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zSlovo starosty obce
Vážení spoluobčané, čas kvapí – je tu další číslo našeho občasníku a s ním i slovo starosty…
Začnu u personálního složení úřadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí posily na
místo účetní obce na zkrácený úvazek. Po zveřejnění výzvy na obsazení místa jsem slyšel
odezvu z řad občanů, proč vlastně? Věřte, že se neustále zvyšuje byrokracie nejen na obcích.
Bylo už spíše výjimkou, že u nás vykonávala práci administrativní pracovnice i účetní jedna
osoba. Účetní agenda je i v naší „malé“ obci na úrovni obce velké. Účetnictví není jen
v zaúčtování účetních případů, ale zejména sledování stále nových zákonů, vyhlášek apod.
Náplní účetní je i sledování a čerpání rozpočtu obce, vedení majetku obce a inventarizace
majetku obce. Jednou velkou kapitolou jsou dotace. ……
Administrativa na obci obsluhuje okruhy – personální činnost, evidence obyvatel,
evidence hřbitova, vidimace a legalizace, Czech Point, spisová služba, kulturní akce a
občanské záležitosti, životní prostředí, zastupitelstvo obce, dotace, volby, nájmy, výběrová
řízení, místní hospodářství a další.
Jinak stále dokončujeme práci na tvorbě územního plánu, prokousali jsme se řadou
připomínek občanů a dotčených orgánů, pan urbanista právě dotvořil finální verzi a čeká nás
veřejné projednání. To proběhne 8.8.2016 v kulturním domě v Bušovicích.
Platnost územního plánu je důležitým počinem z mnoha hledisek. Např. dlouhodobý
zájem obce o získání dvou cest (dnes rozoraných) v majetku České republiky. Jedná se o cesty
ze Střapole ke Korečnickému mlýnu a z Bušovic k Litohlavům (tzv. Sýkorka). Byl nám slíben
bezplatný převod obci, až budeme mít platný územní plán. Zde požadovali zanesení těchto
pozemků jako veřejnou zeleň. Avšak toto neumožňuje stavební zákon, ale nakonec došlo
k jakési domluvě. Jenže mezitím má v červnu vstoupit v platnost další novela a neví se, jak to
s vydáváním pozemků obcím vlastně bude. To nás trápí, neboť v obou lokalitách by mohly
vzniknout stezky pro hezkou vycházku.
Určitě jste si také všimli změn na hřbitově. Pokračovalo se v kácení thují, které
narušovaly hroby (zbývá ještě jedna), byl vyměněn kontejner na odpad i jeho místo kvůli
dostupnosti a opravuje se zeď hřbitova s vraty. Bohužel nejde vyhovět např. klubu důchodců
se žádostí o vybudování chodníku ke hřbitovu, neboť jsme nedostali souhlas vlastníků
pozemků.
Také jste jistě postřehli dotazníky k využití tělocvičny. Je řada občanů, kteří by chtěli
tělocvičnu využívat. Obec je ochotna i schopna tělocvičnu uvést do využitelného stavu. Tj.
opravit střechu, podlahu, světla a topení. Avšak další zázemí- sprchy, šatny, WC, odpady….se
nám zdají příliš nákladné a těžko proveditelné. Například jen zdroj vody je problém, zvláště
pak, pokud se nemůže zasahovat do dětského hřiště (dotace PK).
Další akcí bude prodloužení kanalizace v délce 77 metrů od Hůlků směrem ke Střapoli, kde
vzniká nová lokalita výstavby rodinných domů.
Největší plánovanou akcí neustále zůstává modernizace hasičárny v Bušovicích.
V červnu nejen naše obec očekává vypsání dotačního titulu právě na tyto stavby. Potřebná
povolení má již obec zajištěna.
Dále bych chtěl otevřít staronový problém, zda realizovat výstavbu chodníků v našich
obcích? Je řada občanů, kteří toto požadují hlavně z bezpečnostního hlediska. Ovšem je i
mnoho takových, kteří výstavbu odmítají hlavně z důvodů nevratné změny rázu vesnic či
zúžení vozovky, atd. Je třeba si také uvědomit majetkové poměry pozemků a vytipovat
lokality, kde je toto možné.
Závěrem apeluji na občany, aby při svozech odpadů (velkoobjemový, bio, nebezpečný)
