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V měsíci červenci projížděli Buchlovicemi závodníci cyklistického MTB maratonu Amtech – Juvacyklo
a týden na to se kolem Muzea Podhradí a v zámecké zahradě odehrál již 18. ročník Festivalu
česneku. Další fotografie z obou úspěšných akcí zhlédnete v samostatných reportážích uvnitř tohoto
zpravodaje. (foto -bž-)

Informace městyse Buchlovice
Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 12/2019 ze dne 13. 5. 2019

Rada městyse Buchlovice:
• schválila uzavření smlouvy o dílo pro akci „Stavební úpravy ZŠ Buchlovice“ se společností
KODRLA s.r.o. Cena díla je 171.975,89 Kč bez DPH a termín realizace 05 - 06/2019. Rada
pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru vypůjčit část pozemku p. č. 1514/1 o výměře cca 390 m2, druh pozemku orná půda,
nacházející se v k. ú. Buchlovice. Záměrem tak vyhověla žadateli z Buchlovic,
• vzala na vědomí žádost žadatele z Buchlovic o přidělení bytu v bytovém domě Komenského
500, Buchlovice. Rada zařadila tuto žádost mezi ostatní žadatele,
• se seznámila s žádostí občana z Buchlovic o zapracování změny u p. č. 3200 v k. ú. Buchlovice
do Územního plánu městyse Buchlovice. Rada žádost předává pověřenému zastupiteli pro
územní plánování městyse Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu,
odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště,
• se seznámila s účetní závěrkou obce sestavenou k 31. 12. 2018 a závěrečným účtem obce za rok
2018. Dle provedeného auditu pracovníky Zlínského kraje je v závěrečné zprávě konstatováno,
že při přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice za rok 2018 byly zjištěny drobné chyby
a nedostatky, které ale nemají závažnost nedostatků dle písm. c) § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb. a nebyla zjištěna žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
a proto rada doporučila schválení závěrečného účtu a účetní závěrky bez výhrad,
• v řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) neměla výhrad proti záměru občanky
z Buchlovic na výstavbu rodinného domu na p. č. 48 a p. č. 49 v k. ú. Buchlovice. Toto vyjádření
vydala pro účely řízení vedeného příslušným stavebním úřadem,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje, které se
konalo dne 21. 3. 2019 za přítomnosti 5 členů komise.

Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 13/2019 ze dne 3. 6. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• posoudila nabídky společnosti J. D. Production, s.r.o., Uherské Hradiště na výrobu televizních
reportáží z městyse Buchlovice a zhotovení audiovizuálního díla – autorského profilu
výtvarníka z Buchlovic., které by byly vysílány v programu Regionální televize TVS. Rada
v letošním roce neuvažuje o využití nabízených reportáží ani zhotovení audiovizuálního díla.
Rada nabídky neschválila,
• posoudila žádost manželů z Buchlovic o pomoc při řešení přebujelé náletové zeleně
na sousedních pozemcích p. č. 435/1 a 434/1 v k. ú. Buchlovice. Rada zaslala výzvu majiteli
těchto pozemků k nápravě do 30 dnů a zajištění pravidelné údržby. Příslušným úřadem
oprávněným v této záležitosti sjednat nápravu je dle ust. § 73 zákona o rostlinolékařské
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péči obecní úřad obce s rozšířenou působností, což v tomto případě je příslušný odbor MěÚ
Uherské Hradiště. V případě, že nedojde v dané lhůtě k nápravě, musí se žadatelé s tímto
problémem obrátit na něj,
schválila obeslání majitelů rozmístěných reklamních poutačů po Buchlovicích výzvou k jejich
řádnému nahlášení a zaplacení poplatku v souladu s OZV č. 01/2013 o místních poplatcích část
IV. – poplatek za užívání veřejného prostranství, sazba dle článku 17., odst. 2) bod c).
schválila uzavření dodatku č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností ze dne
18. 12. 2017 se společností Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uherské Hradiště. Rada pověřila
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku. Rada v souladu se zákonem o obcích č.
128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním záměru pachtu nemovitých věcí: p. č.
1847/2 o výměře 1.836 m2 – orná půda, p. č. 1847/4 o výměře 108 m2 – zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je budova – stavba technického vybavení č. p. 820 (čistírna odpadních
vod), p. č. 1847/5 o výměře 317 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova –
stavba technického vybavení bez č. p./e. č. (čistírna odpadních vod), p. č. 1847/9 o výměře 93 m2
– orná půda, p. č. 1847/201 o výměře 12 m2 – orná půda, p. č. 1847/202 o výměře 77 m2 – orná
půda, p. č. 1847/203 o výměře 43 m2 – orná půda, p. č. 1847/204 o výměře 79 m2 – orná půda,
p. č. 1847/205 o výměře 6 m2 – orná půda, vše zapsáno na LV č. 10001 pro k. ú. Buchlovice a obec
Buchlovice u KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, a dále části kanalizace
(kanalizační řady) na území městyse Buchlovice uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy,
schválila uzavření servisní smlouvy se společností Mercor Czech Republic s.r.o., Ostrava –
Třebovice. Předmětem smlouvy je provádění servisní prohlídky spočívající v pravidelné
kontrole a údržbě systému samočinného odvětracího zařízení, min. 1x ročně a řešení havárií
za ceny dle sazebníku. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřila starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 2/2019 o nájmu pozemku ze dne 26. 4. 2019
s manželi z Buchlovic s účinností k 4. 6. 2019. Předmětem pronájmu byla část p. č. 3242/7.
Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dohody. Rada schválila prominutí
platby poměrné části nájemného za období trvání smlouvy, tedy od 26. 4. 2019 do 4. 6. 2019,
posoudila žádost žadatele z Bílovic o pronájem části p. č. 2488 v k. ú. Buchlovice pro zřízení
parkovací plochy a možnost zhotovení přístupové cesty k chatě e. č. 164. Rada pověřila
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou osobním jednáním se žadatelem ohledně možnosti
vybudování přístupové cesty a určením místa pro vybudování parkovacího stání, a to
po posouzení situace na místě samotném,
posoudila žádost žadatele z Uherského Hradiště o úplné či částečné odkoupení pozemku p. č.
506/4 v k.ú. Buchlovice o celkové výměře 113 m2. Vzhledem k tomu, že je ze strany městyse
Buchlovice připravována rekonstrukce přilehlé komunikace, bude se rada žádostí zabývat,
až bude mít k dispozici projektovou dokumentaci stavby a bude možné posoudit, zda se dá
uvažovat o úplném či částečném odprodeji,
schválila udělení souhlasu s realizací projektu s názvem „Obnova vegetačních prvků
starého úvozu – Tupesy“ na p. č. 5902, v k. ú. Tupesy, žadateli Obec Tupesy. Rada souhlasila
s poskytnutím pozemku k realizaci výše uvedeného projektu na dobu 13 let od ukončení
realizace projektu,
posoudila cenovou nabídku od společnosti MDP GEO s.r.o., Luhačovice, obsahující zobrazení
pasportu místních komunikací a veřejného osvětlení v mapovém portálu, provozování
mapového portálu přes webový prohlížeč, analytickou a návrhovou etapu v GDPR a zajištění
výkonu pověřence (DPO). Rada neuvažuje o využití nabízených služeb. Rada nabídku neschválila,
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• posoudila cenovou nabídku od společnosti ATOMICON s.r.o., Olomouc na zpracování evidence
a pasportu veřejného osvětlení. Rada neuvažuje o využití nabízených služeb. Rada nabídku
neschválila,
• posoudila nabídku společnosti Rádio Kroměříž s.r.o. na propagaci akcí v průběhu roku 2019.
Rada neuvažuje o využití nabízené propagace a nabídku neschválila,
• posoudila nabídku Mediální skupiny MAFRA, Anděl Media Center, Praha 5 na možnost
prezentace městyse v magazínové příloze deníku MF Dnes Zlínský kraj a týdeníku 5plus2
s názvem Náš kraj. Rada neuvažuje o využití nabízené prezentace. Nabídku neschválila,
• schválila odkoupení pingpongového stolu za cenu 3.000 Kč od občana z Buchlovic. Stůl bude
součástí nářaďového vybavení haly CIHELNY,
• schválila pořízení moravské zemské vlajky na základě výzvy od spolku Moravská národní obec,
z.s. a její vyvěšování ve státní svátek 5. července na počest příchodu slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a poctě moravské zemi,
• v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě zápisu o průběhu konkursu na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Buchlovice ze dne 23. 5. 2019 jmenovala
Mgr. Radku Minaříkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Buchlovice s účinností od 1. 8. 2019, pověřila starostku stanovením platu jmenované ředitelky,
pověřila nově jmenovanou ředitelku provedením změny v obchodním rejstříku,
• schválila Pracovní řád – vymezení pracovních odpovědností zaměstnanců městyse Buchlovice
s účinností od 4. 6. 2019,
• se seznámila s vizualizací a cenou nového dětského hřiště, které bude v letních měsících
2019 vybudováno na obecních pozemcích před halou CIHELNA, a to jako sponzorský dar
pro městys Buchlovice. Radní tento záměr schválili a pověřili starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o přijetí daru,
• schválila rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2019. Jedná se o navýšení na straně příjmů o 82 tis.
celkem na 44.342,8 tis. Kč.

