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ZPRAVODAJ
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LEDEN 2004

Zimní pohled na hrad Buchlov od Mikulčákového

(Foto: Vlastimil Kořínek)

leden

NOVÝ ROK
Jan Kropáč

Prostá kytičko květů
ve váze všedních dní,
kouzlo své dýchneš světu,
dřív než se rozední.
Půlnoc když na zem padá,
po cestě zvoní smích,
z jíní sny leckdo spřádá,
naději pije z nich.
Obláčku měkkých vůní,
prohřej srdce v závějích.
Utoneš v mělkých tůních,
dřív než se naději?

Rok 2004 naplněný štěstím, pohodou osobní
i pracovní, prožitý ve zdraví, spokojenosti
a lásce přeje všem svým čtenářům kolektiv
tvůrců Buchlovského zpravodaje.
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informace obecního úřadu

Usnesení ze 6. zasedání
Zastupitelstva obce dne 16. 12. 2003
dle § 84, odst. 2, písm. c)
Rozpočtové změny v rozpočtu obce Buchlovice za rok 2003 týkající se:
- změna rozpočtu Obce Buchlovice na rok
2003 v oblasti výdajů Mateřská škola Buchlovice
§ 3111, položka 5331 příspěvek na provoz stávající stav 440 tisíc Kč zvýšení ve výši 45 tisíc Kč:
§ 3111, položka 5137 – 25 tisíc Kč – DHIM
§ 3111, položka 5171 – 20 tis. Kč – oprava kotle
- změna rozpočtu Obce Buchlovice v oblasti
Mateřská škola Buchlovice
§ 3111, položka 5331 příspěvek na mzdy stávající 1.572 tisíc Kč zvýšení ve výši 174 tisíc Kč:
§ 3111, položka 5311 – 1.746 tisíc Kč na mzdy
- změna rozpočtu Obce Buchlovice na rok
2003 v oblasti výdajů Základní škola Buchlovice
§ 3113, položka 5331 příspěvek na provoz stávající 1milon Kč zvýšení ve výši 120 tisíc Kč:
§ 3111, položka 5311 – 1.120 tisíc Kč na provoz
§ 3113, položka 5331 příspěvek na mzdy stávající 5.749 tisíc Kč zvýšení ve výši 973 tisíc Kč:
§ 3113, položka 5311 – 6.722 tisíc Kč na mzdy
§ 3113, položka 5171 příspěvek na opravu
budovy ZŠ stávající 1.640 tisíc Kč zvýšení ve výši
244 tisíc Kč:
§ 3113, položka 5171 – 1.884 tisíc Kč na mzdy
- změna rozpočtu Obce Buchlovice na rok
2003 v oblasti výdajů požární ochrana
§ 5512, položka 5179 stávající stav 40 tisíc Kč
se zvyšuje o 24 tisíce Kč
§ 5512, položka 5179 – 64 tisíc Kč
- změna rozpočtu Obce Buchlovice na rok
2003 v oblasti příjmů - školství
položka 4122 – dotace Krajský úřad ZK –
odbor školství , Zlín
převod mezd na školství se ze stávajícího stavu
7.321 tisíc Kč se zvyšuje na částku 8.468 tisíc Kč
položka 4122 – dotace Krajský úřad ZK, Zlín
povýšení na vybavení požárního sboru ve výši
24 tisíc Kč a rozpočtové provizórium obce Buchlovice na rok 2004,

Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
dle § 85, písm. a)
- směnu pozemků ve vlastnictví paní Miroslavy
Jechoux (p.č. 1354/24 a 1354/26) za část obecní
parcely č. 3246/427 v k.ú. Buchlovice,
- prodej obecního pozemku – poměrné části
parcely č. 3246/427, která přiléhá k parcele
č. 334 PK ve vlastnictví žadatele pana Josefa
Krystýnka, Buchlovice 796,
- prodej obecního pozemku – poměrné části
parcely č. 3246/427, přiléhající k parcele č. 328
PK žadatele pana Ing. Václava Krystýnka,
I. Olbrachta 668, 674 01 Třebíč,
dle § 85, písm. j)
- prodloužení termínu čerpání půjčky SFRB
do 31. května 2004, manželům Zuzaně a Pavolu
Krchňavým,
- zvýšení půjčky ze SFRB a prodloužení termínu čerpání manželů Miroslavě a Jiřímu Dvořákovým, Hradišťská 807, 687 08 Buchlovice,
- prodloužení termínu čerpání půjčky ze SFRB
na rozšíření rozsahu oprav rodinného domu
o zateplení fasády, Jaroslavě a Leo Valentovým,
687 08 Buchlovice čp. 601,
- dodatek k půjčce ze SFRB Miroslavu a Zdeňce Talašovým, Buchlovice čp. 300 na rozšíření o výměnu poškozených prvků krovů, opravu
štítu, rekonstrukci koupelny a další viz ohlášení
stavebních úprav, ze dne 13. 10, 2002, č.j. 2028/
2003,
- prodloužení termínu dokončení oprav a termínu čerpání půjčky – smlouva č. 12 SFRB
– manželé Emma a František Maděrovi, Buchlovice č. 515,
- prodloužení termínu – Smlouva o půjčce z FRB č. 9 ze dne 3. 3. 2003 – manželé
Marie a Miroslav Hrabcovi, 687 08 Buchlovice
čp. 257,
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dle § 84, odst. 2, písm. i)
- Obecně závaznou vyhlášku obce Buchlovice
č. 01/2003 o místních poplatcích,
- změnu Obecně závazné vyhlášky č. 03/2001
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku vyhlášením Obecně závazné vyhlášky
č. 02/2003 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku,