dodržovali podmínky vývozů – nehromadili odpad před hodinou svozu. Je pak problém odpad
naložit a v horším případě, pokud nespadá do druhu vyváženého odpadu, zůstane na místě a
jedná se o zakládání skládky. Stejně tak u nádob na tříděný odpad, kde stále občané odkládají
odpad mimo nádoby.
Luboš Pták
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Akce Střapole
úroveň nás všech se zvyšuje a je na dobré úrovni; nemusíme osobně řešit
Autor: Michal Kabát, Vlasta Klausová
V sobotu 30. dubna se sešli občané Střapole a jejich hosté na tradiční akci – stavění
Májky a posezení u ohně. V letošním roce se nás sešlo nebývale mnoho – celkem 55 (z toho
15 dětí). Vesele jsme se bavili až do pozdních nočních hodin. Nechybělo opékání buřtů a točené pivo.
V neděli 1. května se skupina motorkářů ze Střapole a Sedlecka zúčastnila „spanilé
jízdy“ a tradičního srazu motorkářů na nádvoří plzeňského pivovaru Prazdroj. Mezi šesti
motocykly, které se sjely na návsi ve Střapoli, byly i historické rarity (p.Prachaře ze Sedlecka;
p.Rady a p. Robejška ze Střapole), ale i moderní, nové stroje.
Vlasta Klausová
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Před více než rokem – tedy konkrétně v únoru 2015, jsme představily náš společný nápad resp.
již připravený projekt na podporu volnočasových aktivit dětí i dospělých v naší obci Sedlecko.
Zjednodušeně řečeno už jsme dál nechtěly poslouchat, že tady „chcípl pes“, a protože se
naskytla příležitost využít částečně zrekonstruované prostory bývalého obecního úřadu,
rozhodly jsme se pro to něco udělat.
Když se dnes ohlédneme, prolistujeme kroniku, projdeme fotogalerii a korespondenci, která
se nahromadila v klubové e-mailové poště, určitě víme, že to mělo a má smysl. Za ten rok
jsme v klubovně potkaly na desítky příznivců, možná máme i své odpůrce, ale dokud je zájem
lidí, podpora obce a síly, čas a energie z naší strany, budeme pokračovat.
A jak to u nás funguje? Jsme na to tři, a to je ten správný počet, neboť se dobře dohodneme, je
tu vzájemná zastupitelnost a každá z nás se podílí na jednotlivých akcích dle svých
momentálních časových možností. Vše děláme dobrovolně ve svém volném čase za přispění
svými prostředky. Z toho důvodu máme stanovena vlastní pravidla /např. to, že děti do 8 let
musí přijít v doprovodu dospělé osoby/ a návštěvnost akcí nijak neomezujeme. Pouze
v případě, že by návštěvnost akce přesahovala její kapacitu, budou samozřejmě upřednostněni
občané našich obcí.
Pro komunikaci s občany používáme e-mailovou adresu klubaklubikzastavka@gmail.com,
kam nám postupně přibývají adresy zájemců o zasílání aktuálních informací. Zasíláme vždy
pozvánky na jednotlivé akce, poděkování za účast se stručným zhodnocením akce včetně pár
fotografií, případně „průzkumníky“, zda by byl zájem o dané téma a v jakém termínu. Každá
akce je zpestřena nějakým občerstvením i odměnami pro děti. Vše jsme zprvu financovaly
pomocí kasičky na dobrovolné příspěvky, klubovnu jsme si částečně vybavily z vlastních
zdrojů. Dnes už můžeme poděkovat zastupitelstvu obce, neboť pro nás našla místo v obecním
rozpočtu a můžeme čerpat příspěvky, které využíváme na materiál tematických dílen pro děti
a občerstvení. Od letošního jara „rozšiřujeme pole působnosti“, a tak jsou srdečně zváni i
„mimosedlečtí“ občané. Pozvánky jsou včas na všech obecních vývěskách, pokud se jedná o
akce, které jsou kapacitně omezeny, je to na pozvánce uvedeno včetně způsobu, jak se
přihlásit. V současné době za sebou máme 15 akcí, s jejichž tématikou bychom vás
v následující „výroční zprávě“ rády seznámily.

