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Informace městyse Buchlovice
Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 4/2018 ze dne 27. 12. 2018

Rada městyse Buchlovice:
• schválila rozpočtové opatření č. 13 pro rok 2018. Na straně výdajů se jedná o snížení o 2.468
tis. Kč celkem na 65.573 tis. Kč. Na straně příjmů se jedná o navýšení o 1.170 tis. Kč celkem
na 49.269 tis. Kč.

Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 5/2019 ze dne 10. 1. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• schválila počet členů komise výstavby a územního rozvoje – 5, obsazení: Ing. Rostislav Jošek –
předseda, Antonín Strýček, Ing. Libor Michálek, Ing. Petra Kropáčová, Ing. Miroslava Pazderová.
Počet členů komise pro kulturu, sport a cestovní ruch – 7, obsazení: Simona Dvouletá –
předseda, Bc. Barbora Zapletalová, Ing. Rostislav Skládal, Mgr. Marek Schuster, Iva Pašková,
RNDr. Jana Buršová, Jitka Zetíková. Počet členů komise modernizace Buchlovic – 3, obsazení:
Ing. Pavel Kropáč - předseda, Roman Šarata, Josef Javor,
• schválila cenovou nabídku docházkového a přístupového systému pro sportovní halu
CIHELNA vypracovanou společností Z-WARE s.r.o., Brno za cenu 90.360 Kč bez DPH. Rada
pověřila starostku městyse Buchlovice Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo s výše
uvedenou společností,
• schválila uzavření dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu se
společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je změna
v článku VII. – ceny a platby. Rada pověřila starostku městyse Buchlovice Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem dodatku,
• se seznámila s žádostí žadatelů ze Starého Města o zapracování změny do Územního plánu
městyse Buchlovice. Rada žádost předává pověřenému zastupiteli pro územní plánování
městyse Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu, kterým je Odbor
stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště,
• se seznámila s dokumentem „Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu
Buchlovice“ ze dne 19. 12. 2018, od Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského
úřadu Uherské Hradiště. Záležitost bude předána nově zvolenému pověřenému zastupiteli
pro územní plánování městyse Buchlovice a dále bude na programu rozšířeného zasedání
Rady městyse Buchlovice dne 16. 1. 2019,
• schválila čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2018 ve výši 115.840 Kč, dále
schválila rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2019 s předpokládanou
tvorbou fondu ve výši 130.980 Kč a čerpáním ve výši 137.000 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019. Jedná se o navýšení na straně příjmů
o 250,8 tis. Kč celkem na 42.683,8 tis. Kč,
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• se seznámila a vzala na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva městyse
Buchlovice, které se konalo dne 11. 12.2 018 za přítomnosti 3 členů výboru,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městyse
Buchlovice, které se konalo dne 11. 12. 2018 za přítomnosti 3 členů výboru,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise, které se konalo
dne 10. 12. 2018 za přítomnosti 3 členů komise.

Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 6/2019 ze dne 29. 1. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
směnit část obecního pozemku p. č. 706 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Buchlovice za 6/8 podíl
pozemku p. č. 1801/33 o výměře 102 m2, jehož vlastníkem a zároveň žadatelem směny je
žadatel z Buchlovic. Rada žádost předává zastupitelstvu s doporučením na směnu,
• schválila oznámení o výběru dodavatele a zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na „Stavební úpravy ZŠ Buchlovice“. Vybraným dodavatelem je společnost
KODRLA s.r.o., Huštěnovice s nejnižší nabídkovou cenou, a to 1,147.293,46 Kč bez DPH,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se společností KODRLA s.r.o., Huštěnovice. Předmětem
smlouvy je provedení stavebních prací akce „Stavební úpravy ZŠ Buchlovice“ za cenu
1,147.293,46 Kč bez DPH. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila cenovou nabídku na kamerový systém do ČSKC za cenu 34.744 Kč bez DPH
a cenovou nabídku na kamerový systém do haly CIHELNA za cenu 150.770 Kč bez DPH,
obě od společnosti SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Brno. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smluv o dílo s výše uvedenou společností,
• schválila podání výpovědi smlouvy o provádění pravidelných revizí schodišťových plošin
uzavřené dne 19. 12. 2013 se společností Tizian Links s.r.o. v likvidaci, Praha,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
vypůjčit části následujících pozemků: p. č. 1762/9 o výměře cca 0,6 m2 – ostatní plocha, p. č.
1771/96 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha, p. č. 1490 o výměře cca 0,6 m2 – ostatní plocha,
p. č. 3235/63 o výměře cca 0,6 m2 – ostatní plocha, p. č. 2049/1 o výměře cca 0,6 m2 – ostatní
plocha, p. č. 1875/5 o výměře cca 0,6 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Buchlovice ve prospěch
Mikroreginu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovného ruchu, Buchlovice nejpozději
do 31. 12. 2027 za účelem umístění a údržby veřejných prvků pro zlepšení podmínek využití
území obce Buchlovice a mikroregionu Buchlov pro účely cestovního ruchu (umístění
informačních tabulí, prvků zázemí cestovního ruchu, např. lavičky, místa pasivního odpočinku,
odpadkové koše, stojany na kola apod.),
• se usnesla vyjádřit k návrhu oplocení pozemků p. č. 3209/55 a 3216/6 v k. ú. Buchlovice dle
žádosti manželů z Buchlovic až po projednání v Komisi výstavby a územního rozvoje Rady
městyse Buchlovice,
• se usnesla vyjádřit ke studii výstavby rodinného domu na pozemcích p. č. 48 a 49 v k. ú.
Buchlovice dle žádosti žadatelky z Buchlovice až po projednání v Komisi výstavby a územního
rozvoje Rady městyse Buchlovice,
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• se seznámila s žádostí žadatelky z Luhačovic o zapracování změny do Územního plánu
městyse Buchlovice. Rada žádost předává pověřenému zastupiteli pro územní plánování
městyse Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu, kterým je Odbor
stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště,
• vzala na vědomí žádost žadatelky z Koryčan o přidělení bytu v bytovém domě Komenského
500, Buchlovice. Rada zařadila žádost mezi ostatní žadatele,
• schválila podporu sportovní akce „MTB MARATON AMTECH – JUVACYKLO 2019 BUCHLOVICE
– Lázně Leopoldov 20. 7. 2019“, a to zajištěním organizace dopravy při průjezdu závodníků
Buchlovicemi a dodáním propagačních materiálů pro každého závodníka,
• vzala na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky 2019 pořádané Charitou Uherské Hradiště v sobotu
5. 1. 2019. V městysi Buchlovice se vybralo 79.595 Kč,
• schválila poskytnutí dárkového koše v hodnotě 500 Kč žadateli Sdružení rodičů při ZŠ
Buchlovice do tomboly při školním plese 2019 a poskytnutí 3 ks dárkových košů v hodnotě
á 150 Kč žadateli Děcka z Buchlovic, z.s. do tomboly dětského krojového plesu 2019,
• schválila výši poplatku za výjezdní svatební obřad ve výši 3.000 Kč s účinností od 1. 1. 2019,
• schválila výši poplatků za hrobové a urnové místo na veřejném pohřebišti Buchlovice pro rok
2019 v následující výši: poplatek za 1 m2 hrobového místa 40 Kč, poplatek za 1 m2 urnového
místa 90 Kč.