Městys Buchlovice se letos poprvé přidal k vyvěšení jedné ze dvou možných variant moravské vlajky.
Česká vlajka spolu s moravským praporem byly vyvěšeny při příležitosti státního svátku – Dne
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července. Vyvěšení moravské vlajky každoročně iniciuje
sdružení Moravská národní obec. (foto -bž-)
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Dětské hřiště u Haly Cihelna
Byl začátek května, kdy mě oslovila paní Hana
Schusterová, že by její firma ráda zainvestovala dětské hřiště v Buchlovicích. Dar v hodnotě cca 3 milionů se neodmítá, a tak jsme
se snažili najít vhodné místo a akci rozjet.
Prostor vedle školy před Halou Cihelna se
přímo nabízel. Maminky s mladšími dětmi zde
můžou počkat na své starší ratolesti, navštěvující základní školu, nebo si zde mohou zkrátit
čekání děti, čekající na kroužek. Ideální představa byla hřiště otevřít co nejdříve, aby si
na něm ještě letos děti pohrály. Vyřídili jsme
potřebné záležitosti, aby bylo vše v pořádku
a mohlo se začít budovat. Po pečlivém výběru
herních prvků, kde každý má mj. i předepsanou dopadovou plochu včetně vzdálenosti
od prvku, jsme vše rozmístili tak, aby vše vyhovovalo i vedení sítí vedoucích přes pozemek
(vzdušné elektrické vedení bude hned, jak to

bude možné, přeloženo do země). Ke konci
měsíce srpna firma Flora Servis za pomoci
firmy Kodrla ukončily hlavní práce. Je třeba
ale ještě dodělat některé „detaily“, bez kterých
by hřiště nemohlo zatím dobře sloužit – např.
nechat povyrůst trávu, aby návštěvníci hřiště
nechodili po hlíně, osadit hřiště živým plotem, a odclonit tak hřiště od okolních komunikací. S těmito sadbovými úpravami nám
pomůže šikovná zahradnice Alena Machulová. Ve středu hřiště roste od loňského podzimu lípa svobody, kterou zasadili buchlovičtí
skauti u příležitosti výročí vzniku naší republiky. Tento památný strom, ke kterému bude
doplněna cedule s nápisem, bude stínit dětem
i jejich rodičům a prarodičům při příjemných
chvílích strávených na hřišti. Bude dosazeno
ještě několik dalších stromů do okrajových
částí hřiště.
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Bohužel ale i tato pro mě příjemná záležitost, protože na zbudování takového krásného hřiště bychom z našeho rozpočtu jen
těžko hledali finanční prostředky, je zakalena lidmi, kteří ve všem hledají jen negativa, místo pozitiv. Dárce chtěl být zpočátku
nejmenován právě proto, aby někteří lidé
nechodili a neradili, jak to měl udělat líp
atd. Ukázalo se ale, že dnešní společnost
občas nerespektuje to, že někdo chce zůstat
v pozadí (z jakéhokoliv důvodu). Bohužel je
naše myšlení tak zdeformované, že ve všem,
co nevíme, hledáme hned něco podezřelého. Je mi z tohoto dnešního trendu
smutno. Místo toho, abychom se radovali
z věcí, které nás mají těšit, utápíme se
v podezřívavosti, překrucování informací,
vymýšlení (h)různých teorií, v řešení životů
druhých a kritizování. Navíc tento postoj
většinou zaujímají lidé, kteří pro okolní společnost ze svého (čas, energie, finance, …)
moc nehodlají obětovat.

Když jsem se před pár měsíci setkala s Žákovským parlamentem Základní školy Buchlovice, probrali jsme mimo jiné i jejich nápady
a připomínky týkající se vzhledu našeho městečka, vylepšení, doplnění, … Řekla jsem
jim, že jsem moc ráda za každý jejich návrh
nebo připomínku a že na některých z těchto
nápadů budeme společně pracovat. Nikdo
z nás nemá patent na rozum, ale pokud můžu
a CHCI nějakým způsobem přispět ke zlepšení života u nás v Buchlovicích, musím
své nápady nebo připomínky sdělit na ta
správná místa a diskutovat o nich. Pokud
ale jen planě nadávám, protože dnes se to
nosí – na všechno jen nadávat, ale už nepřiložit ruku k dílu vedoucímu ke změně, je to
k ničemu.
Je mi líto, že se vytratila důvěra, čistá radost
a přejícnost druhým, ale vím, že tomu tak
není všude, a věřím, že se postupně milé
a vlídné jednání vrátí všude, kde chybí.
Vaše starostka Pavla Večeřová
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Kurs Nordic walking
Naučte se správné severské chůzi,
která rozpohybuje celé vaše tělo
Termíny 13. 9. 2019 od 16.30 – 19.30 hod. a 14. 9. 2019 od 9.00 – 12.00 hod.
Cena 790 Kč (cena zahrnuje: kurs NW s profesionálním instruktorem, zapůjčení kvalitních holí pro
NW, občerstvení
Místo konání kursu: lázně Smraďavka u Buchlovic – travnatá plocha před Loveckým zámečkem
a přilehlé terény
CK DONAMO spolupracuje dlouhodobě s nejlepším profesionálním instruktorem v ČR
s Mgr. Miroslavem Mirou, který je nadšencem a „průkopníkem“ Severské chůze u nás. Od roku
2003 se věnuje a žije Nordic walkingem. Byl proškolen ve Finsku, kde se mu podařilo dopátrat
k zakladatelům této pohybové aktivity v čele se Sirpou Arvonen, u kterého prošel prvním kurzem
a následně byl certifikován na Master Trainera. Jeho cílem je motivovat sebe i ostatní pro každodenní pohyb, zejména v přírodě, která má ozdravný vliv na celého člověka včetně naší mysli.
Miroslav Mira žije v Brně.
Co je Nordic walking? Je to příjemná technicky nenáročná pohybová aktivita, kterou může vykonávat
každý, začátečník i výkonnostní sportovec v jakémkoli věku. Ale lze ho
také doporučit lidem s nadměrnou
tělesnou hmotností a lidem s různými tělesnými omezeními. Jedná
se o pohybovou aktivitu – chůzi, při
které dochází ke koordinaci nohou
a paží spolu s odrážením se speciálními holemi.
Jaké jsou přínosy Nordic walkingu? Má pozitivní vliv na pohybový aparát a přispívá ke správnému držení těla. Při správné
technice je využíváno až 90 %
svalů v těla a přispívá k uvolnění
krčních, zádových a mezilopatkových svalů. Díky použití holí snižuje
zátěž kloubů a přispívá k redukci
hmotnosti.
Počet účastníků omezen na 12 osob. Přihlášky do 10. 9. 2019.
Ing. Stanislav Mikula – CK DONAMO, Sokolovská 351, 686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 606 445 791, 725 325 879, prodejna@donamo.cz
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Chotovinské slavnosti
jsme si opět vychutnali