„Přines si svoji oblíbenou společenskou hru“ 20. 3. 2015
„Nádivkiáda aneb velikonoční zdobení“ 5. 4. 2015
„Ukliďme Sedlecko, aneb bez práce nejsou palačinky“ 18. 4. 2015
„Vytvořme si logo klubu… a pak ať nás zkusí upálit!“ 30. 4. 2015
„Korálkování s Lucií Svobodovou“ 19. 5. 2015
„Korálkování s Lucií Svobodovou“ 20. 6. 2015
„Korálkování s Lucií Svobodovou“ 23. 1. 2016
4

„Odpoledne plné her a zábavy… a pěkně po sousedsku“ 30. 5. 2015
„Fimoparty, aneb lžičky, vidličky a nože budou běhat po stole!“ 27.6.2015
„Sedlecký batoh“ 10. 10. 2015
„Vánoční strom, aneb přijďte s námi rozsvítit advent“ 29. 11. 2015
„Novoroční posezení“ 1. 1. 2016
„Únorové vyrábění“ 26. 2. 2016
„Nádivkiáda, aneb Velikonoční vyrábění“ 27. 3. 2016
„Ukliďme Sedlecko, aneb bez práce nejsou langoše“ 16. 4. 2016
Tolik o tom, co že to tedy ten Klub a Klubík Zastávka je. Pokud jste dočetli až sem, jsme
poctěny vaším zájem a chcete-li dostávat naše pozvánky a novinky, napište nám to na výše
zmíněnou e-mailovou adresu, přidáme vás do seznamu kontaktů. Pokud naopak někoho
obtěžujeme, nerady, takže odhlásit se můžete tamtéž. Stejně tak nám můžete zasílat dotazy,
návrhy, připomínky, dříve nebo později reagujeme na všechny podněty.
Naše poděkování patří všem, kteří nás v tomto směru podporují nejen svojí přízní a
návštěvností, ale i různorodou pomocí. Dík patří samozřejmě panu starostovi a zastupitelům
obce, budeme rády, když nás budete podporovat i nadále, konečně neděláme to jen pro sebe.
Určitě na nás myslete v případě, že se bude řešit osud sedlecké obecní budovy. Byly bychom
rády, kdyby nezůstala v tom stavu, v jakém je teď a pokud můžeme nějak pomoci podílet se
na projektu jejího dalšího rozvoje, jsme zde a nabízíme svoji pomoc.
Blanka Pechmanová Brabencová, Anita Švarcová, Anna Hašková

růstu celé satelitní

5

Údolí Lužnice

Lužnické kaskády
Jednou se základních přirozeností každého člověka by měla být ochrana přírody a životního
prostředí a tedy mít i jistou společenskou zodpovědnost k sobě, svému okolí i dalším generacím. Máme štěstí, že v našem okolí je mnoho zajímavých i významných přírodních útvarů a
oblastí – Kokotsko, přírodní park horní Berounka atd. Přímo v našem katastru máme trochu
pozapomenuté údolí Lužnického potoka pod Sedleckem, které by si určitě zasloužilo více pozornosti zvláště pro to, že
jsou zde právě významné krajinné prvky a zajímavé přírodní
útvary.
Nejvýznamnějším prvkem je určitě samotný tok potoka, který
překonává značné výškové rozdíly a vytváří tak na kamenném podloží řadu větších i menších vodopádů a kaskád, které
překonávají terénní stupně od 20 centimetrů až po více než 4
metry. V „centru“ údolí je přítok menšího potůčku od Sedlecka, který meandruje mezi skalami a na kterém je při příznivém průtoku cca 200 metrů proti proudu též malý zajímavý
vodopádek. Po pravém břehu toku ve svahu před skalní průrvou najdete vzorně chataři udržovanou studánku, potom se
potok ponoří do zmiňované tmavé průrvy, kde jsou ještě zapomenutější štoly, zde se získávala surovina pro výrobu kyseliny sírové. Důkazem, že toto údolí bylo významnou přírodní lokalitou s nedotčenou a romantickou přírodou jsou též
dnes již i opuštěné jednoduché sruby a chatky, které si stavěli trempové v první polovině minulého století, kteří tato prostředí vyhledávali a vychutnávali si souznění s přírodou.