Informace o dopravním značení

Městys Buchlovice, stejně jako ostatní obce, má zpracovaný pasport dopravního značení obecních
komunikací, jako přehledný podklad k případným jednáním a orientaci. Ten původní, zpracovaný
Projekční kanceláří ing. Ivan Kutín z Brna, vznikl v roce 1999 a byl včetně dalších změn a doplnění
platný do konce roku 2017. Tehdy vešel v platnost pasport nový, provedený firmou ATOMICON
s.r.o. z Olomouce, který nově umožňuje průběžné aktualizace.
Do nového pasportu dopravního značení byly z velké části zahrnuty i konstruktivní požadavky
spoluobčanů, které jsou v něm prozatím „nanečisto“ zapracovány. Po více než roku se obci podařilo najít oprávněného dopravního projektanta, ochotného a schopného zpracovat projekty navrhovaného dopravního značení vč. odborného zdůvodnění (několik oslovených a doporučených
projektantů se kvůli velkému zaneprázdnění omluvilo). Hotové projekty, zpracované na jednotlivé
značení vč. doplňkový tabulí pak budou předloženy k vyjádření schvalovacím institucím, kterými
jsou dopravní policie a příslušný odbor na MěÚ v Uherském Hradišti. Po jejich vyjádření a případných úpravách teprve bude moci dojít k fyzickému umístění a úpravám značení. 
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Územní plán se dotýká všech občanů
Vážení čtenáři zpravodaje. Přinášíme vám aktuální informace o postupu prací na územně plánovací dokumentaci městyse, které zazněly na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva městyse
Buchlovice.
Platný územní plán je z roku 2006. V roce 2014 se započalo s přípravou nového územního plánu
dle požadavků městyse, bylo zpracováno a odevzdáno zadání této dokumentace. Po projednání
s dotčenými orgány státní správy měl celý proces postoupit do další fáze k dokončení této dokumentace. Na výstavbu v území byl vyvinut velký tlak a připomínky od občanů narostly do několika
desítek. Práce na dalším zpracování dokumentu se zpomalily a po roce 2016 nedošlo k dalšímu
výraznému posunu k dokončení schvalovacího procesu. V roce 2018 se uskutečnily komunální
volby a bylo zvoleno nové zastupitelstvo a vedení městyse. Územně plánovací dokumentace je
významným nástrojem k územnímu rozvoji obce. Většinou je měněna po 10 letech, případnou
revizí prochází po 5 letech. Někdy, jako je tomu v našem případě, platí i 13 let. Je nutné si uvědomit, že územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
Územní plán též musí poskytovat stavebnímu úřadu, jako správnímu orgánu ve výstavbě, významnou oporu, která mu umožní rozhodování se v území způsobem, jenž je v souladu se zákonem
a zájmy územního rozvoje obce a jejich obyvatel. Podotýkám, všech obyvatel, a ne jen vybrané
části obyvatel.
Nové zastupitelstvo plně chápe význam a potřebu kvalitního územního plánu obce. Nepřeje si
živelnou a svévolnou výstavbu a poškozování krajinného rázu našeho městečka, jenž je jedním
z nejvýraznějších turistických cílů ve Zlínském kraji. Přeje si však, aby se nastartoval územní rozvoj
obce správným směrem. Územní plán se dotýká všech občanů, a proto jim musí být již v průběhu
procesní tvorby osvětlován a vedena diskuse k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a připomínkám jednotlivých subjektů.
Změna stavebního zákona od 1. ledna 2018, změna zásad územního rozvoje Zlínského kraje, nové
požadavky občanů na výstavbu, nutná revize ploch dosavadního územního plánu, zapracování
regulací a regulačních zón ve zvláště vybraných lokalitách obce, prověření navržených biokoridorů a jejich začleněné do krajiny a změna cen za pořízení nové územně plánovací vedla Zastupitelstvo městyse Buchlovice k usnesení, které vzalo na vědomí dosavadní postup projednávání
územního plánu a schválení pořízení nového územního plánu. Zastupitelstvo dále uložilo pověřenému zastupiteli podat žádost pořizovateli na zpracování Zadání územního plánu Buchlovice
dle ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podílet se aktivně
na jejich přípravě ve spolupráci s pořizovatelem.
Co to tedy znamená? Nové zdání a vypsání výběrového řízení na zpracovatele. Aby mohlo být
zpracováno kvalitní zadání, musí si obec určit základní priority územního rozvoje. Musí si je určit
tak, aby byly realizovatelné v určitém časovém období. Tvorba regulací a regulačních zón umožní
transparentní schvalovací proces pro všechny subjekty v daném území a bude též platit pro
všechny stejně.
Věřím, že většině obyvatel záleží na prostředí, ve kterém žijí. Jedině aktivní zapojení obyvatel
do diskuse k územnímu plánu, vysvětlování, proč něco přípustné je, a něco zase není, povedou
ke zdárnému schválení tohoto dokumentu.
Ing. Rostislav Jošek
pověřený zastupitel pro územní plánování
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Návštěva maďarské obce Árpádhalom
V loňském roce navštívili Buchlovice zástupci maďarské obce Árpádhalom v čele s tamním
starostou Szarkou Attilou, která dříve patřila do majetku rodiny Berchtoldů, aby navázali
spolupráci s naším městečkem. V minulém měsíci pak na oplátku zamířili zástupci našeho
městečka a Spolku podporovatelů historie Buchlovic do malé vesničky v župě Csongrád,
aby se seznámili s místními poměry a lidmi.
Ve čtvrtek večer po příjezdu byli členové
naší výpravy vřele uvítáni na obecním úřadě
v Arpádhalom představiteli obce a ubytovaní v domku v obecním vlastnictví. Hned
následující ráno vedly naše kroky do zámečku,
který zdědila Ferdinanda Berchtoldová, roz.
Károlyiová, manželka hr. Leopolda II. Berchtolda, po svém otci a který je nejzajímavějším
objektem v obci. Strohá, jednoduchá budova
dnes slouží zčásti jako škola a víceúčelový sál
a ve zbytku budovy nyní probíhá rekonstrukce,
která má ve zbývajících prostorách vytvořit
nové byty a zázemí pro činnost obce. Nevelké
prostředky obce však prozatím nedovolují
velké investice, jež by celá obec potřebovala,
ale nadšení a úsilí starosty a jeho nejbližších
spolupracovníků dává naději na získání prostředků z evropských fondů. V místní škole je
jedna společná třída pro děti od 1. do 4. ročníku, kterých je nyní celkem 14. Mají k dispozici
i počítačovou učebnu a internet.
Po prohlídce přilehlého parčíku, jemuž vévodí
bájný pták Turul, jsme zamířili do místní školky,
kde nám děti připravily krátké vystoupení. Poté
jsme byli odvezeni do velkých skleníků v Szegváru, v nichž se pěstují rajčata jen v malém
kousku zeminy vyživované speciálním roztokem,
a vše řídí moderní technika. Prohlídka provozu
byla možná jen za přísných hygienických podmínek, což pro nás znamenalo obléci se do speciálních oblečků a projít dezinfekcí. Pak nás náš
průvodce odvezl do skanzenu v Csongrádu. Tam
jsme se seznámili s dřívějšími řemesly a odpoledne výlet pokračoval návštěvou muzea v Szentési, kde kromě historie zdejší župy byla také
výstava věnovaná slavné maďarské hudební skupině Omega. Sobotní program začínal už brzy
ráno, a to obecní zabíjačkou na nádvoří zámku