- bližší rajonizaci viničních tratí na katastrech
v Uherskohradišťské vinařské oblasti v rámci slučováním viničních tratí v obci Buchlovice
takto: Dříve navržené názvy viničních tratí Ovčí
hory, Ovesní hory, Nové hory a Nad Knotovým
dále jmenovat jako Nové hory a dříve jmenované
Hložek, Staré hory a Mazánek jmenovat jako
Staré hory.

dle § 84, odst. 2, písm. e)
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy
Buchlovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce Buchlovice č. 05/2003 ze dne
25. 9. 2003
- informaci o aktivitách Mikroregionu Buchlov, o připravovaných projektech.

Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích

Obecně závazná vyhláška obce Buchlovice
č. 01/2003 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Buchlovice se usneslo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zák.č.128/2000 Sb.
o obcích, podle § 10 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, podle § 10 a zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění zák.č.184/1991 Sb.,zák.č.338/1992 Sb., zák.č.48/1994 Sb.,zák.č.305/1997
Sb.,zák.č.149/1998 Sb.,zák.č.320/2002 Sb., zák.č.229/2003 Sb. a podle § 84 zák.č.185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů obecně závaznou vyhlášku v tomto znění:
Oddíl I.

Čl. 2
Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce ,a to ze psů
starších 3 měsíců.
Čl. 3
Sazba poplatku ze psů činí ročně za každého psa
: 150 Kč
Čl. 4
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
nebo osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III.stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu,
osoba provádějících výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba,které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.

Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Buchlovice vybírá tyto poplatky:
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Oddíl II.
Poplatek ze psů
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(2) Nárok na osvobození od poplatku je držitel
povinen prokázat ve lhůtě stanovené obcí, tj. do
15. ledna kalendářního roku.
(3) Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 5
(1) Vlastník psa je povinen ohlásit obci do 15
dnů vznik poplatkové povinnosti, v této lhůtě je
rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku.
(2) Vlastník psa je povinen v hlášení uvést jméno,
příjmení,místo trvalého pobytu,rodné číslo nebo
firmu (název) právnické osoby, sídlo, identifikační číslo.
(3) Fyzická nebo právnická osoba,která je vlastníkem nemovitosti nebo která má k nemovitosti
právo hospodaření, je povinna na výzvu ohlásit
obci písemně všechny psy v nemovitosti chované.
Čl. 6
(1) Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez
vyměření, a to
vždy nejpozději do 15. února za kalendářní rok.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během
roku, platí se poplatek ze psů v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců.
Čl. 7
Obec vydá vlastníkům psů za úhradu známky pro
psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla
psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi
známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná
na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je
poplatník povinen ohlásit do 15 dnů obci.

počatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
Čl. 10
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby,
na které náležejí přídavky na děti(výchovné),
anebo vojáci v základní službě a osoby, které
vykonávají civilní službu,
Čl. 11
(1)Poplatek za rekreační pobyt ve stanovené výši
vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba,která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za
poplatek ručí.
(2)Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě
evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého pobytu v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí
být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu
6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování
osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním
právním předpisem.
Čl. 12
(1) Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti (poskytování ubytování).
(2) Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu nebo
firmu (název) právnické osoby, sídlo, identifikační číslo.
(3)Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
Čl. 13
Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou

Oddíl III.
Poplatek za rekreační pobyt
Čl. 8
Poplatek za rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu
ubytovány v obvodu obce Buchlovice za účelem rekreace s výjimkou osob od poplatků
osvobozených podle čl. 10.
Čl. 9
Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i za4

včetně manipulačního prostoru, skládek zboží,
vystaveného zboží:
a) za dlouhodobé umístění(nad 30 dnů) ročně za
m2 .............................................................. 5 Kč
b) za krátkodobé používání na místě k tomuto
účelu určeném za m2 a den ....................... 25 Kč
Za trvalé umístění těchto zařízení může být
poplatek stanoven paušální částkou.
2. Za použití veřejného prostranství k umístění
reklamního zařízení všeho druhu za m2 reklamní
plochy/rok ........................................... 1 000 Kč
3. Za použití veřejného prostranství k umístění
stavebních zařízení, povolených překopů a skládek materiálu za m2 a den .......................... 1 Kč
4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
ročně
- osobní automobil ............................... 2 000 Kč
- nákladní automobil, traktor, nakladač,
autobus ................................................ 5 000 Kč
5. Za použití veřejného prostranství pro provoz
lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
za m2 a den ................................................. 5 Kč
6. Za použití veřejného prostranství k umístění
skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu ročně ........................................ 300 Kč
7. Za použití veřejného prostranství na skládky
všeho druhu, které nebyly povoleny
za m2 a den ................................................. 5 Kč
8. Za použití veřejného prostranství pro kulturní
a sportovní akce za m2 a den ...................... 1 Kč
9. Za použití veřejného prostranství pro přemístitelné garáže za každých 10 m2
a den ........................................................... 1 Kč
10. Za použití veřejného prostranství pro tvorbu
filmových a televizních děl za m2 a den 25 Kč
Čl. 17
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají osoby zdravotně postižené.
Čl. 18
(1) Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní
užívání veřejného prostranství nejpozději v den
vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,rodné číslo nebo firmu