Mnozí Buchlovjané opět po roce (10. srpna) navštívili tradiční Chotovinské slavnosti v naší družební obci nedaleko Tábora. Letošní výpravu letos vedli představitelé městyse Buchlovice, starostka Pavla Večeřová a místostarosta Bořek Žižlavský.
Hlavní program slavností se uskutečnil na chotovinském fotbalovém hřišti a v jeho sousedství.
Po vystoupení dechové hudby Vysočinka předali zdejší starosta Zdeněk Turek s místostarostou
Janem Jordákem a dalšími oficiálními hosty čestná uznání TJ Sokola Chotoviny. Následovala soutěž družstev v několika disciplínách (vytahování hřebíků, znalost uzlování, pojídání oplatků na čas
aj.), které se s úspěchem zúčastnili zástupci Sboru dobrovolných hasičů z Buchlovic. Buchlovice
v Chotovinách dále reprezentovala cimbálová muzika Rubáš s primášem Vítězslavem Preclíkem,
která k velké spokojenosti návštěvníků vyhrávala a zpívala v hostinci U Slunečků.
V hlavním podvečerním programu na venkovním pódiu vystoupila zpěvačka Petra Černocká,
kterou na kytaru doprovázel Jiří Pracný, a poté zahrála mladá pop rocková kapela Czech It – objev
roku, 3. místo. Večerní a noční program byl ve znamení klasické rockové tancovačky v podání
skupiny La sklerosa.
Chotovinští přátelé se o členy naší buchlovické výpravy opět příkladně starali. Proto se jim
budeme snažit vše oplatit při jejich návštěvě Buchlovic. Díky ještě jednou!
Foto -bž-
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A je tady opět září…
Prázdniny jsou nenávratně pryč. Na dny plné sluníčka a pocit bezstarostnosti budeme už jen
nostalgicky vzpomínat.
Na čtyři týdny utichlo i štěbetání dětí v mateřské škole. Užívaly si volno se svými rodiči. Ten klid byl
ovšem jen zdánlivý. Za tuto dobu byly vymalovány prostory šaten dětí a v přízemí také třída pro
nejmladší. Dnes už všechny prostory MŠ voní čistotou, za což patří dík naším paním uklízečkám.
Aby se mateřská škola dětem líbila, tak na tom si daly záležet i všechny paní učitelky.
A je tady září. Pro nejstarší děti, snad, poslední rok v MŠ. Pro ty mladší – co nového nás ještě čeká?
A pro ty nejmenší – první dny bez maminky a tatínka, chvilky očekávání, překvapení, … Co děti
z mateřinky v letošním školním roce opravdu čeká? Velkou změnou budou homogenní skupiny
dětí ve všech třídách. Dále pak změna otevírací doby od 6:15 do 16:15.
A od října plavání, kroužek grafomotoriky, logopedie, kroužek keramiky, projekt se sportovní
tématikou, cvičení v tělocvičně ZŠ, škola v přírodě a spousta krásných divadelních představení
v MŠ. Tím prvním bude hned 18. 9. pohádka Hofmanova divadla Kašpárkovy popletené pohádky.
Věříme, že dětem se bude v mateřské škole líbit a budou za námi společně se svými rodiči rády
chodit.
Tak a už opravdu začínáme…
Těší se kolektiv mateřské školy
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Z činnosti SDH Buchlovice

Buchlovičtí dobrovolní hasiči, v porovnání s loňským rokem, zasahovali téměř u dvojnásobného počtu
událostí různých druhů. Například v červenci několik hodin likvidovali následky poryvů prudkého
nárazového větru, který na katastru Buchlovic vyvrátil a polámal velké množství stromů. Zvýšil se
i počet asistencí u dopravních nehod zejména na silnici I/50, mezi nimiž bylo letos už i jedno úmrtí
mladého motorkáře. (Foto SDH Buchlovice)
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Poutníci prožili příjemný pouťový den

V neděli 18. srpna se uskutečnila druhá z každoročních poutí na Barborce, při příležitosti svátku
Nanebevzetí Panny Marie. Poutníci ze Zlechova, Tupes, Břestku a Buchlovic měli opět možnost
dopravit se na parkoviště pod hradem Buchlovem autobusem. Odtud již vycházel společný průvod, jehož čelo otevíral farář P. Rudolf Chmelař následovaný muzikanty a dalšími.
Na prostranství kolem Barborky čekalo četné poutníky posezení ve stínu kaštanů, občerstvení
a perníková srdce. V 11.00 hodin se naplnila kaple účastníky mše svaté. Velká část poutníků poté
vyplnila příjemné letní odpoledne posezením u hospůdky U Špalka pod Buchlovem, kde mohla
okusit dobroty ze zdejší udírny a občerstvit se. 
Foto -bž-
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Kovářský svátek na Buchlově

Hrad Buchlov v červenci opět ožil dvoudenním setkáním asi stovky kovářů, nožířů a dalších řemeslníků pracujících s kovy, kteří sem přijeli nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Belgie. Již
13. mezinárodní setkání Buchlovského kování uspořádalo HB Collegium ve spolupráci se správou
hradu Buchlova.
Obě hradní nádvoří, na nichž se ozývala kladiva kovářů sklánějících se nad výhněmi, se po oba
dny (13. a 14. července) zaplnila davy návštěvníků, kteří si prohlédli desítky nejlepších kovových
plastik, vytvořených na Buchlově v předešlých dvanácti ročnících kovářských setkání. Velký zájem
byl i o tavbu chřibské železné rudy v replice středověké pece, stojící na prvním hradním nádvoří.
Kovářské klání doprovodil bohatý kulturní program, např. loutkové divadlo, jarmark atd.
Nakonec se dostala ke slovu odborná porota, která vybrala nejlepší letošní kovářské práce,
vytvořené zde na Buchlově. V mladší kategorii zvítězila plastika Námluvy, vytvořená triem rodiny
Strakových a mezi staršími kováři pak práce Damaškova sekyra z kovářské dílny belgického týmu.