v Árpádhalom, která odstartovala soutěž několika místních týmů o nejlepší klobásy a jitrnice.
My jsme bohužel mezi sebou neměli žádného
zdatného řezníka. Poté jsme odjeli na prohlídku
moderního kravína, kde se krávy nechávají samy
dojit podle toho, jak samy cítí potřebu, což zajišťuje plně automatický robot.
Odtud jsme pokračovali do zámku v Nagymagoczi, který náležel sestře Ferdinandy Berchtoldové. Nachází se tu domov pro seniory
a osoby potýkajících s různými závislostmi.
V přízemí nás překvapila krásná vstupní hala
s nádherným samonosným dřevěným schodištěm a obložením. V patře pak původní kaple.
Zbytek interiérů byl přeměněn na pokoje pro
současné obyvatele. Odpoledne jsme se vrátili
do Árpádhalom, kde se už ochutnávaly výrobky
z ranní zabíjačky. Závěr sobotní akce vyplnilo
vystoupení velmi temperamentní maďarské
zpěvačky a vyhlášení vítězů zabíjačkových soutěží dle několika kategorií.
Náš program tím však nekončil a hostitelé
nám připravili další překvapení v podobě
návštěvy termálních lázní v Orosháze. I neděle
měla svůj program a my se vydali do Ópusztaszeru na prohlídku Feszty Panorama,
které zobrazuje příchod Arpádovců na území
dnešního Maďarska na 120 m dlouhém a 15 m
vysokém plátně v muzejní rotundě. Odpoledne jsme zažili nečekané milé setkání s biskupem László Kiss-Rigó ze Szegedu, který nás
pozval k sobě do biskupské rezidence na kávu
a zajistil nám prohlídku katedrály v krajském
městě Szegedu. Její současná stavba ze dvacátých let minulého století nahradila původní
barokní kostel, který byl stejně jako většina
města poškozen při velké povodni v roce 1879
a následně z většiny zbořen.
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Přestože má Árpádhalom jen asi 80 domů a něco
přes 500 obyvatel a nachází se v zemědělské rovinaté oblasti, odkud lidé spíše odcházejí za prací
do měst, připravili nám jeho představitelé velmi
bohatý program. Vše umocňovalo jejich vřelé
přijetí a pohostinnost dá se říci na každém
kroku, za což jim patří velké poděkování.
Těšíme se proto na další spolupráci a věříme,
že i naše obyvatele budeme moci seznámit

podrobněji se vším, co jsme viděli a zažili.
V této souvislosti plánujeme společnou výměnnou výstavu seznamující s životem našich obcí,
se společnou minulostí, památkami a třeba
i s místními pochutinami a specialitami.

Přivítání starostů v Árpádhalom

Ulice v Árpádhalom

Kamil Maděra
Foto Mgr. Dagmar Možná, Bořek Žižlavský

Návštěva školy v Árpádhalom
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Společný přípitek na budoucí spolupráci

Bývalý zámek Berchtoldů v Árpádhalom

Leopold Berchtold v Árpádhalom (kol. 1905)

Kaple Ferdinandy Berchtoldové v Árpádhalom

Skanzen ve městě Szentes
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Vystoupení dětí z mateřské školy

Prohlídka počítačové učebny

Interiér muzea v Ópusztaszer

Prohlídka knihovny v Árpádhalom

Ve skleníkové velkopěstírně rajčat v Szegváru
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Velkochov krav ve Fabiánsebestiénu

Masopust ve městě Szentés

Zámek Károlyiů Nagymagocs

Obecní zabijačka v Árpádhalom

Starosta Árpádhalom na obecní zabijačce

Přijetí u biskupa v Szegedu

Maďarští přátelé v Árpádhalom

Interiér baziliky v Szegedu
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Školní ples 9. února 2019
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Foto: Zdeněk Šimůnek
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Fašanková obchůzka 2. 3. 2019
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Foto: Mgr. Lumír Svoboda a Štěpánka Havránková
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Památné místo znovu upraveno