odvod poplatku na účet obce nebo v hotovosti
do pokladny čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po
uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 14
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství
se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.Z akcí pořádaných na
veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání, ve vlastnictví
obce Buchlovice.
(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství
platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.
1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Čl. 15
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy
poplatník oznámil obci, že užívání veřejného
prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu
(odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz
materiálu, zrušení stánku apod.).
Čl. 16
Sazby poplatku činí:
1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům,
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(název) právnické osoby, sídlo, identifikační číslo.
(3)Jde-li o fyzickou, nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též
čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
(4) Při zaplacení poplatku bez vyměření předem
se ohlašovací povinnost nevyžaduje.
Čl. 19
Poplatky za použití veřejného prostranství dle
čl. 16 bod 1,3,5,8,9,10 jsou splatné v hotovosti předem do pokladny obce, v případech ročního užívání veřejného prostranství v šedesátý
den užívání veřejného prostranství a v ostatních
případech následující den po skončení užívání
veřejného prostranství

b) 5 % z vybraného vstupného na organizovanou
jízdu na koni za kalendářní rok
c) 20% z úhrnné částky vybraného vstupného
z ostatních akcí
(2)Vstupenky na akce pořádané na území obce
musí být označeny razítkem obce, pokud tato
nerozhodne jinak.
Čl. 23
(1)Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před
konáním akce ohlásit obci údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce,
jméno (název) pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu
obce poplatník dále uvede své místo trvalého
pobytu nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační
číslo.
(2)Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která
je podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 24
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání
akce, která poplatku podléhá. U poplatku placeného paušální částkou je poplatník povinen
zaplatit poplatek předem bez vyměření.

Oddíl V.
Poplatek ze vstupného
Čl. 20
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného
na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li
v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.
Čl. 21
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) sportovní akce pořádané zdejšími tělovýchovnými organizacemi
b) divadelní představení konaná místním ochotnickým divadlem
c) filmová představení konaná ve zdejším kině
d) akce pořádané občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami,které nejsou podnikatelskými subjekty, se sídlem v obci
Čl. 22
(1)Sazba poplatku ze vstupného činí:
a) 10% z úhrnné částky z vybraného vstupného
z koncertu vážné hudby, z tanečních kurzů

Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 25
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2)Poplatek platí ubytovatel,kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést knihu evidenční knihu obdobně jako u poplatku za rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu
Čl. 26
Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko
a den.
Obec může stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem roční paušální částkou.
Čl. 27
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
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rozumí tři po sobě následující kalendářní měsíce,které začíná ode dne uvedení hracího přístroje do provozu a končí v den stejného číselného
označení za tři měsíce.
(4)Provozovatel je povinen výši poplatku ohlásit
a zaplatit jej obci do 10 dnů od uvedení hracího
přístroje do provozu nebo do 10 dnů následujícího zpoplatňovaného tříměsíčního období (při
jeho dalším provozu).
(5) Poplatník je povinen se zaregistrovat u obce nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, která má za následek platit poplatek. Do 10 dnů je poplatník rovněž povinen
oznámit každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.
(6) Poplatník je povinen při registraci oznámit
jméno, příjmení,místo trvalého pobytu,rodné
číslo nebo firmu (název) právnické osoby, sídlo,
identifikační číslo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
(7) V případě úhrady poplatku v hotovosti musí
příjmový doklad o zaplacení poplatku vystavený
obcí obsahovat také období,za které je placen,typ
a výrobní číslo hracího přístroje, a při bezhotovostní úhradě poplatku na účet předloží provozovatel obci ve lhůtě splatnosti poplatku jeho
vyúčtování se stejnými údaji.

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro
přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro
ubytování pracovníků fyzických a právnických
osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu
mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo
lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
sociálním a charitativním účelům.
Čl. 28
(1) Poplatník je povinen se zaregistrovat u obce
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek platit poplatek. Do
15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku
a trvání jeho poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je povinen při registraci oznámit
jméno, příjmení,místo trvalého pobytu,rodné
číslo nebo firmu (název) právnické osoby, sídlo,
identifikační číslo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
Čl. 29
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.
Čl. 30
Paušální výše poplatku je splatná každoročně do
31.března.