Foto Zdeněk Skalička
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V Buchlovicích opět voněl česnek…

V sobotu 27. července hostily Buchlovice se zámeckou zahradou již XVIII. ročník Festivalu česneku,
který každoročně pořádá Folklorní agentura Buchlov.
Více než pět tisíc účastníků festivalu, přijíždějících každoročně do Buchlovic doslova z celé České
republiky a Slovenska, si mohlo zakoupit kvalitní konzumní i sadbový česnek v několika stáncích.
A pro ty, kteří si přišli vyloženě jen pro česnek, byly opět k dispozici dva stánky s česnekem, umístěné mimo areál festivalu.
Plocha před Muzeem Podhradí se opět změnila v jarmark s občerstvením, domácími a tradičními
výrobky a všemožnými česnekovými pochutinami. K tomu hned na několika místech mohli účastníci zhlédnout vystoupení pěveckých sborů, dechovky, cimbálovky, country atd. Opět zaujalo
i vystoupení ženského folklorního sboru Dolinečka z družebního slovenského Soblahova.
K dalším doprovodným programům patřila například česneková poradna, módní přehlídka, malování dětí, společenské hry – šachy a Česnekové moravské sumo či pobožnost sloužená na zámeckých lukách. Na své si přišli i soutěžící. K dispozici měli například soutěž o nejhmotnější česnek
a nejkrásnější česnekový cop, čichačskou soutěž, soutěž v plivání česneku aj.
Příjemný teplý den s odpoledními přeháňkami, proložený všudepřítomnou vůní česneku, uběhl
jako voda.
Text a foto -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/201918
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Buchlovské hudební léto pro děti

Organizátoři každoročního Buchlovského hudebního léta připravili v měsíci červenci i vystoupení
hudebního tria ze Slovenska, nazvaného Baby Band, ve složení bicí, basová kytara, klávesy a zpěv
v podání dvou zpěvaček a tanečnic. V programu, určeném zejména dětem a jejich rodičům, muzikanti
předvedli oblíbené písničky z pohádek a dětských filmů.
Vystoupení doplnil např. skákací hrad či malování na obličej. (Foto Zdeněk Skalička)
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Poděkování buchlovickým hasičům
Milé poděkování v podobě diplomu obdrželi
od zraněného muže z Napajedel profesionální
hasiči ze stanice Uherské Hradiště a dobrovolní
hasiči z Buchlovic, kteří jej, zříceného ze skály,
zachránili v sobotu 10. 8. 2019. Hasiči přejí zraněnému muži brzké uzdravení.
Tuto událost se šťastným koncem popisují
internetové stránky HZS Zlín:
„Při výšlapu u obce Břestek spadl muž ze skály,
hasiči ho k vrtulníku nesli 200 metrů. Těžký
zásah za sebou mají profesionální hasiči ze
stanice Uherské Hradiště a dobrovolní hasiči
z Buchlovic, kteří byli požádání 10. srpna
2019 krátce před jedenáctou hodinou dopolední o pomoc při záchraně šestapadesáti
letého muže. Ten při výšlapu u obce Břestek
ve směru na Buchlov (nad hospůdkou Pod Skalou) spadl několik desítek metrů ze skály. Jeho
pád oznámili svědci, mezi nimiž byla i zdravotní
sestra, která muži poskytla první pomoc.

Po příjezdu na místo muž komunikoval se
záchranáři. Hasiči muže naložili na nosítka
a nesli ho těžkým terénem přes 200 metrů
k místní hospodě. Lékař si na místo přivolal
vrtulník, který u hospody přistál a následně
transportoval zraněného muže do krajské
nemocnice ve Zlíně.“
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Cyklisté projížděli Buchlovicemi

V sobotu 20. července projely Buchlovicemi na dvě stovky závodníků na horských kolech, účastníků MTB maratonu Amtech – Juvacyklo.
Po dopolední prezentaci závodníků na Smraďavce odstartoval závod jeho ředitel Dušan Petřvalský ze Žeravic. Závodníci, mezi nimiž byli i někteří borci z Buchlovic, si mohli vybrat ze dvou tratí
dlouhých 25 a 50 km. Po projetí Buchlovicemi již následovala trasa směřující z velké části lesnatým chřibským terénem. V odpoledních hodinách byly opět na Smraďavce vyhlášeny výsledky
a oceněni nejúspěšnější závodníci. Hlavnímu maratonu dopoledne předcházely dětské závody.
K doprovodným akcím patřil skákací hrad a malování na obličej.
Mezi spolupořadateli maratonu se tentokrát zařadil i městys Buchlovice, který poskytl nezbytné
dopravní značení a upomínkový materiál pro všechny závodníky. S významnou pomocí přišli i členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice.
Foto Bořek Žižlavský, Rostislav Skládal a Jan Rybář
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Na noční soutěži hasičů

Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice se zúčastnili noční soutěže v požárním útoku, konané
10. srpna ve Zborovicích. Družstvo mužů vybojovalo 2. místo a družstvo žen obsadilo 5. místo. (Foto
SDH Buchlovice)

Začátkem měsíce srpna nainstalovali pracovníci Služeb městyse Buchlovice na dětském hřišti
na kovové sloupy ochrannou síť vysokou 4 metry. Důvodem je zamezení přeletu fotbalových míčů
na vedlejší soukromé pozemky, což bylo velmi časté. Malí fotbalisté si v těchto situacích krátili cestu
pro zatoulaný balon přímo přes drátěné oplocení v majetku sousedů, které tím velmi trpělo. (foto -bž-)
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Chcete vědět více o břestecké knihovně?