V měsíci lednu poničil neznámý pachatel památné místo U Kamenného kříže (U Zabitého)
za Smraďavkou, upomínající na tragickou smrt majitele buchlovského panství Jindřicha Prakšického
ze Zástřizl v roce 1582. Po pachateli s automobilem zůstala na sousedním poli jenom nepochopitelná
zmatená stopa ve sněhu. Vyhledávané turistické zastavení – ohrádku s informačním panelem – nechal
městys Buchlovice před začátkem turistické sezóny opravit. (Foto -bž-)
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Z historie před 80 lety
Česká republika si připomíná 80 let od okupace
Počasí bylo 15. března 1939 nevlídné. Krátce před šestou začalo svítat. Začínal den, který poznamenal
osud mnoha generací a ani po 80 letech na něj nelze zapomenout. Země byla okupována nacisty
a vznikl protektorát. Lidé v okleštěné Československé republice měli od rána uši přilepené k rádiu. Právě
z rozhlasového vysílání se už předtím dozvěděli, že pár minut po poledni 14. března schválili poslanci
slovenského sněmu téměř všemi hlasy odtržení od Československa a vyhlášení samostatného Slovenského štátu. Věděli také, že prezident Emil Hácha odjel s ministrem zahraniční Františkem Chvalkovským
téhož dne v 16 hodin zvláštním vlakem do Berlína za říšským kancléřem Adolfem Hitlerem. Nemohli
však samozřejmě ještě rozpoznat, že právě toto noční jednání se stane prologem k tragickému vývoj
v následujících šesti letech Netušil to ani samotný Hácha, když hodinu po půlnoci na 15. března odjížděl
z berlínského hotelu Adlon k Hitlerovi do říšského kancléřství. Přicházel s představou, že bude s vůdcem
Německa především řešit otázku Slovenska, ba domníval se, že české země také získají jakousi obdobnou relativní samostatnost. Brzy ale zjistil, jak velká to byla iluze, neboť kostky ve hře o definitivní zničení
Československa jako státu byly ze strany Německa vrženy již dávno předtím. Vyplývalo to z celkové
mezinárodní politické situace před Mnichovem i po něm, z politiky ustupování a podbízení se Hitlerovi,
která umožnila Německu likvidovat jednoho z partnerů versailleských vítězů. Konečné politické hledisko
bylo obsaženo i v teorii o velkoněmeckém prostoru a v jeho dalším uspořádání.
V polovině prosince 1938 vydal Hitler tajnou směrnici k likvidaci pomnichovského Československa a zformuloval způsob jejího provedení. V perfektní zkratce si zapsal tento pravděpodobný scénář celé akce
baron von Weizssäcker, tehdejší náměstek německého ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa.
„Uměle vyvolané hašteření odřízne Slovensko od pražské vlády,“ zaznamenal si do deníku. „Německo
poradí Maďarsku, aby znovu nastolilo pořádek na Podkarpatské Rusi, slovenská vláda požádá Hitlera,
aby zaručil slovenské hranice. Němci v Čechách požádají o ochranu, Praha dostane ultimátum, aby
podepsala smlouvu s říší, což nesplní, a wehrmacht obsadí Čechy a Moravu.“ Ve finále měl tento scénář
podobu tvrdého Hitlerova nátlaku a Göringových hrozeb bombardováním Prahy, pokud by Hácha
v Berlíně nesouhlasil s vydáním kapitulačního rozkazu pro armádu a další ozbrojené složky.
Tři hodiny po půlnoci 15. března sděloval Chvalkovský premiéru Rudolfu Beranovi telefonicky výsledek
jednání: „Nekompromisní přání kancléře Hitlera. Dnes ráno v 6.00 vstoupí německé vojsko na celé
území státu. Zařiďte ihned svolání ministerské rady. Generál Syrový nechť vyrozumí všechny posádky.
Armáda nesmí klást nejmenší odpor. Musí se dát bezvýhradně odzbrojit. Civilní obyvatelstvo nesmí
ztropit výtržnosti, jinak nastane katastrofa nedozírných následků. Bude-li armáda odzbrojena v klidu,
budou nám dány možnosti autonomního života pro celý národ.“ Zanedlouho přinesl Ribbentrop text
hotového krátkého prohlášení. Obsahovalo mimo jiné sdělení, že prezident Hácha vložil osud českého
národa do rukou vůdce Německé říše...
Likvidace zbytku Československa byla dalším z dlouhé řady snadných Hitlerových triumfů, umožněných
politikou obav a ústupků Velké Británie a Francie. Nebylo proto žádným překvapením, že se obě tyto
země po 15. březnu nezmohly na více než na formální protesty, i když – a to u nás nebývá často zdůrazňováno – Mnichovskou smlouvou právě tyto dvě země spolugarantovaly hranice torza naší země,
které po zabrání pohraničních oblastí zbylo z původního Československa. Ukázalo se, že jim o naši zemi
nikdy moc nešlo.
15. březen byl ale krokem dál. Likvidací toho, co po Mnichově zbylo z Československa, Hitler poprvé,
zcela otevřeně a nezakrytě, překročil hranice legitimity nároků, kterou mu západní velmoci byly ochotny
přiznat. Násilím připojil k Německu stát obývaný neněmeckým obyvatelstvem, žijícím navíc na území,
které historicky k Německu nikdy nepatřilo. Jasně tím prokázal, že mu nejde o nápravu poválečných
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křivd, ale o nadvládu a dominanci v Evropě. Ústupky, které mu západní velmoci až do té chvíle činily, se
v té chvíli vyjevily v pravém světle – jako krátkozraké kapitulantství a jako ostudná a amorální naivita,
která se nezastavila ani před zradou svého spojence. Teprve tehdy se Británie a Francie rozhodly Hitlerovi
v ničem dalším neustoupit. Proto jeho následné požadavky vůči Polsku nevedly k další „mnichovské“
konferenci evropských velmocí, ale k vyslovení bezpečnostní garance Polsku britskou vládou. Cesta
k válce tím byla dokořán otevřena.
Pro náš národ byl 15. březen pádem na nejhlubší dno. Armádě bylo již podruhé v průběhu šesti měsíců
zakázáno bránit zemi. Nešťastný prezident Hácha, který byl brutálním psychickým nátlakem Hitlera
přinucen odevzdat v Berlíně osud českého národa do rukou říšského kancléře, se stal symbolem našeho
ponížení, stejně jako německé jednotky na Václavském náměstí a Adolf Hitler shlížející z oken Pražského
hradu na Prahu. Neobstál ani vztah česko-slovenský. Slovensko se vlastní volbou stalo německým satelitem, zatímco protektorát dostal víceméně koloniální statut.
15. březnem vzala za své i tzv. druhá republika – neslavná půlroční éra, v níž se napovrch dostaly nejhorší
národní vlastnosti v podobě štvanic na demokraty, patolízalské servility k Německu, pošlapávání odkazu
první republiky a omezování demokratických svobod. K ničemu to samozřejmě nevedlo. Němci o žádné
politické spojenectví z české strany nestáli. Pro Čechy v Německem vedené „nové Evropě“ místa nebylo.
15. březnem 1939 začala nejtragičtější kapitola našich moderních dějin. Prožitek tohoto dne, spolu
s prožitkem následujících let okupace, na dlouhá desetiletí poznamenal historickou paměť, národní
mentalitu a politické postoje občanů naší země. Přispěl i k tomu, že se po válce velká část z nich obrátila
k demokratické tradici první republiky zády a podlehla svodům jiné propagandy. Proto je nutné toto
smutné datum naší historie v den jejího 80. výročí připomínat. Ovlivnilo naše životy více, než si dnešní
generace uvědomují.
Jan Štokman

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/201919

Buchlov Františka Kretze
Před časem jsem náhodou narazil v jednom z antikvariátů na malou knížečku v polorozpadlé
pevné vazbě, z níž se hned při prvním otevření řinuly některé z listů ven. Zvědavost mně nedala,
abych si ji neprohlédl a nezjistil, co skrývá za titul. Už samotný autor spisku, František Kretz, působící před sto lety v Uherském Hradišti, mě zaujal a když jsem si přečetl název – Z cest po východní
Moravě –, začal jsem tušit, že by tam mohlo být i něco z našeho blízkého okolí. A nemýlil jsem se.
Jde o víceméně neznámý titul tohoto autora z jeho raných literárních prací, vydaný Bohdanem
Böhmem, knihkupcem v Novém Městě nad Metují roku 1887. Jednotlivé kapitoly, psané jednoduchým jazykem s nádechem doznívajícího romantismu, nás přivádějí do památných míst uvedené části Moravy. Po návštěvě Velehradu přicházíme na Hostýn, do Kroměříže, do Štramberku
s vrchem Kotoučem a vše uzavírá zcela neznámé pojednání o hradě Buchlově. Dnes již starosvětsky znějící rozvláčnělý text umocňují celostránkové ilustrace Jana Dobeše.
A dříve, než vám nabídneme poněkud zkrácené pojednání o našem hradě, připomeňme si alespoň pár slovy autora Františka Kretze. Nrodil se roku 1859 v Blansku, stal se učitelem působícím
v osmdesátých letech 19. století v Kunovících, Mistřicích a jako ředitel kůru v Holešově. Poté se
stal dlouholetým redaktorem a vydavatelem uherskohradišťských Slováckých novin. Proslul
jako starožitník, sběratel lidového umění, zvláště lidové výšivky, keramiky, obrazů aj. Část jeho
sbírek tvoří dodnes základ sbírkového fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Během
života publikoval množství článků a vydal řadu publikací. Zemřel v Uherském Hradišti v roce
1929. (Bořek Žižlavský)