Oddíl VIII.
Oddíl VII.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čl.32
(1)Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a)fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt. Za
domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem, když tyto osoby

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl.31
(1)Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. Obec
není povinna poskytnout osvobození od tohoto
poplatku.
(2)Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho
provozovatel.
(3)Sazba poplatku za každý hrací přístroj na
tři měsíce činí 5.000 Kč.Obdobím tří měsíců se
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jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí.
b)fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně,a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu
(2)Poplatek se platí obci Buchlovice,pokud má
fyzická osoba na jejím území trvalý pobyt nebo
se na jejím území nachází stavba určená nebo
sloužící k individuální rekreaci.
(3)Sazba poplatku činí 350 Kč za osobu uvedenou v odst.1 a kalendářní rok s tím, že u fyzických osob bydlících v okrajových částech obce
Chrastě, Smraďavka, Trnávky a Újezda, tj. v domech s čísly popisnými
182, 192, 206, 207, 309, 318, 322, 323, 325,
352, 355, 356, 357, 378, 379, 385, 390, 415,
420, 432, 433, 449, 479, 484, 514, 576, 582,
624, 646, 675, 681, 684, činí sazba poplatku
260 Kč za osobu a kalendářní rok.
Kalkulace nákladů (uvedena v příloze)
(4)V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši,která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
(5)Poplatek ve výši poloviny sazby dle odst.3
je splatný za každé kalendářní pololetí vždy do
konce prvního měsíce tohoto pololetí. V případě
změny dle odst.4 se poměrná část poplatku vrací
na žádost poplatníka, který obci datum změny
vhodným způsobem prokáže.

nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl. 34
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky
vykonává obec Buchlovice.
(2)Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad
Buchlovice, jeho působnost je výkonem přenesené působnosti. V řízení ve věcech daní a poplatků platí zvláštní předpisy, t.j. zejména zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v úplném znění, pokud zákon o místních poplatcích
nestanoví jinak.
(3) Obec může na žádost poplatníka z důvodu
odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout,a to na
základě usnesení Rady obce Buchlovice.
Čl. 35
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji
poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit
nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn.
(3)Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do
10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 36
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 7/2001 z 15.11.2001.
Čl. 37
(1)Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Buchlovice
dne 16. 12. 2003
(2)Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1.1.2004

Oddíl IX.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 33
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas
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řádky základní školy

Mikulášské básnění
Mikuláš

Mikuláš

Přišel k nám Mikuláš
měl na sobě dlouhý plášť.

Mikuláši, Mikuláši
proč se čertům z pusy práší?!
„Práší se jim, protože
starý Josef už oře.“

Dostal se k nám přes dveře,
já se schoval za keře.

Svatý anděl letěl k nám
a Aničce zamával.
Přišli večer k nám
a zlý čert nám vynadal.

Čert měl pytel,
já domů přišel.
Zazpíval jsem písničku,
anděl mi dal rolničku.

Čert měl ocas z hadice,
Honza křičel velice.
Čert měl taky kytaru,
zazpíval nám baladu.

Když jsem poděkoval,
Mikuláš mi popřál:

Mikuláš dal nadílku,
čert zašpinil maminku!
Svatý anděl řekl nám:
„Půjdem zas o dům dál.“

do nového roku dárků
a ať nezlobím sestru Klárku.
Lucie Dvouletá 6.B

Petr Vaněk a Pavel Helia, 6. A

Mikulášské básničky
Mikuláš

Přišel k nám pan Mikuláš,
ptám se ho: „Jdeš na koláč?“
„Jdu pozdravit Vaše děti.
Máte jich tu jako smetí.
Jedno za babičkou,
další za tetičkou . . .
. . . tady se jich teda rojí.
Určitě se všechny bojí.
Nebojte se, děti milé.
Teď nastává ta vhodná chvíle.
Řekněte mi básničku,
či zazpívejte písničku.
Mám dobrůtky v košíčku.
Pak zas půjdu o dům dál.
Abych dětem radost dal.“

Čerte, čerte, čertíku,
ty náš černý uhlíku.
Chodíš, sbíráš dětičky,
ty čertíku maličký.
Mikuláš je přítel náš,
neboj se ho, vždyť ho znáš.
Chodí s biblí, velkou holí
jako naše babička se modlí.
Anděl se sladkostmi chodí,
čert - ten se kalužemi brodí.
Tereza Křivová 6.A
Veronika Kuncová 6.A

Šárka Kocůrková 6.A
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Mikuláš

Mikuláš

Už je tu ten čas,
kdy přijde k nám Mikuláš.
Básničku si nachystáme,
písničku mu zazpíváme.

Přišel k nám Mikuláš.
já mu řekla básničku,
dostala jsem krabičku,
dala jsem mu hubičku.

Čerti chodí s řetězy
andělé zas s penězi.
Komínem k nám spadne pytel,
a v něm uhlí plný kotel.

Mikuláš se začervenal,
čerta ode mě odehnal.
Čert se strašně rozzlobil,
pytel zlostně odhodil.

My to víme, proč
k nám spadl uhlí plný koš.
Vy to jistě víte také,
všechny děti: „byly hodné“!