Dlouholetý břestecký knihovník, před časem vyhodnocený čestným uznáním Zlínského kraje, pan
Jaroslav Dvouletý, působil ve své funkci do roku 2016. Již před dvanácti lety vydal své první dějiny
břestecké knihovny, nazvané Povídání o naší knihovně, v nichž se po čase rozhodl pokračovat.
Její dějiny ostatně sahají až do roku 1913, proto patří k nejstarším veřejným knihovnám na území
bývalého okresu vůbec.
V červenci letošního roku vyšlo pokračování této knihy, sepsané opět Jaroslavem Dvouletým,
které z větší části popisuje období mezi léty 2007–2016. Vedle událostí spojených s provozem
a akcemi knihovny se v publikaci dočítáme např. o břesteckých studánkách, o oslavách 100. výročí
založení knihovny, o knihovních besedách se spisovatelkou Kateřinou Dubskou a její knize Člověk
Gabriel, dotýkající se osady Chabaní atd.
Slavnostní představení nové knihy se odehrálo v červenci v prostorách břestecké knihovny a jejími
kmotry se stali břestecký starosta Jindřich Krušina, písmák František Malík a publicisté a spisovatelé Jiří Jilík a Bořek Žižlavský. Kniha byla pokřtěna vodami ze tří studánek z okolí Břestku.
Novou publikaci Jaroslava Dvouletého – Povídání a naší knihovně II – je možné zakoupit na obecním úřadu ve Břestku. 
LK, foto Zdeněk Skalička
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Výstava Františka Smětáka v muzeu
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Muzeum Podhradí Buchlovice nabízí ve svém přízemí od měsíce srpna novou výstavu tupeského
výtvarníka, pana Františka Smětáka.
František Směták se již mnoho let úspěšně věnuje především dřevořezbě. Z jeho zajímavých prací
muzeum nabízí například dřevěné plastiky tváří, stylizaci čtyř ročních období – jara, léta, podzimu
a zimy, dekoraci vinného sklepa, řezanou masku nástěnných hodin atd. Samostatnou kapitolu
tvoří jeho originální vycházkové dřevěné hole, vytvořené v kombinaci s dalšími materiály. K vidění
jsou i jeho obrazy představující krajinu, portréty a květinová zátiší.
Výstava prací řezbáře Františka Smětáka, která stojí rozhodně za návštěvu, je v Muzeu Podhradí
Buchlovice k vidění ještě během měsíců září a října 2019. 
foto -bž-
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K dopisovatelské činnosti
nás inspiroval rodný kraj
Členky bývalého občanského sdružení
PATRIOT Club Uh. Hradiště, Jana Džúrová,
Alena Kovaříková, Martina Bernatíková, s nostalgií vzpomínají na své někdejší průvodcovství na hradě Buchlově. V této činnosti, pod
kouzlem genia loci starobylého hradu, byly
spokojené a šťastné. Dnes jsou již vdané
a na hrad vodí svoje děti. Výlet na Buchlov
s návštěvou Buchlovic je pro celou rodinu
svátkem, na který se každý rok těší a každý
výlet je pro celou rodinu obohacující poznáním historie a příjemným cestovatelským či
turistickým zážitkem.
Bez nadsázky mohu dnes potvrdit, že dopisovatelky z PATRIOT Clubu Uh. Hradiště, bydlící
v obcích na Uherskohradišťsku, si v letech
2000 až 2004 získaly pozornost čtenářů
po celém světě. Publikovaly své články v češtině i v angličtině. Nejvíce článků napsala
Alena Kovaříková, pak Jana Džúrová. Nejvíce
článků v angličtině uveřejnila Jana Džúrová
a poté Alena Kovaříková. A o čem psaly?
O historii královského města Uherského Hradiště, o historii Uherského Brodu, Uherského
Ostrohu další pak o Buchlovicích, Buchlově aj.
O folklorních akcích na Slovácku, o slováckých
zvycích a obyčejích od jara do zimy. O Vánocích na Slovácku, o Jízdě králů, hodech s právem atd. Každý článek obohatily fotografiemi.
Stejně zajímavé články s fotodokumentací
napsala i Martina Bernatíková. Svoji pozornost soustředila na nejzajímavější hrady
a zámky České republiky. Alena Kovaříková
svůj článek o zámku v Bojkovicích uveřejnila
i v angličtině – Slovácké Miramare. Další
pozornost věnovala například Luhačovicím
a lázeňství v naší republice. Dopisovatelky
zaměřily pozornost také na naše památky
UNESCO. Články uveřejňovaly, a tak propagovaly naši republiku a náš kraj, jak v regionálním tisku, tak v krajanském tisku v zahraničí,

ale i v oficiálním tisku našich zastupitelských
úřadů ve světě. Svou literární činností obohacovaly Dny české kultury ve světě – a měly
úspěch.
Rada velvyslanectví ČR v Pretorii PhDr. M.
Jankovec nám v roce 2001 napsal: „Z příspěvků Vašich členů, já i se svými kolegy, se
dovídáme nebo si připomínáme spoustu zajímavostí o naší vlasti a potvrzujeme si, kolik
krásy, tradice a kultury u nás doma je. Stejně
tak to chápou naši krajané na jihu afrického
kontinentu, kteří Vaše materiály v informacích čtou…“
Historie naší země, zvyky a obyčeje Slovácka,
přírodní krásy celé republiky se dotkly srdcí
našich krajanů na pěti kontinentech světa.
Více než sto padesát článků z pera našich
již jmenovaných dopisovatelů a dalších
(David Janík, Alena Kulheimová) se rozletělo
do světa pozdravit naše krajany. A co dále?
Propojili jsme naše krajanské spolky s našimi
zastupitelskými úřady ve světě s pozitivní
odezvou k naší dopisovatelské činnosti. Velvyslanec ČR ve Washingtonu dr. Petr Kolář
nám v listopadu 2007 napsal: „V rámci své
zahraniční zkušenosti spatřuji a plně si uvědomuji význam propagace naší bohaté kultury
a krás České republiky v zahraničí. Krásy naší
vlasti působí samozřejmě nejen k udržování
kulturních tradic našich krajanů a k upevnění
jejich pocitu sounáležitosti s jejich (bývalou)
vlastí. Američany tolik obdivované kulturní
bohatství naší země přispívá k nárůstu jejich
cest do České republiky a jejich pobyt pak
pomáhá budovat to nejcennější – mezilidské
vztahy mezi oběma národy.“
Pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR
Mgr. Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, nám v březnu 2019 napsal:
„Myšlenka propojit propagaci Slovácka, resp.
České republiky a práci studentů s životem
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krajanů na pěti kontinentech, byla v té době
(tj. v letech 1997–2007) zřejmě dost originální a přínosná pro všechny strany. Ocenění,
kterých se Vám dostalo, tak byla skutečně
zasloužená a já Vám k nim gratuluji.“
V celém průběhu dopisovatelské činnosti
členové uveřejnili přes sto článků v periodiku Hlasy národa v Chicagu (vychází česko-anglicky), jehož šéfredaktorem je dr. Dušan
Hladík. S výpravou z USA se PATRIOT Club
Uh. Hradiště setkal na Velehradě v roce 2003,
o čemž informovaly Slovácké noviny.

Jak bohatou máme historii a jak krásnou
máme vlast, uvědomili si naši krajané i v Austrálii při poslechu relace věnované 750.
výročí někdejšího královského města Uh.
Hradiště, které ve dnech 8. – 9. září 2007 se
stalo nejen místem slováckých oslav vína, ale
také místem zahájení Dnů evropského dědictví. Naši výše uvedení autoři ze Slovácka
na tvorbu svých článků rozeslaných do světa
rádi vzpomínají.
Ing. Alena Kulheimová

