemickým postřikem nebo v dubnu a květnu přikrytím celého porostu netkanou textilií. Pro
nás největším škůdcem je drátovec, je to larva kovaříka, která je až 15mm dlouhá. Ožírá
kořeny a navrtává stroužky, přičemž život této larvy je až 5 let. Ochrana spočívá v hluboké
orbě a bezplevelném porostu.
Letos se velmi rozšířila nemoc zvaná sklerociová hniloba, která se nejčastěji přenáší
sadbou a zemí. Stonek po napadení vadne a v krčku rostlina měkne. Po vytržení ze země je na
podzemní části rostliny vidět bílý povlak a jsou poškozeny kořeny. Ochrana před ní neexistuje.
Na zasaženém pozemku můžeme pěstovat česnek až po 7 letech.
Další nemocí, kterou trpí česnek je fusárium. Rostlina vadne a žloutne od spodu, tady
je ochrana jednoduchá, sázet až klesne teplota země pod 8o C. Všechny jmenované nemoci a
škůdce můžeme částečně utlumit používáním dusíkatého hnojiva a mořením sadby. My nyní
na políčkách máme zasetou hořčici, která dezinfikuje a hnojí půdu. Pak pozemek zryjeme,
přidáme dusíkaté vápno a celý přikryjeme neprodyšnou fólií. Až teplota země klesne pod 8oC,
začneme sázet namořenou sadbu v sulce.
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Česnekobraní v Bušovicích
Tak jako na minulém
česnekobraní, o kterém jsme
psali v loňském podzimním
čísle, kdy byla hodnocena
chuť i ostrost vypěstovaných
česneků, jsme letos připravili
ochutnávku ze sedmi druhů
česneku: ZAH (nepaličák),
HOČAPIN
(paličák),
LUKAN
(nepaličák),
IVÁNEK (paličák ruský klon), HAVRAN (paličák), BJETIN (paličák speciálně pro
žlučníkáře), JAPO (nepaličák, jediný zástupce jarního česneku). Vypěstovali jsme i osmý druh
VEKAN, do ochutnávky jsme ho však nezařadili, jelikož nás vzhledově i chuťově nenadchl.
Ty statečnější, kteří se pustili do ochutnávky, skoro jednoznačně za favorita v ostrosti označili
IVÁNKA (ruský paličák), za to v chuti exceloval nepaličák z druhu JAPO. Na příští rok
máme zajištěnou sadbu dalších 5 českých odrůd.
I v letošním roce se uskutečnila soutěž v plivání česneku do dálky. Účastníků soutěže bylo
celkem 30 a byli rozděleni do 3 kategorií: ženy, muži, senioři. V ženské kategorii zvítězila
KRISTÝNA LINHARTOVÁ s plivem dlouhým 5,80 m, na druhém místě se umístila EVKA
ČERMÁKOVÁ s plivem 5,46 m, o třetí místo se dělily MÍŠA HOLUBOVÁ a TEREZA
ZÍKOVÁ s plivem 4,90 m.
V mužské kategorii zvítězil
ALEŠ PALKOSKA s plivem
9,65 m, na druhém místě byl
DAVID ŠIMŮNEK s plivem
9,10 m, třetí místo obsadil
TOMÁŠ DOBRÝ s plivem 8,30
m. V seniorské kategorii zvítězil
MILOSLAV LINHART s flusem
7,65 m, na druhém místě byl
MIREK PROUZA s flusem 6,80
m, třetí místo obsadil PEPA
PALKOSKA s flusem 6,25 m.

Česneku a pěstitelům zdar!

Napsal Tomáš a Michaela Holubovi
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Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných…
pokračování