Anděl se naň podíval,
krásnou píseň zazpíval.
Žaneta Hrušková 6.B

Michaela Borská 6.A
Lada Machalová 6.A

Na fotografii vidíte jednu z loňských Mikulášských skupin, která naháněla strach především zlobivým
dětem v Buchlovicích.
(foto: -bž-)
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JAK SE SLAVÍ VÁNOCE U NÁS A VE SVĚTĚ
(vypracovali žáci 9. třídy)

Vánoce v Německu

na dveře a házejí hrách na okna. „Noc klepání“
má věřícím připomenout smutek Marie a Josefa,
když unavení a ztrápení nemohli najít v Betlémě
útulek v lidských příbytcích a museli se spokojit
s pohostinstvím chléva. Podobný obřad klepání
na zavřené dveře, symbolizující tvrdost a nepřístupnost lidských srdcí, se dodržuje o Vánocích
i v dalekém exotickém Mexiku.
V některých německých vesnicích se zachovala
stará tradice mysterií. Lidé sledují průvod andělů, pastýřů, Panny Marie a svatého Josefa se svatým Mikulášem. V čele jede na bílém koni svatý
Martin doprovázený žebrákem. Masky rozdávají
dětem z velkých nůší rukodělné, podomácku zhotovené hračky. Někdy se objeví i tajemný Wodan
(Wotan), který vniká do domů a v krbu zapaluje
vánoční poleno, které musí hořet pod popelem.
Popel se jako prostředek lidové magie používá ke
zúrodnění polí. Zakopaný pod prahem domu prý
chrání jeho obyvatele před uřknutím a zabraňuje
čarodějnicím vniknout pod pláštíkem noci do
ložnic a škodit spáčům. Pohanského boha bouře,
vichru a polních prací doprovází někdy manželka
Freya a chlupatý Ruprecht.
K německým Vánocům patří bohatě ozdobený
stromeček, který tu má dávnou tradici. Stejně
oblíbené jsou však i starší betlémy. Nejproslavenější byly v Německu jesličky zhotovované v Tyrolsku.

V Německu mají hned několik vánočních dárců.
Dárky nerozdává jen Ježíšek, ale i vánoční
duch jménem Weihnachtsmann. Má rezavé vlasy
a vousy, nosí plášť s kapucí a cestuje na osedlaném divokém větru. Pochází nejspíše ze severního Německa. Dříve odnášel v pytli, který nosí
přes rameno, neposlušné děti a metlou trestal
nevěrné ženy.
V jižním Německu však děti o Štědrém večeru
navštěvuje výhradně Ježíšek /Kristkind/. Nikým
neviděn sestupuje doprovázen anděly z nebe
a dává pod vánoční stromečky dárky.
Oblíbeným vánočním jídlem je v Německu
husa a tradičně se podávají sladké ovocné kompoty a zavařeniny. Z drůbeže je oblíbená i kachna
a krůta. Na chladném severu si však raději pochutnají na pěkně propečené klobásce a bramborovém
salátu nebo na libovém párečku. Jen v Bavorsku
a Bádensku-Württembersku nesmí na štědrovečerním stole chybět ryba. Kapr se tu upravuje na
nejrůznější způsoby a nechybí ani obdoba českého
receptu kapra na černo nebo na modro. Cukroví
pečou německé hospodyňky ještě před adventem.
Nejčastěji jsou to perníčky a placičky s čokoládovou nebo různobarevnou cukrovou polevou.
V Bavorsku po tři čtvrtky před Štědrým dnem
chodí od vesnice k vesnici zpěváci, kteří klepou