Obnova a ochrana
Bohužel dnes je údolí v celkově zanedbaném stavu, tento stav samozřejmě nahrává i
k laxnímu přístupu ochrany tohoto území, láká k dalšímu znečišťování strání a údolí odpadem
a není výjimkou, že se zde najdou vyhozené pneumatiky, zbytky elektrospotřebičů, skládky
sutí, nebo odpadů ze zahrad. Negativně též působí neřízené a nepovolené stavební zásahy při
úpravě přilehlé cesty k Berounce, kdy byly přebytečným materiálem zataraseny přístupové
cesty do údolí, nebo byl materiál nahrnut do strání nad potokem nebo až do potoka, předpokládám však, že tento stav úprav není definitivní!
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Mým osobním cílem a doufám, že nejen mým je pokusit se zde vytvořit příjemnou vycházkovou a klidovou zónu. Je třeba zejména odstranit černé skládky obnovit a udržovat cesty a případně vypíchnout přírodní zajímavosti. Určitě chci vytvořit i podrobný popis území a jeho
zajímavosti, který může být i vodítkem pro víkendové procházky. Se starostou jsme již absolvovaly několik jednání s majiteli pozemků a některými státními institucemi, které by mohly
pomoc při obnově území. Jsou zde pozemky soukromých vlastníků a města Plzně, žádné
obecní, tak ani obec se kromě tlaku na vlastníky a úřady na tomto projektu nemůže příliš podílet. Věřím, že spoustě lidí též není lhostejné naše okolí a přírodní bohatství a že společnými
silami dosáhneme stavu, který bychom si představovali.

Doplnění: během jara již vlastník pozemku v horní části cesty na vlastní náklady provedl
terénní úpravy a osadil patníky a dobrovolníci ze Sedlecka udělali spoustu práce při obnovení
přístupových cest a odklizení odpadů z tohoto území. Za to všem patří obrovské díky.
Michal Kabát
k jednotlivým usedlostem, v ní se
na způsob obživy původních obyvatel.
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NAŠI JUBILANTI
I v tomto čísle zpravodaje patří stránka našim jubilantům. Zveřejněni jsou zde občané,
kteří v I. pololetí tohoto roku oslaví nebo již oslavili 70, 75 a 80 let. Od 80 let jsou zde
jubilanti zveřejňováni každým rokem.

Bušovice
Tycar Vratislav
Odvodyová Marta
Tomášová Helena
Kuncl Josef
Šemokrouch Václav
Havránek Václav
Brožová Václava
Oliberiusová Marie
Koželuh Josef
Sochor Karel
Blažková Jaroslava
Zíková Lila

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
81 let
81 let
83 let
83 let
86 let

Brůjová Jana
Karel Václav
Prachařová Miloslava
Kokošková Renata
Karník Jaroslav
Mašek Václav
Karníková Věra
Čechurová Zdenka
Bošková Miluška
Čechura Josef