„Naše ves patřila vždy mezi přední obce v okolí, ať to bylo
zemědělskou produkcí či společenskou činností jejích
obyvatel a bušovické děti patřily podle ředitele stupenské
měšťanky pana Františka Ježka vždy mezi nejnadanější.
Občané byli pracovití, sdílní a velice společenští. Nestalo se,
aby se při náhodném setkání ve vsi či na poli nepozdravili a
nepopovídali si o počasí, své práci a nepopřáli sousedovi
dobrou úrodu, aby se mu v pořádku otelila kráva, či aby mu
ve zdraví porodila žena.
Po Bušovicích chodívaly i charakteristické obecní figurky,
tehdy vyskytující se ve všech obcích. U nás to byl v prvé
řadě Toník Boušů, nevelkého vzrůstu a nevalného rozumu,
ale milý, bezelstný a vždy usměvavý. Uměl štrychovat lépe
než kdejaká ženská a tehdy pletení, to byla pro každou ženu
a dívku nezbytnost. Další obecní postavy přebývaly v pastušce, čili v obecním chudobinci.
Bydlel tam Petr (přezdívaný Černý Petr) a Cukrdlína. Jestli žili spolu v jedné místnosti, to
nevím, ale myslím si, že Petr byl mladší. Chodíval po vsi, zpíval, spíše hulákal a od jara do
podzimu vždy chodil spát do lesa nad Baštilojc (dnes Blahníkojc). Večer se vracel, dal si u
Hošků pivo, pokud na něj měl a šel do pastušky. Cukrdlína byla hubená ženská, říkalo se, že
byla dost svárlivá a vykládala o své rodině, kterou však nikdy nikdo neviděl. Jaký měli které
se převádělo z rodičů na děti a povinností obce bylo postarat se o občany, které měli její
domovské právo. Další atrakcí Bušovic a okolí byl chrástecký žebrák Vojtíšek, který
v pravidelných časových intervalech obcházel domky a žebral. Byl malý, shrbený, plačtivého
hlasu a neurčitého věku, ale v žebrání měl systém. Nejčastěji se vyskytoval před poutí,
posvícením či význačnými svátky. Do Bušovic přicházeli žebráci i ze vzdálenějších obcí a měst,
někteří zcela neznámí a jednou náš pes Puňťa roztrhl jednomu vtíravému žebrákovi kalhoty,
ten strašně hulákal a matka mu musela dát odstupné 2 koruny. Chodily i žebračky, některé
mluvily slovensky, zrovna jako všichni potulní dráteníci.
Do obce jezdíval s kolotočem populární komediant Tonda Řapek z Radnic. Ten na několik dnů
instaloval, většinou na Hradčanech. Měl gramofon, takže pouštěl návštěvníkům populární
polky a valčíky, ale kolotoč ani gramofon na elektriku nebyl. Ten točilo vždy několik
popubertálních silných hochů celé odpoledne. Ti pak měli v závěru jízdy zdarma, pokud je
někdo vystřídal. Komediant Tonda jezdil od jara do podzimu vždy několikrát a výrostci starší
patnácti let mu zásadně tykali.“

„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995,
sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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ROK 2015 BUDE PRO NÁS ROKEM
OSLAV 900 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O OBCI BUŠOVICE
JIŽ NYNÍ ZVEME NAŠE OBČANY NA
PRVNÍ AKCI TĚCHTO OSLAV

na STAROČESKÉ
ODPOLEDNE
S VEPŘOVÝMI HODY
v sobotu 4. října 2014 od 15,00 hodin
v kulturním sále v Bušovicích

s písničkami Karla Hašlera
Program:

15,00 – 18,00 kapela Hašlerky
20,00 – 24,00 taneční zábava s hudbou
V. Žákovce

Vstup volný, všichni spoluobčané srdečně vítáni !!!

Návštěvníci budou moci poznat staročeskou
zabijačku a na místě ochutnat všechny nabízené
výrobky společnosti ŘEZPOF Třemošná
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Zájezdy
Obecní úřad Bušovice uspořádal pro naše občany v 1.pololetí letošního roku několik
akcí. Kromě návštěvy divadel byly pro naše občany připraveny také zájezdy.
V květnu na výstavu Hobby v Českých Budějovicích a v měsíci červnu prohlídku
Atomového muzea v Míšově, kde v době studené války byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech.
V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy
z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Bylo
zde umístěno na malém prostoru několik miliard korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4.400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České Republiky a
nyní jsou pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. I nyní v roce 2014 se každý z návštěvníků ocitne na vojenském území, kde není dovolen volný pohyb návštěvníků.
Dalším zájezdem ve spolupráci s CK Bus Tour Foltýnová zájezd na Orlí hnízdo
v Berchtesgadenských alpách.
U brány Berchtesgadenských Alp byla pro účastníky připravena ochutnávka hořcové
pálenky a likérů. při exkurzi v nejstarší bavorské palírně jsme se seznámili s tradičním
postupem
výroby
i získáváním
vzácného
hořce.
Dále cesta vedla po vysokohorské vyhlídkové silnici Rossfeldhöhenringstrasse, která
vystupuje až do výše 1.600 m. Z vyhlídkové trasy se nám i díky krásnému počasí otevřely
fascinující pohledy do údolí Berchtesgadenských Alp - na horu Kehlstein s Orlím hnízdem a
město Salcburk.
Hlavním bodem celého programu byl výjezd k Hitlerovu Orlímu hnízdu. Pevnost se
nachází na vrcholku hory Kehlstein ve výšce 1.837 m. K Orlímu hnízdu, které dostal A.Hitler
jako dar ke svým 50. narozeninám, jsme se dostali speciálně upravenými horskými mikrobusy
po 6 km dlouhé vysokohorské silnici s 5 tunely. posledních 124 m trasy jsme překonali
vysokorychlostními výtahy zabudovanými přímo ve skále. Orlí hnízdo je skutečnou raritou
pro všechny zájemce o historii, architekturu i přírodu. Z jeho terasy je fascinující pohled na
alpské velikány a Královského jezera. Právě Königssee bylo posledním cílem našeho
programu.

Nejstarší bavorská palírna

Orlí hnízdo s výhledem na Alpské velikány
Královské jezero
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BUŠOVICE
1115 – 2015
přijďte s námi oslavit 900 let
obce Bušovice
v sobotu 20. 6. 2015
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