Vánoce ve Velké Británii
Původně bylo vánoční veselí v ostrovní říši jedním velkým karnevalem. Ulicemi se ubíraly průvody
krále Hodokvasu, princezny Nerozumu a hlavního organizátora, lorda Nepořádka. Puritáni Vánoce
okleštili o lidovou veselici a proměnili je ve svátky rodiny za zavřenými dveřmi, ale tradiční zvyky
pálení vánočního polena, zdobení příbytků větvičkami cesmíny a jmelí, přípravy tučné husy, vykrmeného krocana a lákavého pudingu se jim vymýtit nepodařilo. Vánoce ve Velké Británii začínaly prvním
adventním dnem a končily o svátku Tří králů, kdy anglická královna na paměť jejich daru obětovala na
oltář královské kaple v paláci Saint-James zlato, kadidlo a myrhu, které od ní slavnostně přijal londýnský anglikánský biskup. Od roku 1841 začínají pro obyvatele Velké Británie Vánoce v okamžiku, kdy
člen královské rodiny zažehne za zpěvu vánočních koled a písní na Trafalgarském náměstí v Londýně
obrovskou vánoční jedli.
Hlavní vánoční svátek připadá na 25. prosince. Tou dobou jsou již ve všech oknech anglických
domů zavěšeny slaměné ozdoby a panenky.
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Hlavním vánočním pokrmem je pečený krocan s kaštanovou nádivkou. Na stole nesmí chybět
ani sladké bochánky, plněné jižním nebo kandovaným ovocem, vzdáleně připomínající u nás dobře
známý biskupský chlebíček, a puding. Receptů na přípravu pravého anglického vánočního pudingu je bezpočet. Podle jednoho z nich se například pravý britský puding zhotovuje z umletého a na
jemno ušlehaného masa. Masový puding si však dnes o Vánocích nechají servírovat jen skuteční
milovníci anglosaských tradic. V současnosti se na štědrovečerních stolech v Anglii nejčastěji objevuje vánoční puding,
V současnosti se na štědrovečerních stolech v Anglii nejčastěji objevuje vánoční puding, jehož
základní složkou jsou švestková povidla. Příprava vánočního pudingu ze švestkových povidel není
složitá. Povidla se nahřejí, vyklopí z pudingové formy, polijí koňakem, brandy nebo pálenkou, zapálí
a hořící se chvíli obdivují. Ve vánočním pudingu může být i ovoce, mandle, ořechy a hrozinky. Každý
puding má v sobě zapečené malé tajemství - stříbrnou minci nebo náprstek pro štěstí. Jejich nálezce si
může být jist, že v nadcházejícím roce se mu vyhnou starosti a nemoci. Čas po čtvrté hodině odpolední
je vyhrazen přátelům. Pořádají se čajové „párty“, na nichž se hrají drobné divadelní hry, zpívají koledy,
tančí se a mlsají drobné zákusky.
O Vánocích nenavštěvuje děti ve Velké Británii Ježíšek, ale sv. Mikuláš. Znají ho tu pod jménem
Santa Claus a důkladně se na jeho příchod připravují. Do krbu nebo za okno zavěsí punčochu, aby jim
do ní mohl v noci z 24. na 25. prosince nadělit drobné dárky a cukroví.
Zvyk strojení vánočních stromečků se do Anglie rozšířil z kontinentu a byl přijat spolu s protestantskou vírou. K vánočnímu stromu se ve Velké Británii váže krásná legenda. Podle ní v horách
přebývá dobrácký a štědrý vládce Vánoc. Vchod do jeho jeskyně hlídají trpaslíci. Je jich třiašedesát.
Když nastanou Vánoce, vykřikne třiašedesátý trpaslík před vchodem do jeskyně: „Vánoce!“ a trpaslíci
vyběhnou do lesů kácet jedle. Stromky slavnostně ozdobí a v žádném domě potom nemůže chybět
vánoční stromeček.

K našim Vánocům neodmyslitelně patří světly ozářený stromeček. Jeden z nejkrásnějších jsme letos našli
na Lhotce.
(foto: -vk-)
12

Vánoce ve Španělsku

v poledne ke společnému obědu. (Noche buena
a Hod Boží vánoční jsou ve Španělsku velmi
rodinnými svátky.)
A nyní několik slov o „Nochevieja“ – Silvestru. Také oslava Silvestra se měmí a rodiny už se
nescházejí jako dříve, ale reklamy lákají stále více
Španělů, aby oslavili svátky v restauraci při společné večeři. O půl noci pak všichni společně při
každém úderu zvonu snědí jedno zrníčko z hroznu. Zbytek noci pak protančí. Mladí lidé ale tráví
tyto svátky stále více sami bez rodiny.
V noci 5. ledna „los Reyes Magos“ – na Tři
krále musí děti nechat jednu ze svých bot v obývacím pokoji (dříve je dávaly za okna) s kouskem
chleba pro velbloudy a skleničkou anýzovky nebo
koňaku pro Tři krále, kteří jim přinesou dárky.
V tento večer projíždějí všemi městy velkolepá
tříkrálová procesí, což je defilé, při němž přijíždějí Tři králové s velkou slávou na alegorickém voze a rozhazují dětem bonbóny. Zlobivým
dětem přinášívali Tři králové kusek uhlí, ale teď,
když jsou všechny děti hodné...

(překlad dopisu, který nám poslal p. José Angel
z Ovieda, učitel)
O Vánocích je nejdůležitější noc 24. prosince
„Noche buena – Dobrá noc“, během níž se sejde
celá rodina u večeře. Rozestaví se figurky „de
Nacimiento“- betlémské, ale pod vlivem zahraničí je stále více rodin, které si do svých bytů
dávají také vánoční stromky, většinou jedličky.
U nás na severu Španělska v Asturii bývá zvykem si stavět místo jedle cesmínu, ale protože je
to ohrožený druh, je to v současnosti zakázáno.
Mnoho rodin si také vyměňuje dárky, které jim
přináší „Papá Noel“, ale ne všichni, protože ve
Španělsku vždycky dárky nosili Tři králové v noci 5. ledna. Ulice jsou v noci 24. ledna ozářené
žárovkami, zpívají se koledy a jí se „turrón“,
což je typická španělská vánoční sladkost, která
se vyrábí z medu a mandlí.Některé rodiny jdou
na půlnoční (ve 24.00 v noci). Následujícího
dne – Hod Boží vánoční se rodiny scházejí