70 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
85 let
89 let
90 let

Ernestová Milena
Černá Zdenka
Tejčková Helena

75 let
83 let
85 let

Sedlecko

Střapole

VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM
PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOST!
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Historie Dozorčího výboru Jednoty s.d.
Vážený čtenáři,
v dnešním čísle zpravodaje vás seznámíme s historií Dozorčího výboru Jednoty s.d.
V 50. létech minulého století vládní rozhodnutí po únoru 1948 přineslo změny
v zásobování obyvatelstva. Bylo rozhodnuto, že zásobování měst bude zajišťovat síť prodejen
státního podniku Potraviny a zásobování venkova bylo svěřeno družstvům vznikajících
převodem ZKD (Západočeské konzumní družstvo) v našich podmínkách, protože
v Bušovicích ZKD prodejnu mělo. V té době bylo také rozhodnuto, že odpovědnost za
zásobování mají MNV (Místní národní výbor – předchůdce obecního úřadu), které ve
spolupráci s Jednotou s.d. Rokycany vyhledávali možnosti ke zřízení prodejen v každé obci.
Toto bylo uskutečněno v 60. létech 20. století. V pozdější době bylo započato s výstavbou
nových moderních prodejen v akci „Z“, které po jejich dokončení odkoupila Jednota s.d.
Rokycany. Družstvo tak získávalo vlastní majetek. Zde je nutno připomenout, že mnoho
vesnických prodejen bylo ztrátových, byly dotovány, ale nikdo si nedovolil tyto prodejny
zrušit.
V oblasti pohostinství byla situace obdobná a k zavírání hostinců docházelo po
odchodu nájemců do důchodu a provozovna byla v jejich majetku.
Je pochopitelné, že si družstva musela zajistit členy – družstevníky. Po zřízení
prodejen v jednotlivých obcích byl proveden nábor na členy družstva se základním vkladem
100 korun, kteří byli organizováni v dozorčích výborech ustanovených u každé prodejny.
Zároveň Jednota jako celek zřídila fond sdružených prostředků pro jejich činnost. Dohlížecí
výbory Jednoty byly ve všech obcích, kde byly prodejny – v Bušovicích, Sedlecku,
Smědčicích a Střapoli. Bylo v nich organizováno 40 – 60 % žen z obce v čele s předsedou a
5ti členným výborem.
Změny v toto podnikání přinesl listopad 1989, kdy začal přechod na kapitalistické
zřízení. Nový režim vytvářel nátlak na rušení těchto družstev, protože skončila jejich
povinnost k zásobování vesnic a tak neměly opodstatnění k další jejich činnosti. Byl současně
vytvářen nátlak na členy družstev, aby svá členství zrušili. Dohlížecí výbor, kde byla
prodejna privatizována, ukončil činnost.
Po provedení transformace Jednoty ze spotřebního družstva na konzumní byly změny i
podmínky pro práci transformovaných DV na členské základny, které byly ustanoveny
u každé prodejny, kterou provozovala Jednota k.d. Do těchto členských základen byli
převedeni členové ze zrušených DV.
V současné době naše členská základna má 48 členů z Bušovic, Sedlecka, Smědčic a
Střapole. Družstvo nepřijímá nové členy, pouze při úmrtí člena lze jeho podíl převést na