Buchlov
Hrdé báně již neobývaného památného hradu Buchlova z mlžné dálky kynou nám
na pozdrav dříve, ještě než dojdeme do Uherského Hradiště. Buchlov rozložen je na hoře
vysoké v jihovýchodní části markrabství moravského poblíž Velehradu. Kraj je rozkošný. Již
od Napajedel počínaje, kde rozhraní je tří malebných krojů: slováckého, hanáckého a valašského, doprovází nás široce tekoucí Morava, pak druží se k tomu olesnatělé výběžky Hřibů
(Hříběcích hor) a Karpat.
Jedeme dílem rovinou, dílem klikaninou mírně stupňovanou – až dojedeme k cíli, ve klín
početných hor, v pohorský kraj zevnějšku mile přítulného. Na západu, na výběžcích Hříběcích
hor vévodí nezdolaný dosud pamětník dob slávy a utrpení národa našeho – věkovitý Buchlov.
Kolem Buchlova rozloženo je v dál a šíř malebné Slovácko; proto každý, kdo v celé kráse uzříti
chce rozlohu onu prostornou, neopomene vystoupiti na nejvyšší zdi Buchlova a tam kouzelným pohledem pokochati se ve zdobách Slovače moravské.
Dojeli jsme k cíli. Jsme v Uherském Hradišti, odkud vozmo v nedlouhé době octneme se v rozložitém městečku Buchlovicích. Dále jeti nelze, proto jest nám klusati pěšky. Na Buchlov je již
nedaleko. Asi za půl hodiny půvabné cesty dojdeme k hradu. Cestou k hradu jdeme po mírném svahu, který později stává se příkřejším. V ochlad nám duje větérek libý a stín stromů rozložitých mírní žár slunečního paprsku. Před námi vypínají se dva vrchy; týmě poslední homole
neslo mohutnou ve skále stavbu buchlovské tvrzi, jejíž obrovské zdi dotiskům celého tisíciletí
vzdorovaly. Na vrchu pobočném vyčnívá z bujné zeleně vrcholků stromů Modla s kostelem sv.
Barboře zasvěceným. Má se za to, že za dob pohanských obětováno zde bylo bůžkům. Nyní
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jsou v kostelíčku tomto hrobky pánů buchlovských rodin Petřvaldův a Berchtoldův. Pohled
na Modlu z jihu je překrásný.
Cesta na Buchlov táhne se klikatinami. A dobře tak, neboť tím se umírňuje znavující příkrosť.
Místy kráčíme chládkem, místy opět vydáni jsme na milosť a nemilosť hojným paprskům
palčivého slunce. Cestou vzpomínáme minulosti Buchlova – – –
Založení Buchlova tratí se v šedé dávnověkosti pohanského pravěku. Naši dějepiscové vypravují, že Buchlov prvopočátečně loveckým zámkem velkomoravských králů byl, zde uprostřed
nezměrného loveckého okresu příznivému bohu lovu začasté asi oběti přinášeli. Z té příčiny
sídlo toto bůh-lov, tj. božský lov nazývali. Již r. 947 musilť Buchlov znamenitou tvrzí býti,
neboť skalní jeho zdi odolaly – dle svědectví dějepisů – strašným a nekonečným útokům
Hunův. Ve třináctém století stal se hrad tento jměním templářů, kteří nepochybně největší
díl zdí, jež nyní vidíme, vystavěli. Po zrušení řádu templářského připadl hrad Buchlov s celým
okresem svým české koruně a stal se sídlem královských purkrabí. V tuto právě dobu padá
zaražení krkavého lovčího práva v síních buchlovského hradu.
Od polovice patnáctého století až do roku 1545 zaznamenati lze sedm nejznamenitějších
rodin moravských, jakožto držitele tvrzi této. Totiž: Landštýn, Kropáč z Nevědomí, Kunštát,
Cimburk, Kostka z Postupic, Zahrádka, Žerotín a Zástřizl. Z rodu Zástřizlů pověstný byl Jindřich Ždánský ze Zástřizlu, který kolem r. 1565 v panství na hradě Buchlově se uvázal. Jindřich
byl krutý, divoký tyran. Lovčí a krvavé právo strašlivé za jeho vlády ohromné své rameno
pozdvihlo. Konečně se vzbouřili poddaní mu obyvatelé z celého okrsku a ozbrojeni shromáždili se okolo tvrze jeho, kterou vší mocí dobývati počali. Když nebezpečenství Zástřizlovo
nejvyššího stupně dosáhlo, tu se poštěstilo měšťanům sousedního města Hradiště obleženému potravy a něco peněz tajně poslati a brzy na to přátelské dohodnutí mezi ukrutníkem
a obléhajícími docíliti. Rytíř Jindřich byl šlechetný dosti, že městu Hradišti za prokázanou
službu vděčným napotom se ukázal. Zavázalť sebe i potomky své na věčné časy vlastnoručním úpisem, že chce městu Hradišti vše k vystavění a zachování jeho mostův a hrází potřebné
dříví zdarma poskytovati. Naproti tomu byla obec hradišťská zavázána ročně v určitý den pět
bílých grošů, několik chlebů a lahvic vína do tvrze buchlovské odesílati.
Zatím docházíme až k hradní bráně, na které je zřetelný a zachovaný znak rodu Petřvaldského
a Sérenyiho z r. 1662. Touto branou vejdeme po kamenných schodech vedoucích na terasu
– všimneme si památné „buchlovské lípy“, která se tu široce rozkládá. Buchlovská lípa není silného kmene, celkem nepřirozeného vzrůstu, koruna je rozšířena ploše do šířky. Haluze a větve
její jsou sukovaté a různo propletené. O původu lípy této jde ústy lidu pověsť…
Z terasy buchlovského hradu rozkošný jest pohled na celé okolí. Z pravé strany svěží zelení
zasypané chlumy v nepřetržitém řetězi až v zamlženou dálku se táhnou. V předu v rozložitém
údolu stříbrný tok Moravy ve klikatinách prorývá úrodnou půdu, četné osady v objetí luhů,
sadův a zahrad posety jsou po úbočích a úvalu v míře četné a jako strážcové těchto slováckých
chatek vypínají se za nimi hory velikáni z uherské již strany. Zde mile kochá se náš zrak ve krásách přírodních a v prsou bije srdce vždy mocněji rozechvěno jsouc city a dojmy mocnými až
se rozplývá ve vlastenecký hymnus: Jak krásná jsi vlasti má, Moravěnko drahá! –
Ne dlouho volno nám tu prodlévati; klíčník hradní pobádá nás, abychom vstoupili dovnitř
hradu. Vcházíme – – –
Brána, kterou vcházíme, nese tento nápis v řeči latinské: „Nejmohutnější tvrz jest jméno Páně.“
Nad námi ve zdi je více otvorů, kterými ve případě nejnutnějším, když útočný nepřítel až sem
se již vedral, vlévána byla naň vřelá voda. Po zemi je rozestavěno více zajímavých starobylých
hmoždířův.
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František Kretz
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Odtud vejdeme chodbou do vlastního čtyřhranného dvoru hradního a po schodech vpravo
vedoucích do vnitřních místností a pokojův až po dnes dostatečně zachovalých. Pokojů je
ve dvou poschodích velmi mnoho a všecky jsou téměř přeplněny vzácnými a drahocennými
památkami. Jdouce z jedněch dveří do druhých divíme se oné mravenčí píli, s jakou sem tolik
přerozmanitých pokladův odevšad i z ciziny dálné sneseno bylo…
V pokoji – zvaném „Berchtoldův“ (po nynějším majetníku hraběti Berchtoldovi) – pozoruhodno: obrazy ze slámy, pracované od vězňů na Špilberku, bronzová modla, které prý se
pohanští naši předkové na blízkém vrchu „Modle“ klanívali, sbírka četných papírových peněz,
čínské nádobí i šaty, italské památnosti a jiné. Zvláště památná je zbrojnice. Z dob staročeských jsou zde početné zbraně: houfnice, luky, oštěpy, meče, ostruhy a jiné. Rovněž je zde
zajímavá sbírka zbraní z cizích zemí a dalekých národů i z doby nejnovější. Tak tu vidíme podle
sebe narovnané zbraně z roku 1848, tatarské, z dob povstání selského, turecké, švédské, francouzské, pruské a jiné. V jiných pokojích poutají naši pozornost krásné, vzácné a starodávné
malby buď na plátně, buď na skle, neb kůži i na sádře.
Zachovaly se ještě obě rytířské síně. Ve větší z nich spatřujeme mnoho obrazů z rodokmene
Zástřizlů, slovutného pána Bernarda ze Zástřizlí, pána na Haňovicích a Litovli, který vynikal
za doby početí války třicetileté odbojem proti vládě místodržících a při persekuci bělohorské
roku 1620 zbaven statkův i života. V malém rytířském sále je hojná sbírka keramická (nádoby
hliněné ozdobně malované). Obdivujeme se zde početným nádobám hliněným, porculánovým i skleněným, porůznu zdobeným. Pro heraldika (sběratele rodokmenských památek)
jsou nádoby tyto zvláště povšimnutí hodny, neboť jsou zdobeny velmi zřetelnými různými
znaky rodů panských. I sbírka pečetí a razítek je přebohata. Nejstarší z nádob je značena
rokem 1351. Neopomeňme všimnouti si nádoby se znakem zubra, kterou prý zde zanechal
zemský hejtman Petr Pernštýnský, když zde na poradách prodléval. – Jedna síň obsahuje pestrou a hojnou sbírku vycpaného ptactva a nerostův. V jiné opět síni jsou rozestaveny kostry
různých zvířat, památky starožitné (archaeologické), zkameněliny, kroje cizokrajné, sušené
rostliny a jiné. Je zde skutečné, obsáhlé muzeum!
I s egyptskými památkami se zde setkáváme. Na zemi leží zde mumie z horké Afriky sem
dopravená a uměle je zde znázorněna hrobka starých egypťanův (pyramida). Ve mnohých
hradních místnostech jsou sochy sádrové a lustry sestrojené z jeleních parohův.
A tak procházejíce se z jedné místnosti do druhé, vždy více se shledáváme s bohatšími
poklady se zvláštní pietou zde uloženými. A není ani lze vypočíst vše, co zde udivenému zraku
ve bohatém výběru se představuje. Nejlepší radou je ono známé pořekadlo: „Přijď a viz!“
A vyšedše z těchto – tak říkaje musejních – místností nejvýše po mnoha schodech na zbytky
cimbuří hradního žasne oko nad krásami přírodními, které v malebném souladu před ním jsou
rozloženy. Stříbrný tok klikaté Moravy, která prošedši úrodnou Hanou ovlažuje zde nivy, luka
a pole, věncoví hor v bujné zeleni, četné pohorské osady, salaše a nad hlavou hejno černých
krkavců – obraz krásy nevypisné. Jak rádi bychom zde prodleli a vzpomínkám pustili volný
kročej – ale loučící se paprsky sluneční, které již jen vrcholky stromů zlatily, upomínaly nás