Nakonec je třeba ještě dodat, že někdejší uherskohradišťský PATRIOT Club se nevěnoval jenom
dopisovatelské činnosti, jak píše ing. Alena Kulheimová, ale i dárcovské činnosti. Příkladem
toho může být například finanční přispění na vydání pohlednice s hradem Buchlovem, zámkem
Buchlovice a s portrétem někdejší majitelky buchlovského velkostatku, Ludmily Berchtoldové, roz.
Vratislavové z Mitrovic, který vydal Spolek podporovatelů historie Buchlovic. Podobně Club přispěl
i na pohlednici Chotovin s pověstným psem Cerberem, který měl na počátku 18. století donášet
milostnou poštu mezi Buchlovem a Chotovinami u Tábora, mezi nastávajícími novomanželi
Janem Dětřichem z Petřvaldu a Annou Nosticovou z Chotovin. Ještě jednou a i po létech – srdečné
díky! (-red-)
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Orlitova skala
Zpevněnou cestou kolem potoka pokračujeme kolem studánky Sirovátky, vyvěrající vlevo pod
brněnskou silnicí, v sousedství zanikajícího torza ještě před třemi desítkami let statného lesního
velikána – Střapatého buku. Vydáme se dále na již zmíněnou silnici a po několika minutách
staneme u lesní odbočky směřující k největšímu lomu na Buchlovicku, tzv. Orlitově skale. Ještě
před odbočením do samotného lomu míjíme po levé straně pevný železobetonový pilíř. Mnozí
jej mylně považují za pozůstatek nacisty budovaných zátarasů kolem hlavní silnice, vznikajících
na samém konci poslední světové války. Ve skutečnosti je reliktem zaniklého podjezdového lomového násypníku, kterým se dopravoval vylámaný a podrcený kámen na vozy a korby nákladních
automobilů a povozů. Kdysi živou lomovou činnost prozrazovaly v sousedním svahu k potoku
ještě v osmdesátých letech povalující se zbytky železných kolejnic a železný kolejový vozík.
Ale to už vstupujeme do areálu lomu s dosud vysokou lomovou stěnou z šedavě-žlutého i pevnějšího modravého pískovce. Mezi svahy navršené zeminy a probíhajícími sesuvy se válejí menší
i objemné kamenné balvany, nad nimiž pozvolna pohlcují skalní stěnu náletové dřeviny. Před léty
býval lom viditelný i ze státní silnice a hlavně z protějších svahů Holého kopce, zejména od místa
zvaného U Svatých. Právě odtud se nám dochovala řada starých fotografií, pohlednic a obrazů,
ztvárněných malíři Emilem Kosou, Vojtěchem Pernicou, Karlem Žádníkem, Aloisem Schneiderkou,
buchlovickými výtvarníky Františkem Mikulčákem, Františkem Konečným a dalšími.

Současný pohled do Orlitovy skaly
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Příjezdová cesta do lomu

Pohlednice Buchlova s lomem (1915)

O počátku lomu se nedochovala žádná písemná zmínka. Můžeme se pouze domnívat, že souvisí
s přestavbou buchlovského hospodářského dvora někdy v 18. století, ale podle dalších okolností
je spíše mladšího data. Odnepaměti patřil lom velkostatku Buchlov a byl pronajímán až do roku
1948. Jedním z nájemců ve druhé polovině 19. století byl například tehdejší buchlovický starosta
Cyril Spáčil a později jeho syn Josef. Z protokolu lesního úřadu z roku 1901 se dovídáme, že se
lomu tehdy říkalo V Potokách a že se Spáčilovou firmou vylámaný 1 m3 kamene nabízel za 55
krejcarů, tj. 1 korunu a 10 haléřů. Tato cena byla stanovena zástupcem velkostatku, lesmistrem
Vincencem Duškem. Pro tehdejší silniční výbor uherskohradišťského okresu, jenž koordinoval
výstavbu okresních silnic, však byla nepřijatelná.
V souvislosti s budováním nové státní silnice směřující z Uherského Hradiště na Brno v druhé
polovině 30. let v lomu pracoval Albert Orlita. Těžil v něm kámen používaný jako podklad pro
žulovou kostkovou silnici do roku 1939. V tomto období u něj pracovali dělníci z Buchlovic a okolí
– Inocenc Tománek, Jaroslav Jochymek, Josef Námysl, Matouš a Karel Zelinkové, otec a syn Geržové, Antonín a Ludvík Riedlové, Jan Dohnal, František Bečák, Alois Ondřej a Metoděj Knot. Orlita,
provozující lom ještě krátce po II. světové válce, uvádí ve výkazu pro Úřad ochrany práce, pobočku
v Uherském Hradišti v roce 1947, že se od roku 1945 vrátili do práce jenom dělníci Antonín Svozil,
Václav Vaculík a Josef Šebek. Příležitostná těžba v lomu byla ukončena v šedesátých letech minulého století.
Už za první republiky měli majitelé lomu potíže s tímto podnikáním. Ze strany Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně byli tlačeni k ukončení těžby kamene odstřelem, který
mohl ohrozit statiku nedalekého hradu Buchlova. Stejný problém nastal znovu i po II. světové
válce a bývá uváděn jako hlavní důvod pozdějšího úplného ukončení těžby.
V přípisu památkového úřadu Okresnímu úřadu v Uherském Hradišti z ledna 1936, v souvislosti
s žádostí o rozšíření těžby, čteme, že lom Pod Vápenicí, jak se tehdy nazývala tzv. Orlitova skala,
„působí rušivě ovšem hlavně proto, že nebyl vhodně upraven. Pohled do něj spolu s pohledem
na hrad Buchlov ze staré silnice (od Holého kopce) je nepříznivý hlavně proto, že jde o pohled
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shora, za to z nové silnice se rušivost pohledu zmenšuje.“ Další lomová činnost byla limitována
vytěžením konečného 2.000 m3 kamene s tím, že „lom nebude napříště užíván od velkostatku,
aniž jej dá velkostatek komu do pronájmu. Lom bude po skončení těžby upraven tak, aby vzniklé
jizvy nerušily. To stane se jednak tím, že v dolní části lomů se urovná mrtvý odkliz, který se osází
vhodným stromovím; ve stěnách resp. terasách se zřídí příhodná prstová hnízda na zachycení
vegetace; konečně hořejší okraje lomu se osadí v šířce alespoň 3 m vhodným ostnatým křovím,
aby se zmírnila rušivost lomu.“
O nájem lomu, i dalších blízkých lomů, měla v roce 1934 a 1935 zájem firma Rudolfa Fritschera
z Brna, provádějící stavbu nové silnice na Brno v nedalekém úseku. Firma měla zájem o vytěžení
památkovým ústavem povoleného množství 8.500 m3 kamene s vybudováním nezbytného technického zázemí – drtiče kamene s lokomotivou, svážné roviny, kovárny atd. „S ohledem na uvedené potíže,“ píše se v žádosti adresované buchlovické lesní správě, „dovoluje si firma nabídnouti
paušální nájemné za rok 1934 Kč 15.000 za všechen materiál v lomech získaný i s náhradou za veškeré odškodnění.“ Stejnou částku nabízela firma i na rok 1935.
„S ohledem na investovaný kapitál v lomech,“ čteme dále, „žádá firma zdvořile, aby jí bylo vyhrazeno přednostní právo při pronájmu lomů pro dalších 5 let… Mimořádnou odměnu lesnímu
personálu za práce mimo normální službu s ošetřováním a hlídáním lesů v důsledku prováděných
zemních prací na silnici v r. 1934 je firma ochotna správě velkostatku uhraditi...“ (Dokončení příště)
Bořek Žižlavský
(Z připravované knihy Chřiby – po skalách a lomech I, 14. svazku edice Chřiby záhadné a mytické.)