některého z dědiců. Členům byl po transformaci vypočítán podíl na zisku za léta členství
v průměru 90 Kč za rok, nadále zůstal fond sdružených prostředků členů, do kterého převádí
družstvo 50 Kč na člena ročně. Každoročně organizuje představenstvo Jednoty k.d. slosovací
akci pro členy s výhrou poukázky na nákup zboří v hodnotě 200 korun. Pro členy byla
zavedena každoroční odměna člena propagačním balíčkem v ceně do 150 korun. Členská
základna nemá žádné povinnosti vůči prodejnám a tak se členové stávají rentiery, kdy za
jejich vklad 100 korun dostávají ročně 200 korun a možnost vyhrát odběrní poukázku na
zboží za 200 korun. Družstvo Jednota k.s. Rokycany hospodaří se ziskem a nemá žádné dluhy.
Napsal: Stanislav Struska
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Muzeum kočárů v Bušovicích
Jak jste si asi jistě všimli, v těsném sousedství zámečku právě prochází rekonstrukcí
rozlehlý statek, který v současné době patří panu Pavlovi Märkelovi. Zkusme nejdříve
zapátrat v minulosti, kdo všechno zde v č. p. 2 žil.
Usedlost se nachází v nejstarší části obce, tedy na " Vsi" a již jen pamětníci vědí, že se
zde po chalupě říkalo "U Strušků". To má pravděpodobně "na svědomí" Dorothea Strušková,
která se přivdala do této usedlosti z č. p. 3, tedy ze sousedství.
V Berní rule z roku 1654 je uvedeno v obci Bušovice 11 usedlostí v majetku selském.
V jedné z nich je zmíněno jméno Stanislav Novák, vlastnící půdu o výměře 45 strychů
(1 strych = 29 arů). V knize trhové obce Bušovice jsou uvedena jména Vojtěch Novák a
Eugenius Novák. Teprve v roce 1770 se zavádí číslování domů. V rustikální knize z roku
1779 je u domu č. p. 2 uveden majitel Vojtěch Novák a i v dalším dokumentu z roku 1782 je
uvedeno toto jméno.
V roce 1840 se na mapách Stabilního katastru objevuje jiné jméno vlastníka domu i
pozemků, a to Josef Novák. Z pozemkové knihy obce Bušovice víme, že zde žila Dorothea
Ulčová, rozená Strušková (ukládal se výměnek). Statek byl však již ve vlastnictví
Vojtěcha Čechury a Marie Čechurové, rozené Ulčové. Na základě odevzdávací listiny z roku
1864 ukládá se vlastnické právo pro Františka Čechuru a v roce 1879 pro Annu Čechurovou,
rozenou Šedivcovou z č. p. 40 v Bušovicích. Dále podle postupní smlouvy se ukládá
vlastnické právo pro Václava Čechuru a Kateřinu Čechurovou, rozenou Záhlavovou z č. p. 12
v Bušovicích. Roku 1932 má vlastnické právo k usedlosti Alois Černý (z Volduch) a Marie
Černá, rozená Čechurová.
Po smrti Marie Černé vlastnila usedlost její dcera Marie spolu s manželem Martinem
Dittrichem. Součástí usedlosti je ještě výměnkářské stavení, které má samostatné č. p., a to
103. Toto bylo přistavěno ke kamennému špýcharu v roce 1927. Pro úplnost musím dodat, že
právě zde žil v 70. a 80. letech nájemník pan Josef Ranke. Ale toho si pamatují i
nepamětníci. Příště již něco k samotné rekonstrukci.
Prameny - Městský archiv Plzeň, pan Vojtěch Záhlava; zaslal Miloš Čihák