na návrat. Ještě jeden pohled kolem dokola a ústa v unešení tiše zašeptala „sbohem“ poslední.
Než-li se zcela rozloučíme s hradem, vejdeme z terasy do prostranné jídelny, kde vepíšeme
svá jména do knihy památní. V jídelně je více památných, pozoruhodných obrazů a z oken
rozkošná vyhlídka na rakouskou stranu.
Za večerního chládku a ve stínu rozložitých, košatých lip sešli jsme volným krokem až
do Buchlovic, odkud pak odebrali jsme se do Uherského Hradiště, abychom ještě večerním
vlakem do milého se odebrali domova a svým milým zvěstovali, jaké krásy chová Morava
na východní části.
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Březen na zahradě
V březnu je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou listy poškozeny minujícími škůdci,
zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme. Je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky
pro ptactvo.
Nejpozději během předjarního řezu musejí být ze stromů odstraněny i zbytky plodů jádrovin
a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů, odstraněny letorosty, případně konce
letorostů u jabloní napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím
angreštu.
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Je
možné použít přípravek Aversol pasta. Nátěr či postřik je třeba provést co nejdříve po poranění.
Aversol pastu je možné zhotovit tak, že se do jednokilového balení navíc přidá a rozmíchává Thiram Granuflo v dávce 30 g. Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky
rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při silnějším napadení ostříháme větvičky pod nejníže postiženým pupenem. Při výskytu
tohoto onemocnění navíc vždy provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik Nissorun 10
WP v 0,07% koncentraci.
Koncem února, nejpozději v březnu, těsně před rašením uskutečníme první předjarní postřik
všech stromů a keřů přípravky na bázi mědi (např. Kuprikol 50 nebo 250 SC, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix). U broskvoní je to optimální termín ošetření v době, kdy se začínají zvětšovat
vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a suché skvrnitosti listů broskvoně.
U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též korovým
nekrózám peckovin a může částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk. U jádrovin omezíme
tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba provádět,
až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7° C (např. Kuprikol 50, Champion 50 WP, Korzar
nebo Flowbrix). Kulturu jahod očistíme od starých listů, přihnojíme a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravku Ortiva proti chorobě antraknózové
skvrnitosti jahodníku. Při vlhkém a chladném jaru je nutné pokračovat až do začátku kvetení
v ochraně broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému ošetření broskvoní použijeme např.
Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo.
Každoročně je nutné provést preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první
ošetření (již před květem angreštů) se doporučuje použít přípravek Kumulus WG a k ošetření
po odkvětu si ponecháme k opakovanému použití strobilurin Discus.
V březnu obnovujeme lepové pásy na kmenech ovocných stromů. Na kmeny jabloní připevňujeme lapací pásy z vlnité lepenky k pozdějšímu nalákání housenek obaleče jablečného.
Zákeřná mera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních
sadařů. U zahrádkářů tomu bývá výjimečně. Pokud by se však tato objevila i ve vašem sadu
v minulém roce, pak je třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu. V ochraně proti meře je třeba
zabránit předčasnému vykladení vajíček a dále při ochraně použít přípravky maximálně šetřící
predátory mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). Největším problémem
při ochraně proti merám na hrušních je rychlá selekce rezistentních populací tohoto škůdce
k insekticidům.
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Při kalamitním výskytu mer na hrušních v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází
na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebí provést v sadu následující sled ochranných
opatření:
Březen – doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových
částí stromů řepkovým olejem (Ekol, Biool) s 1% kaolinem a s přídavkem smáčedla. Pravděpodobně toto opakované ošetření je rozhodující pro boj s merou skvrnitou,
Duben – ve fázi myšího ouška, kdy se ještě nelíhnou z vajíček první nymfy, může populaci těchto
škůdců omezit dobře provedený jarní postřik olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem
(optimální řešení je pomocí 90 ml Ekolu + 1,3 -2,5 g Mospilanu20 SP na 10 l vody.
Těsně před květem, kdy se již začínají líhnout nymfy z vajíček, mohou profesionální sadaři postiženou kulturu ošetřit přípravkem Sanmite 10 SC (je bohužel pouze ve velkobalení, pro profesionální
užití!). Na pozdější ošetření proti starším larvám mer je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední
době se nyní prosazuje při výskytu mer koncem května, ještě v tomto pozdním období koncem
května úplné vyloučení chemické ochrany a k likvidaci mer se spoléhá na působení přirozených
antagonistů, neboť v letním období jsou již regulovány populace mer přirozenými nepřáteli –
pavouky, plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (samozřejmě pokud nebyli zničeni tito
predátoři neselektivními insekticidy).
Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před
náletem mouchy houbomilky česnekové.
V zeleninové zahradě je vhodné posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu,
dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Aplikace
musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou. Příčinou této choroby je mikroorganizmus Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a několikaletou perzistencí
jeho trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá
kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je
možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.
Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících a vzcházejících
rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak
padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby, které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích
napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních substrátů (např. propařením), dále v moření
osiva a ve správné agrotechnice (rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát).
Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy
Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur
Energy. A nakonec je na trhu „Supresivní substrát pro výsev a množení“ s účinkem proti padání
klíčních rostlin, který obsahuje dvě příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní
půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.
Zaslal Václav Rajskup
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Jablka, hrušky, trnky…
Jak uvádí Lubor Niederle v knize Moravské Slovensko (kapitola Ovocnictví, str. 314–318), bylo
Moravské Slovensko na začátku 20. století bohato znamenitě. Téměř každá vesnice, každá pastvina a každá cest byla posázena ovocnými stromy. Dědiny z hustých sadů sotva prohlédaly
a polem se také táhly řady ovocných stromů, což krajině dodávalo velikého půvabu. Ovoce
tehdy sloužilo vydatný pramen obživy a Moravské Slovensko bylo pokládáno za „Zahradu
Moravy“. A ještě jeden údaj – v roce 1900 měly Buchlovice přes 50 ha zahrad plných ovocných
stromů! V souvislosti s desátým výročím založení „Sadu klenotů“ v Buchlovicích na Trnávkách
přinášíme z uvedeného pramene řadu místních či regionálních výrazů pro jednotlivé skupiny
ovoce nebo pro názvy jednotlivých odrůd a ptáme se: Znáte některé z těchto názvů? Dovedli
byste je charakterizovat, slovně vyjádřit, o jaké ovoce šlo? Znáte ještě jiné názvy, které zde nejsou uvedeny? Napište mi, prosím!
Švestka – trnka, švestky (drobné), slivy, kapálky, pavlůvky (s hořkou koží), sračky
Jablka
a) sladká – adamovské (prostředně veliké),
čapáky, hedvábné, jánky, koty, kutny nebo kutničky, lipůvky, medůvky, panenské, pernice,
šiblinky, ščřičky, vachulovské, zajačky,
b) nakyslá – bečičky, budinky, cangáry, cáry,
čandůvky, fadlejové, funtovské, hrabové,
chocholuše, hrklávky, kardinálky, kožuchy
a kožušenky, křivořitky, křivostopky, křížovské,
krvavnice, luhačovské, malenovské, měkkýše,
míšanky, nedovažky nebo ledavažky, podstráňky, pruháče, římské, sklenáry, svrbovské
(podlouhlé a kropkovaně zelené), šalfiovské,
valiny a valínky (malé zelené), vinary nebo
vinné, vojáky (jako pěst, červenožluté)
Hrušky
Baby, buláčky, cibulíny, císařky, cukrovačky,
čáslavky, červénky, dukátky, dule (kyselé),
dulky (sladké), fíkové, hrbolky, hrdlačky, jahodnatky, jakubinky, kameňačky nebo kaménky,
klokočky, kněžské, kozičky, kožušnice, křehule, kvadrátky, limónky, lipůvky, mackůvky,
margétky, medůvky, močidélky, muškatelky,
omizary, ovesňačky nebo ovesnice, panenské,
pavlůvky, pečítky, pergamotky, pchavky, planuše, polepšínky, pomoranče, pražanky, přestavlčky, rájky, režnice, režnačky, sibule, slovenky, smolénky, sudinky, šalpurky (salcburky),
šedule, šemendije, škarédky, špičky, štenberky,