Vánoce v USA
V Americe se křesťanské Vánoce slaví podobně jako ve Velké Británii. Američané však o Vánocích
rádi zdobí své příbytky i zvenčí, a rodinné domy se tak mnohdy proměňují v reklamu na vánoční
žárovičky. Kromě vánočních pohlednic se Santa Clausem a Svatou rodinou se o Vánocích posílají jako
vánoční pozdravy rodinné fotografie. V USA jsou velmi oblíbené vánoční stromky, ale pravé jehličnany jsou drahé. Chudší rodiny používají jejich umělé náhražky a stoupenci ekologického hnutí zdobí
strom vysazený na zahradě nebo v květináči.
Hlavním vánočním jídlem je pečený krocan s nádivkou. Krocan se upravuje v chřestové omáčce
a zavařenině a podává se s brambory, bramborovou kaší a míchanou zeleninou. Nesmí chybět ani
puding nebo koláče plněné čerstvým ovocem (pies) a vaječný koňak.
Dárky v Americe roznáší 24. prosince Santa Claus. Tradici sv. Mikuláše zavedli na novém kontinentě Holanďané, kteří vánočnímu staříkovi říkali Sinter Klaas. Angličtí osadníci jméno zkomolili na
Santa Clus a noví přistěhovalci mu začali říkat Santa Claus.
Santa Claus je rtuťovitý tlouštík, který si nedělá starosti s nadváhou, chodí vždy pečlivě oblečený do
červeného pláště s hermelínovým lemem a přes kulaťoučké bříško si utahuje kožený pásek. Nohy mu
hřejí vysoké nablýskané holínky z pravé kůže. Vůbec mu nevadí, že je mrňous, má ve tvářích dolíčky,
nos jako třešinku a dlouhý bílý plnovous poprášený sněhovými vločkami. Neustále se potutelně usmívá a jiskrné oči se dívají na svět s láskou a porozuměním. Je vášnivým kuřákem a svou fajfku nacpanou
holandským tabákem nikdy neodkládá. Jezdí na saních s rolničkami, do kterých je zapřaženo osm
sobů s nádhernými jmény Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Cometa, Cupido, Donder a Blitzen. Do lidských obydlí přichází nepozván, ale o to toužebněji očekáván. Nikdy nepoužívá dveře, i když mu jeho
váha trochu překáží při šplhání krbovými komíny. Kdo chce dostat dárek, musí zavěsit do komína, na
kliku u dveří nebo okna čistě vypranou punčochu.
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Každý může Santa Clausovi poslat dopis nebo mu nechat vzkaz v zimní botě. Většina amerických
dětí před tím, než jde spát, přichystá pro Santu malé pohoštění - sklenici mléka a talíř sušenek.
Pro většinu Američanů je však přitažlivější oslavou Den díkůvzdání (Thanksgiving day), který
připadá vždy na čtvrtý listopadový čtvrtek. Američané si o něm připomínají události z počátku osidlování Ameriky evropskými kolonisty. Dne 21. prosince roku 1620 zakotvila u amerických břehů loď
Mayflower s anglickými protestanty na palubě. Sto jedna cestujících založilo na americkém kontinentu v nynějším státě Massachusetts kolonii Plymouth. Osadníci museli během zimních měsíců
svést tvrdý boj o záchranu holého života. Téměř polovina kolonistů zemřela a jara by se nedožil ani
zbytek, kdyby bělochům neposkytli pomoc domorodci. Indiáni naučili Otce Poutníky, jak v divočině
přežít. Jen díky nim měli bílí osadníci na podzim bohatou sklizeň, která je měla v dalším roce uchránit
před hladem a nemocemi z podvýživy. Z vděčnosti se rozhodli sklizeň oslavit třídenními dožínkami,
na které pozvali indiánské přátele. Indiáni nepřišli s prázdnou. Jako dary přinesli maso a kukuřici.
Z tohoto mírumilovného setkání dvou kultur se vyvinul svátek díkůvzdání. Později jej vítali běloši již
bez indiánů, kteří na útěku před puškami americké armády a domobrany neměli na oslavy příchodu
bílých Otců Poutníků čas ani náladu.
Den díkůvzdání je dnes velkým svátkem amerických rodin, o němž se pod rodnou střechou tradičně
scházejí celé rodinné klany. Tradiční součástí jídelníčku je dozlatova upečený krocan s nádivkou z jedlých kaštanů, kukuřice nebo brambor. Nesmí chybět ani vepřová žebírka, virginská šunka, čerstvé
krevety, zelenina a palice kukuřice, uvařené ve slané vodě nebo opečené na grilu, klikvová omáčka a na
závěr sladký dýňový koláč.