Statek čp. 2 v Bušovicích v minulosti
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Martinova lípa
Dnešní povídání o stromech bude jiné než ta
předešlá. Přiznám se, že do psaní tohoto článku
se mi moc nechce. Spíš než o lípě rostoucí na
rozcestí dvou polních cest nad Bušovicemi je o
tom, co mě k jejímu vysazení přimělo. Je to
strom zasazený na památku někoho, kdo už není
mezi námi. Tím, že jde o osobní příběh, jsem
nejprve řešil dilema, zda o něm vůbec napsat,
následně pak jakou formou to provést. Asi
nejlepší bude jen stručně a od úplného začátku.
Musím se tedy vrátit do doby, kdy jsem ještě
studoval v Praze. Tam jsem potkal spolužáka
Martina Šťovíčka, ryzího dobráka z jižních Čech,
farmáře se zápalem pro krajinu, přírodu,
myslivost. Moje krevní skupina. Brzy se z nás
stali velcí kamarádi. Čím se Martin naprosto
vymykal a převyšoval ostatní, to byl jeho
charakter a smysl pro poctivost. Vzpomínám si, jak díky němu jedna ze zkoušejících nechtěně
pobavila na svůj účet celou třídu tím, že při písemné zkoušce dlouhou dobu v rukách pečlivě
otáčela a prohlížela jeho slaměný klobouk, který si před tím odložil na lavici, skálopevně
přesvědčená o tom, že se v něm ukrývá nějaká nedovolená nápověda. Takový ale Martin
nebyl. Raději by zkoušku opakoval, než aby něco opsal. Podobných drobností, kterými se
v dobrém slova smyslu lišil, byly spousty. Ať přemýšlím sebevíc, doteď jsem nepotkal
druhého jemu podobného.
Po bakalářském studiu v Praze se Martin rozhodl pokračovat v navazujícím studiu v Českých
Budějovicích, kde byl blíž domovu. Viděl, že doma mají s farmou plné ruce práce, chtěl být
víc nápomocný. Měl velké plány na opravu starého rožmberského statku, kde chtěl spolu se
svojí slečnou založit rodinu a farmařit. Osud tomu chtěl bohužel jinak. Rakovina.
Najednou stojím v kostele, okolo mě se tísní spousta lidí, farář, bílá rakev. Hlavou se mi honí
množství myšlenek a vzpomínek. Nejvíc v tu chvíli převažuje ta, jak jsme kdysi na koleji
diskutovali o tom, proč on věří v boha, respektive proč já v něj nevěřím. Ani jeden z nás toho
druhého o své „pravdě“ samozřejmě nepřesvědčil. Už jen proto mi rozloučení v kostele přišlo
z mé strany neupřímné a neúplné.
Na památku jsem proto zasadil strom. Volba padla na lípu, slovanský symbol, jejíž semenáček
jsem měl na zahradě. A tak u rozcestí polních cest vedoucích do Nové Huti a do Chrástu, na
trase naučné stezky Kokotské rybníky, roste už od roku 2009 a má se čile k světu. Když jsem
pak při jedné procházce v Plzni našel čirou náhodou u cesty zrezlou sošku Ježíše Krista, která
vykukovala z navážky stavební suti, hned jsem věděl, kam s ní. Stačilo jen ji očistit a znovu
natřít. Pan Brož mi pomohl sbít dřevěný kříž. Ten jsme letos s tátou k lípě umístili tak, aby
měl Ježíš pomyslný výhled na pole s hájovnou a lesem v pozadí. Rád bych na toto místo
sehnal ještě lavičku, pak bude vše úplné, nový krajinný prvek. Pro někoho jen obyčejné
rozcestí, pro jiného lípa s křížkem, pro mě Martinova lípa.
Až půjdete někdy na procházku okolo, zamyslete se. Často se za něčím lopotíme, na něco si
stěžujeme, trápí nás řada problémů. Jsou opravdu tak vážné?
Lukáš Záhlava
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Akce v letošním roce
I v letošním roce je pro naše občany připraveno mnoho kulturních a společenských akcí.
Některé již proběhly a další nás teprve čekají.
18. června – oslavy svátku našich nejmenších – Den dětí
Akce začne od 12,30 hodin na nohejbalovém hřišti ukázkou záchranářů. Pro naše nejmenší je
dále připravena spousta her, malování na obličej, skákání v pěně a také opékání špekáčků.
17. září – poznávací zájezd (historický park v německém Bärnau, Jízdárna Světce, zámek a
Loreta v Boru u Tachova.
1.října – divadlo v Hybernii v Praze – muzikál Sibyla, královna ze Sáby
22. října – Staročeské odpoledne s vepřovými hody – odpoledne vystoupí Světlana
Nálepková a večer se uskuteční taneční zábava s kapelou Four Band
3. prosince – divadlo v Hybernii v Praze – muzikál Alenka v kraji zázraků – tento muzikál je
vhodný i pro děti
27. listopadu – adventní setkání v Bušovicích
Na divadla i poznávací zájezd je možné se přihlásit již nyní na obecním úřadu v Bušovicích.
Podrobné informace ke každé akci jsou pro občany zveřejněny na úředních deskách v každé
obci a na webových stránkách obce.
********
V sobotu 21.5.2016 starosta obce Luboš Pták přivítal v nové obřadní síni do naší obce
5 nových občánků:
-