tabačky, trpule, václavky, vavřínky, vinohrádky,
virgule, vládyky, vodňačky, vonné, vonuše,
zelenky, žbány a žbánky, žitňačky nebo žitnice,
žlutičky. Toto jsou většinou hrušky letní, kdežto
hrušky, jež na zimu trvají, nazývají se na Zlínsku
obecným jménem „zimňačky“
Třešně
jsou buď černé (černice), červenobílé (bělice),
uherky, hamrle, křupy (veliké a tvrdé), drobným
třešním se říká ftačinky, višně se poměrně málo
pěstují.
Ořechy
jsou jednak „obyčajné“ (vlaské), jednak „křapáky“ (veliké) nebo „košláky“= kostláky.
Vedle dotčených druhů ovocných se daří
v okolí Uherského Hradiště, Veselí a Bzence též
broskve, marhule, mišpule a oškeruše.
Příklady z jednotlivých oblastí Slovácka
Starý Hrozenkov a Kopanice
Slivky: švestky, durancie, biele slivky, biele
gulovačky, vlablačky (drobné podlouhlé)
Jablka: šedáky (kyselé), hedvábné (sladké
drobné), orechové, konince, lavičky nebo lahvičky (sladké), masné, funtové, vandlíky aj.
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Hrušky: hýle, funtové, lavičky nebo lahvičky,
michálky, pečítky (smolienky), šedáky, skříželky
Kyjovsko
Hrušky: pargamentky, václavky, jakubínky,
šidla, zelinky, císařky, zimnalky, ječmínky a pod.
Jablka: funtová, pilínky, vínary, roháče,
míšenky, sladká, panenská, hranáče, kyselá,
kožúšky, cigánky aj.
Švestky: kadlátky, durancije, křivonose, kulovačky, špendlíky žluté, ringle všelijaké i zelené,
pavlovičky, darmocínky, slivy apod.
Třešně: uherky, srdcovky, křupavky, černice,
ftačínky (plané) aj.
Višně: hamrale
Broskvě, marhule, mišpule.
Strážnicko, Horňácko
Jablka: hedvábnice, pruháče, kutničky,
zárostupky (stopka jest ohnutá, zarostlá),