Spáčilovi skalaři na počátku 20. století
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Letní filmová škola se prezentovala
i v buchlovickém parku
Lásku k filmům objevil můj syn v roce 2007, kdy byl na Letní filmové škole v Hradišti hlavním
hostem Václav Havel. To bylo Kubovi 16 a bivakoval tam ve stanu. Po týdnu přijel domů s hlavou
v oblacích plnou zážitků a vzácnou kartičkou se srdíčkovým podpisem prezidenta (má ji schovanou dodnes). Tím nadšením nakazil i mě. Dřív jsem si myslela, že „filmovka“ je jen pro mladé. Ale
to je omyl. Je pro všechny!
Letos mě bavilo přijít jen tak s dekou do zámeckého parku v Buchlovicích, užít si na louce projekci
pohádky S čerty nejsou žerty a milou besedu s Ondrou Vetchým a režisérem Bočanem včetně
jejich autogramiády.
Bavily mě úvody paní Hejlíčkové ve Slováckém divadle k pamětnickým filmům Na větrné hůrce
a Prázdniny v Římě a bavilo mě potkat ji ve městě s lejstry pod paží, jak kráčí vštříc dělat osvětu
divákům dalšího filmu.
Bavili mě studenti s batůžky na zádech a Filmovými listy v ruce, jak debatovali o filmech třeba
v Bille u pokladny.
Bavilo mě vystát si dlouhou frontu před kinem Hvězda a Klubem kultury na nové české filmy Staříci, Na střeše, Manželské etudy a Budiž světlo.
Bavilo mě sednout si ve Smetanových sadech na trávu a vychutnat si rolovanou zmrzlinu.
Bavilo mě nenechat si ujít světluškovou kavárnu Potmě.
Bavila mě lekce swingu ve swingové tančírně a spontánní cimbálovka mladých muzikantů u Slovácké búdy.
Bavilo mě ranní ospalé město i atmosféra nočního tepajícího Masarykova náměstí.
Bavilo mě užít si filmovku s milým člověkem a těšit se na příští rok.
Jarmila Vráblová

Oznámení místní knihovny

Dlouhodobé uzavření knihovny
Vážení klienti!
Z důvodu lázeňské léčby v lázních Jáchymov bude knihovna zavřená od pondělí 28. října
minimálně do pátku 29. listopadu 2019 včetně. Tzn. naposledy se bude půjčovat v pátek
25. října 2019. Otevření knihovny upřesníme podle situace.
Přijďte si zavčasu udělat zásoby četby!!!
Děkujeme za pochopení.

Knihovnice
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Září na zahradě
Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme
a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce.
K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.
Dokončujeme ošetřování plodů jabloní
proti Ca-deficientní skvrnitosti jablek solemi
vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14
dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací
Kalkosolu 25 nebo jiným přípravkem obsahujícím chlorid vápenatý. Poslední dvě ošetření
solemi vápníku mají navíc velmi příznivý
efekt na delší bezproblémové skladování
plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka
současně v této době před sklizní ošetřují
i proti skládkovým hnilobám.
V září se vracejí mšice z bylinných hostitelů zpět
na ovocné stromy a keře. Pokud dojde k projevům jejich přemnožení na ovocných kulturách,
musíme ještě i nyní zasáhnout Pirimorem 50 WG.
Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny
stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být
pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak,
aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme
místo toho oškrabat borku ve spodní části
kmenů a lep Chemstop-ecofix natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen. Tímto opatřením předcházíme jarním holožírům listů
housenkami píďalek.
Pokud se objeví ve fázi zaměkání hroznů
deštivé počasí, příznivé pro šedou hnilobu
hroznů, je třeba provést u révy vinné druhý
postřik Rovralem Aquaflo a nebo Teldorem
500 SC. Teldor je výhodný tím, že má relativně krátkou ochrannou lhůtu (14 dnů)
a kromě účinnosti proti samotné šedé hnilobě navíc i výrazně redukuje množství již
vytvořeného oxidačního enzymu laccasy
v nahnilých hroznech. Tento enzym především negativně ovlivňuje samotné kvasné
procesy, dále způsobuje ztrátu barevnosti
u červených vín, sklon k hnědnutí u bílých vín
a nakonec i prázdnou, někdy až nahořklou
chuť vína z takto postižených hroznů.

V září je v zeleninové zahradě nejzávažnějším škůdcem pochmurnatka mrkvová.
Druhá generace této mouchy klade vajíčka
od konce července do konce srpna, někdy
až do konce září a způsobuje tzv. červivost
mrkve. Jedinou ochranou je překrývání mrkvových porostů netkanou textilií v období
kladení vajíček. Zde, i když byl povolen
k ošetření Danadim Progress (obsahuje organofosfát dimethoat, který je na trhu ve velkém balení, bez omezení při použití a s OL 28
dnů), je účinná ochrana však problematická
pro dlouhodobé kladení vajíček, navíc přípravek není určen pro ekologické zemědělství.
Příznivé podmínky pro ekologii splňují přípravky Neudosan a Neudosan F, registrované
do zeleniny proti savým a žravým škůdcům,
tedy i proti pochmurnatce v mrkvi.
Od konce srpna přes celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty
póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou ochranou proti vrtalce pórové. Nálet
vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů
do listů hostitelských rostlin. Vrtalka pórová
je malá dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře
poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak
rostliny póru. Často se nepodaří ve správný
čas provést na jaře ošetření porostů cibule
a v pozdním létě postřik póru, (čili v době
hromadného rojení dospělců vrtalek) deltametrinovými přípravkem (Decis Protech).
Tento účinný zákrok musí být proveden včas
do začátku líhnutí larev a prakticky se realizuje pouze ve velkovýrobě.
Pokračujeme v ošetřování celeru proti septoriová skvrnitosti listů. K chemické ochraně je
možno použít organický fungicid Score 250
EC nebo azoxystrobin Ortiva. Aby byla
ochrana účinná, je třeba s postřiky při deštivém počasí začít včas (červen až září) a ošetření provádět opakovaně. Ortivu lze však
použít pouze dvakrát za sezonu.
Zaslal
Český zahrádkářský svaz Buchlovice
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Odešel Vojtěch Rosůlek

Vojtěch Rosůlek slaví své 95. narozeniny

v oblíbených černobílých kalendářích Chřibů,
které vydával až do letošního roku, a které jsme
si mohli pokaždé zakoupit i v buchlovickém
informačním centru. Jeho fotografiím jsme se
navíc věnovali samostatnou výstavou v loňském roce v našem Muzeu Podhradí. V muzeu
bylo tehdy doslova narváno.
S Vojtou, jak ho všichni kamarádsky oslovovali, jsem se blíže poznal před 17 lety, kdy
jsme s přáteli začínali mapovat chřibské lesy
s budoucím cílem napsat o nich publikaci. Bylo
mi velkou ctí, když mně nabídl tykání, které
jsem s respektem přijal. Byl dobrým rádcem,
pamětníkem, příjemným a usměvavým člověkem. Pokaždé jsem se těšil na setkání s ním,
někdy i náhodné – třeba v Buchlovicích, v hospůdce u Petra Špalka pod hradem, nebo někde
ve Chřibech. A právě ve Špalkově hospůdce slavil vždy v únoru Vojta své narozeniny. Pokaždé
sem přicházela spousta jeho přátel, turistů,
horolezců, skautů, fotografů a dalších.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Bořek Žižlavský

Začátkem července zemřel ve svých 96
letech pan Vojtěch Rosůlek ze Starého Města.
Nebylo snad jedince, který by se s tímto velmi
čilým a charismatickým člověkem snad jednou v životě nepotkal. Až do letošních jarních měsíců pravidelně přijížděl i do Buchlovic, po kterých se prošel, poseděl, poobědval
a poté se vracel autobusem domů.
Vojtěch Rosůlek byl od raného mládí zdatným sportovcem, lyžařem, cyklistou a horolezcem. Veřejnosti však byl známý jako neúnavný turista, dobrý znalec Chřibů i mnohých
zahraničních hor (Rumunsko, Bulharsko). Naše
lesy mu nebyly lhostejné. Aktivně se zapojoval
do obnovy turistického značení a cest, studánek a odpočívadel. Byl spoluorganizátorem
pochodů a především známým fotografem.
Tento koníček ho doprovázel téměř celým životem. S jeho dnes už historickými i současnými
fotografiemi jsme se mohli pravidelně setkávat