Marka Süsse z Bušovic
Veroniku Černou ze Sedlecka
Jasmínu Stehlíkovou ze Střapole
Natálii Baborovskou ze Sedlecka
Karolínu Fenglovou z Bušovic
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Ze sepsaných vzpomínek na Bušovice v dobách zcela nedávných
pokračování

-

Další kulturní činností, zvláště v době války, byla agilní činnost
ochotnického spolku. Zábavy byly zakázány, lidé prahli po
společenském vyžití, takže při každém představení byl sál u Fajfrů
naplněn k prasknutí. A to se hrávalo odpoledne i večer! Nebyli to
jen dospělí ochotníci, učitelé nacvičovali divadelní hry a různá
pásma i s dětmi. Bývalo to před Vánocemi, při oslavě dne matek a
na konci školního roku. Dospělí se prezentovali vážnějšími žánry,
převážně vlasteneckého zaměření, či oslavou kladných lidských
vlastností, nejčastěji však láskou, zklamáním a nakonec usmířením.
Vzpomínám na tehdy populární hry Lešetínský kovář, Tulák
Macoun (těžko k přečtení), nebo hru o ptáčníkovi a jeho dceři.
Bušovičtí hráli nejen dramatické kusy, jak se tehdy říkalo, ale čas
od času se pouštěli i do lidových operetek, tehdy tak populárních a o Vánocích či na Silvestra
do laškovných kupletů a veselých scének, při kterých se občané vždy od srdce zasmáli. Staří
pamětníci si jistě vzpomenou na Silvestra za války, kdy známý místní komik a konzument
alkoholu Franta Mašek zpíval písničku:
Až já budu marodit,
nech mne milá vypotit,
přines piva hodně moc,
ať můžu pít celou noc.
Až mě kašel udolá,
bude ze mě mrtvola,
zatopte mi v pokoji,
vždyť to tolik nestojí.
Až mě budou míru brát,
vemte mě jí akorát,
ne malou, ne dlouhou moc
sic je kopnu do tentononc.
Až mě z domu ponesou,
ať se mnou moc netřesou,
mohlo by se něco stát,
kdo to bude v hrobě prát.
Až já budu v hrobě spát,
přijď mi na hrob nadělat,
papírové růžičky,
ozdob můj hrob chudičký.
Až já budu v hrobě hnít,
přijď se za mě pomodlit,
přines kytici bezu,
já už ven nevylezu.
Málokdo z těch mladších ví, že nebožtíka musel nejprve změřit truhlář a podle vzrůstu mu
udělat rakev, jak se v písni zpívá „na míru“.
V dalším silvestrovském programu zase zpíval divadelní elév Ladislav Hůlka kuplet o tom, jak
13

starý Morgenštajn vdával dceru.
Když Morgenštajn dceru vdával,
dcera chudák plakala,
svatební noci se bála,
trallalala, tralala.
Neplač holka, nenaříkej,
nic si z toho nedělej,
kdyby ti snad ubližoval,
tatí, tatí, zavolej.
Já budu stát u tvých dveří,
jako věrná patrola,
kdyby se ti to líbilo,
tak zavolej, tralala.
Hostina je ukončena,
hosté už šli dávno spát,
jen Morgenštajn podle slibu,
šel ke dveřím vartu stát.
V pokoji už bylo ticho,
dcera snad už spinkala,
když tu náhle tatí, tatí,
a hned na to tralala.
Zavzpomínali jsme na dva Silvestry, ale k ochotnickému spolku patřili velmi obětaví
pracovníci, kteří si museli vyrobit a namalovat kulisy, ušít či přešít kostýmy a zajistit všechno
ostatní co k představení patřilo. Mezi nejlepší herečky patřila Anna Bernášková, skutečná
venkovská hvězda, ale i Josefka Fajfrová, Božena Cibulková, Marie Holubová a Milada
Tycarová, z těch mladších pak Otylie Rysová, Marie Valentová-Sádlová, Tonče PeškováŠtruncová a Máňa Zíková-Aubrechtová. V mužských rolích nejčastěji působili Josef Šedivec,
zvaný Voršulák, skutečná herecká osobnost bušovické scény, už zmíněný Franta Mašek,
Vojtěch a František Holubovi-Cementářovi, oba bratři Holubové z rodu Štíckých, Josef
Valenta, z nastupující generace pak Jaroslav Štrunc, Láďa Hůlka, Václav Harant, Václav
Aubrech a Jaroslav Nový.

„Bušovice – v dobách zcela nedávných“, 1995,
sepsané vzpomínky od pana Ing. Václava Cibulky
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7. ČESKO - NĚMECKÉ SETKÁNÍ CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ
ČESKÝCH STRAKÁČŮ

BUŠOVICE
3. – 5. 6. 2016

Bližší podrobnosti o této akci a jejím průběhu přineseme našim čtenářům
v příštím čísle Bušovického zpravodaje.
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