vidnary, kočičí hlavy, vaculovské, cigány,
dubenáče, funtovky,
Hrušky: háromfírky, jačménky, žitňačky,
režňačky, ovesňačky, krehule, dobruše, kapálky,
císarky, maškrtky, makůvky
Podluží
Jablka: cigánky, funtovní, hrkláče, kožúšky,
kyseláče, míšanky, pruháče, sladkáče, vinarky
aj.
Hrušky: čepáky, jačmenky, jakubjenky, kozičky,
křehňačky, krvavničky, lemónky, máslenice,
medůvky, zimnice aj.
Trnky: durancie nebo dorancie, gulačky, sralky
tj. zralky, špendle aj.
Na Vaše odpovědi se těší
Miloslav Hrdý, miloslav.hrdy@seznam.cz

Součástí Sadu klenotů je i originální včelí úl
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Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky
Charita Uherské Hradiště by Vás ráda touto cestou informovala o vzniku nové sociální služby, která
zajišťuje pomoc v sociální péči všem občanům, kteří v domácím prostředí pečují své blízké a v této
péči potřebují zastoupit nebo si od péče odpočinout.
Ptáte se, co zajišťujeme?
• Podporu a pomoc
• Odlehčení v každodenní sociální péči
• Časový prostor nejen na odpočinek, ale i k vyřízení si osobních záležitostí, např. na úřadech,
návštěva lékaře apod.
Komu?
• Občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
tělesného postižení od 19 let do vysokého seniorského věku
• Služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem a nenahrazuje odbornou
zdravotnickou péči.
Kde?
• Působíme v rámci okresu Uherské Hradiště
Tuto sociální péči zajištují kvalifikovaní pracovníci Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené
Charitou Uherské Hradiště. Bližší informace o možnostech a rozsahu tohoto druhu péče Vám sdělí
vedoucí nebo sociální pracovník na tel. číslech 723 702 153 nebo 731 680 347 nebo webových
stránkách Charity Uherské Hradiště.
Pěvně věříme, že s péči budete spokojeni a rádi využijete nabízených možností.
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Staré fotografie z Buchlovic jsme tentokrát vybrali z alba pana Karla Bílky. Na horním snímku vidíme
postavenou, ještě neomítnutou hájovnu na Smraďavce a na dolním pak starý dům, který stával
v sousedství dnes neobydlené vilky na Větřáku. Obě fotografie pocházejí z první poloviny čtyřicátých
let minulého století.
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Nenechte si ujít koncert orchestru
Czech virtuosi s Jiřím Pospíchalem
Srdečně vás zveme na koncert orchestru Czech virtuosi, který se představí pod taktovkou belgického dirigenta Erica Lederhandlera 29. března v 19 hodin v uherskohradišťské Redutě. Na housle
vystoupí sólista Jiří Pospíchal a také malá houslistka ze ZUŠ Uh. Hradiště Markéta Hanáčková.
Na programu budou houslové koncerty G. B. Viottiho a F. Mendelssona-Bartholdyho a také 1.
symfonie J. Brahmse.
Jiří Pospíchal byl členem České filharmonie na pozici zástupce koncertního mistra, koncertním
mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta a Janáčkovy opery v Brně a pedagogicky
působí jako profesor brněnské konzervatoře a ředitel ZUŠ Uh. Hradiště. Markéta Hanáčková získala
1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na housle a patří mezi nejlepší ve svém věku v ČR.
Komorní orchestr Czech Virtuosi, pod uměleckým vedením Karla Procházky, zahájil svoji koncertní
činnost před více než dvaceti lety. Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté orchestru Janáčkovy opery a Filharmonie Brno, jako hosté je
doplňují přední čeští i světoví instrumentalisté,
pěvci či sbory. Během svého působení orchestr
odehrál na 800 koncertů zahrnujících díla světových mistrů symfonické, duchovní i operní
hudby, a to od baroka až po současnost. Doménou orchestru i přesto zůstává tvorba W. A.
Mozarta.
Kromě řady koncertů ve Vídni, například
ve slavném Konzerthausu či Schönbrunnu, lze
však Czech Virtuosi slyšet i ve vzdálenějších
koutech světa. Již třikrát absolvovali koncertní
turné po Japonsku a každoročně jsou zváni
na hudební festivaly například v Nizozemí, Itálii
nebo Španělsku. Vyzdvihnout lze také jejich
účast na Festivalu české hudby ve francouzském Dijonu v roce 2015. Czech Virtuosi však
nezapomínají ani na své domácí příznivce. Jsou
zváni na tuzemské festivaly, jako je například
Svatováclavský hudební festival, vystupují
v pražském Rudolfínu nebo pořádají své vlastní
koncerty v Brně. Tradicí se zde již staly Tříkrálové koncerty s charismatickým Jiřím Pavlicou
a jeho Hradišťanem v katedrále svatého Petra
a Pavla.
Tento koncert pořádá hudební spolek Umíme
Hrát jako mimořádný večer koncertní sezóny.
Na další recitál J. Pospíchala s hosty s názvem
„Mnoho povyku pro nic“ se můžete těšit
v dubnu v koncertním sále Základní umělecké
školy Uh. Hradiště.
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Nové upomínkové předměty v IC

Koncem měsíce března začíná opět nová turistická sezóna. V této souvislosti nabízí buchlovické
Turistické informační centrum slušný sortiment upomínkových předmětů – od pohlednic, publikací, turistických známek různých druhů až po keramiku. Mimo jiné je zde i k dostání kvalitní čokoláda, kterou je možné použít jako pěkný dárek, s obalem s vyobrazením buchlovického zámku,
náměstí s mariánským sloupem a kaple sv. Barbory.

Buchlovice z ptačí perspektivy
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Kurz Nordic walking
Naučte se správné severské chůzi, která rozpohybuje celé vaše tělo.
Termíny:
13. 9. 2019 (od 16.30 – 19.30 hod)
14. 9. 2019 (od 9.00 – 12.00 hod)
CENA: 790 Kč, zahrnuje kurs NW s profesionálním instruktorem, zapůjčení kvalitních holí pro
NW, občerstvení
Místo konání kurzu: 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 30. 4. 2019
Ing. Stanislav Mikula – CK DONAMO,
Sokolovská 351, 686 01 Uherské Hradiště,
Tel.: 606 445 791, 725 325 879,
prodejna@donamo.cz

Pozvánka
Srdečně Vás všechny zveme na zahájení
nové sezóny – na turnaj v petanque, který
se odehraje 23. března 2019 na petanquovém hřišti v areálu TJ Buchlovice v Lúčkách.
Začátek turnaje je ve 13.00 hodin a prezentace od 12.30 hod.
Petanque klub Stříbrné kule
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Manželé Danuše a Vladimír Obdržálkovi oslavili v měsíci únoru kamennou svatbu, tj. 65 let společného
života. K tomuto ojedinělému a krásnému výročí jim přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí a všechno
nejlepší do dalšího života. (foto -bž-)
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V měsíci únoru oslavily krásné 90. narozeniny dvě naše spoluobčanky žijící v Domově pro seniory
v Buchlovicích – paní Marie Strýčková a Ludmila Oherová. K životnímu jubileu jim přišli popřát zástupci
městyse Buchlovice spolu s vedením Domova. Oběma oslavenkyním přejeme všechno nejlepší, hodně
zdraví a štěstí. (Foto -bž-)
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V měsíci březnu slaví své jubileum
Anna Tvrdá

(Domov pro seniory Buchlovice)

Josef Věrný
Josef Marek
Štefan Venglik
Marie Zelinková

Jubilantům srdečně gratulujeme!
Společenská kronika Buchlovic za rok 2018
Narození:
březen – Magdalena Zapletalová, David Strýček
květen – Barbora Škubníková, Lukáš Jurčička
červenec – Nela Pazderová
říjen – Zora Tomešková, Beáta Bílková, Bořek Gregořík
listopad – Kristýna Dobrůšková
Úmrtí:
leden – Zdeněk Jurča,
únor - Jaroslav Petráš
březen – MVDr. Alois Jaroš
duben – Antonín Kašpárek, Jiří Kutálek
květen – Ladislav Durník, Marie Buchtíková
červen – Marie Procházková, Pavel Durník, Jana Krystýnková, Miroslav Chmela
srpen – Leopold Lanž
září – Josef Hrbáč, Ondřej Bílka
říjen – Zdeněk Mikula, Ing. Zdeňka Maršálková, Vlasta Štolfová
listopad – Marie Skopalová
prosinec – Marie Geržová
V Buchlovicích zemřelo celkem 47 občanů, z toho 28 v Domově pro seniory.
Přistěhováno: 57 občanů • Odstěhováno: 39 občanů • Změna bydliště v místě: 18 občanů
V Buchlovicích se uskutečnilo celkem 91 sňatků, z toho církevních 13.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil 2.404 občanů.
Připravila Anna Lukeštíková, matrikářka
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Dnes opět přinášíme další staré pohlednice z našeho blízkého okolí. Tentokrát se jedná o pohlednice
chřibského poutního místa na hoře sv. Klimenta u Osvětiman a jeho okolí. První byla odeslána roku
1906 a druhá ve třicátých letech minulého století.

Působivý snímek Buchlovic z horních Újezdů pořídil Albert Orlita
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