Skalisko Kazatelna, foto Vojtěch Rosůlek.
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Vyplouváme…
Možná si vzpomenete, že před rokem jsme vás informovali o nově zahájeném celoročním projektu
„Jsme na jedné lodi“. Letos v tomto projektu pokračujeme již druhým ročníkem.
Co je letošním cílem? Za prvé: vzájemné sbližování dětí z 1. stupně s těmi staršími. Jak toho
chceme dosáhnout? Už tento týden pomáhají deváťáci prváčkům a měli by v tom pokračovat
v průběhu celého školního roku, být k dispozici paní učitelce například s výrobou pomůcek, při
organizování akcí třídy i školy.

Už v pátek 6. září se uskutečnila první ze společných akcí, kterou pro své mladší spolužáky připravili žáci 7. – 9. třídy. Zahráli jsme si hru nazvanou „Hledání pokladu“, mladší plnili úkoly, které jim
po trasách připravili starší spolužáci. Očekáváme, že žákovský parlament na naší škole jistě přijde
s dalšími nápady k vzájemnému setkávání a spolupráci.
Druhý celoroční námět pro jednotlivé paluby spočívá v tom, že si žáci jednotlivých tříd v průběhu
roku budou vyhledávat osobnost našeho regionu, která se stane jejich pomyslným patronem. Jde
nám o to, aby naši žáci poznali osobnosti, které se podílely na utváření historie našeho regionu,
do kterého patříme a jehož vodami pomyslně proplouváme. Již teď se mezi zvolenými patrony
objevují jména jako Jiří Štokman, manželé Zátopkovi, Arnošt Hrabal, Leopold Berchtold, Bedřich
Beneš Buchlovan, …
Každá třída na naší společné „palubě“, což je pravidelné setkávání celé školy jedenkrát za měsíc,
svého patrona představí, připraví nástěnku, vernisáž, vymyslí scénku, píseň. Fantazii se meze
nekladou. Věříme, že se tak jména těchto osobností dětem vryjí do paměti a vědomosti o nich
získané budou užitečně využívat.
Přejte nám příjemnou plavbu a dobrý vítr do plachet. Vyplouváme…
ZŠ Buchlovice
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Kulturní kalendář – září, říjen 2019
14. 9.

Co vonělo z hradní kuchyně Hrad
Buchlov

HB Collegium
Libuše Mikulová tel. 774 886 205
www.buchlov.info

5. 10.

Trh v podhradí

Náměstí
Buchlovice

ČSKC Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163
www.kulturabuchlovice.cz

19. 10.

BuBuBuchlovice

Městečko
Buchlovice

Junák Buchlovice, Tereza Tymrová,
TerezaTymrova@seznam.cz, 777540580

28. 10.

Připomínka vzniku ČSR
u pomníku padlých

Náměstí
Buchlovice

Městys Buchlovice, tel. 572 595 120
Spolek podporovatelů historie Buchlovic,
Bořek Žižlavský, tel. 737 957 617
ZO Českého svazu bojovníků za svobodu,
Jan Štokman,tel.720 208013

Rozpis fotbalových utkání
TJ BUCHLOVICE – podzim 2019
přípravka – starší OP

přípravka – mladší OP

den

čas

soupeř

ne 1. 9.

10.00

Kunovice

D

10.00

Kunovice

D

po 9. 9.

16.00

Uherský Ostroh

V

17.00

Uherský Ostroh

V

čt 12. 9.

17.00

Mařatice

D

17.00

Mařatice

D

ne 15. 9.

10.00

Ostrožská Lhota

D

10.00

Ostrožská Lhota

D

po 16. 9.

17.00

Holky Slovácko

V

17.00

Holky Slovácko

V

so 21. 9.

10.00

Hoši Slovácko

V

10.00

Hoši Slovácko

V

út 24. 9.

17.00

Slavkov

V

17.00

Slavkov

V

ne 29. 9.

10.00

Staré Město

D

10.00

Staré Město

D

so 6. 10.

10.00

Hluk

V

11.00

Hluk

V

ne 13. 10.

10.00

Dolní Němčí

D

10.00

Dolní Němčí

D

so 19. 10.

10.00

Nivnice

V

11.00

Nivnice

V

ne 27. 10.

10.00

Hradčovice

D

10.00

Hradčovice

D

so 2. 11.

14.00

Strání

V

15.00

Strání

V
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Přivítali jsme nové občánky

Kristýna Dobrušková

Šimon Kučírek

Tobiáš Krystýnek

Vít Jánský

(Foto Oldřich Stránský)
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Paní Jarmila Marková dovršila v měsíci srpnu krásných 95 let života. Členové redakce Buchlovského
zpravodaje se tímto přidávají k upřímnému přání. Paní Markové přejeme hodně zdraví a štěstí. (foto -bž-)

Počátkem července oslavila své krásné životní jubileum 90 let paní Milada Hamhalterová., k němuž jí
přejeme především moc zdraví, štěstí a pohody. (foto -bž-)
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Kamennou svatbu, aneb 65leté výročí společného manželského soužití, oslavili v červnu manželé
Ludmila a Ladislav Trávníčkovi. K tomuto významnému výročí jim přejeme hodně zdraví a štěstí.

V měsíci červnu oslavili své 60. výročí sňatku (tzv. diamantovou svatbu) manželé Helena a Josef
Staufčíkovi. Do dalších let jim přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
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V měsíci září 2019 slaví svá kulatá a půlkulatá
jubilea tito spoluobčané:
Marie Donátková (Domov pro seniory Buchlovice)
Lidmila Studeníková
Věra Krejčířová (Domov pro seniory Buchlovice)
Štefania Korčeková (Domov pro seniory Buchlovice)
Marie Mikulková (Domov pro seniory Buchlovice)
Anastasie Šefránková
Miroslav Jakúbek
Oldřich Struha

Všem oslavencům přejeme
do dalších let života všechno nejlepší!

Naše spoluobčanka, žijící na samém konci buchlovických Trnávek, paní Blažena Haničáková, oslavila
v červenci své 90. narozeniny. K upřímné gratulaci s přáním všeho dobrého a hodně zdraví se přidává
redakce Buchlovského zpravodaje. (foto -bž-)
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V zářijovém zpravodaji se opět prostřednictvím starých pohlednic podíváme k nám do Buchlovic. Ta
první, okénková – s hradem Buchlovem, hostincem U Nováků na náměstí, Smraďavkou a buchlovickým
zámkem – byla vydána na samém počátku dvacátého století. Druhá, s pohledem na Občanskou
záložnu s restaurací, byla odeslána v roce 1936. (archiv Spolku podporovatelů historie Buchlovic)

Chodby Domova pro seniory v Buchlovicích zdobí působivé obrazové práce někdejšího obyvatele domova,
Ignáce Čižmáře. Na jedné z nich výtvarník zpodobnil žně pod hradem Buchlovem a Barborkou.
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