Vánoce v Austrálii

touží mít na štědrovečerním stole celého krocana
nadívaného kaštany a jablky s oblohou z pečených
brambor a pečené dýně. A kdo si chce jídelníčkem
připomenout historii své země jako jedné z bývalých britských kolonií, dá si o štědrovečerní večeři
jako dezert teplý švestkový nákyp s hrozinkami
a ořechy polévaný vaječným koňakem.
O vánočních svátcích Australané s oblibou
navštěvují své příbuzné, přátele a známé a vůbec
jim nevadí, když musejí jet na návštěvu několik
set mil. Australské dálnice a silnice jsou o Vánocích plné aut. Australané žijící v tropických
částech země jedou do suchých oblastí a naopak.
Při vánoční návštěvě přátel bydlících v předměstských domcích se zahrádkou se ale musejí dívat
pozorně pod nohy - v tomto ročním období se
totiž do městských aglomerací stahují ve větším
počtu jedovatí hadi.
Australané milují vánoční gratulace a pohlednice snad nejvíce za všech národů a posílají jich
neuvěřitelné množství. Dokonce mezi sebou soutěží, kdo se může pochlubit větším počtem obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý
mohl dobře prohlédnout a případně i přepočítat,
připínají je umělohmotnými kolíčky na pestrobarevné šňůry, zavěšené nedaleko jídelního stolu,
nebo vkusně naaranžované v oknech.

V prosinci, kdy celý křesťanský svět žije v očekávání svátku Narození Páně a velcí i malí se těší
na Vánoce, lyžování a koulování, vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které
s oblibou tráví na pobřeží oceánu
Vánoce australské rodiny slaví společně u vody
a vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené v květináči. Jen ti nejortodoxnější vyznavači
Vánoc kupují ve specializovaných prodejnách
čerstvě pokácené jehličnany. Pokud však chtějí mít stromeček zasněžený, musí se spokojit
s umělým sněhem.
Vánoční hostina má většinou formu pikniku
pod otevřeným nebem s nezbytnými barevnými
balónky. Pijí se ovocné šťávy, lehké, ledově studené australské pivo a příjemné australské víno,
které si začíná získávat příznivce i za hranicemi
nejmenšího světadílu. K jídlu se podávají studené obložené mísy, chlazené ovocné a zeleninové
saláty a přeslazené dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. Komu by se také chtělo jíst rybu
nebo vepřové, když se rtuť teploměru vyšplhá na
40 °C ve stínu. Z masa se upřednostňuje drůbež
a poslední dobou si stále větší oblibu získává americký hamburger. Snad jen ti největší labužníci
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Vánoce v Peru
(vyprávění Miguela Jarry, Peruánce žijícího nyní v naší republice)
Přípravy:
Asi týden až dva před Vánocemi začnou rodiny vyrábět keramické figurky Ježíška, Marie a Josefa,
pastýřů a zvířátek. Pečlivě se ujistí, že nechybějí především tři hlavní figurky. Také se nakupuje speciální papír, ze kterého se vyrábí hory, připraví se barevné osvětlení a vánoční strom, který je většinou
umělý. Potom, když už znají velikost celého betléma, vyberou nejlepší místo v domě, většinou to bývá
obývací pokoj, a tam se betlém postaví. Každá rodina se snaží, aby měla betlém co nejkrásnější a nejpřitažlivější.
Že se přibližuje období Vánoc se pozná i tak, že na ulicích potkáváme stále více lidí, ulice a obchody
jsou postupně osvětlovány barevnými světly a v obchodech se prodává šampaňské a „panetón“.
24. PROSINEC
Obchody jsou obvykle otevřeny do 23 hod. nebo 23.30. Lidé jdou na půlnoční, která začíná ve 21.00
a končí kolem 23.30. Všichni s dychtivostí očekávají 24.hod, aby mohli při této příležitosti obejmout
své nejbližší. Po 23.30 hod. všichni velmi spěchají domů, mnozí už si také nesou šampaňské nebo víno
a tradiční panetón, což je velký sladký chleba s ořechy a sušeným ovocem.
Na štědrovečerní večeři se připravuje plněná pečená krůta a teplé kakao s mlékem. Všichni ve svých
domovech odpočítávají s hodinkami v ruce vteřiny do okamžiku, kdy bude bít 12 hodin, aby mohli
silně obejmout své nejbližší. Na ulicích je slyšet petardy, nebe je ozářeno ohňostroji.Vánoční objetí je
symbolem míru mezi členy rodiny, je to vhodný okamžik, abychom své nejbližší požádali o prominutí
a odpuštění, pokud s nimi máme nějaké rozepře.
Betlém, který byl vyroben několik týdnů předem, nebyl nainstalován kompletně, protože se muselo
počkat na půlnoc 24. prosince, aby se do kolébky (jesliček) položil Ježíšek, který se podle tradice narodil na počátku dne 25. Potom si připíjíme šampaňským nebo vínem a jestli někdo v rodině chce, může
pronést krátkou řeč, v níž členy rodiny vyzývá k jednotě. Po přípitku se podává večeře (pečená krůta),
přátelsky se rozpráví, rozdělují se dárky, především dětem a rodičům. Potom se vypije šálek čokolády
s panetónem. Poté co je večeře u konce, jdou lidé do ulic, střílejí petardy a rozmlouvají s přáteli. To vše
do 3 – 4 hod do rána. A pak už nezbývá nic jiného, než aby šli všichni spát.
Je také zvykem, že se v kostelích nebo i v práci připravují „canastas“ , což jsou stoly obložené
potravinami (rýže, mléko, fazole, konzervy atd.), a potom se to vše rozdělí lidem, kteří přišli do kostela, nebo když je to v práci, zaměstnancům. Také je zvykem připravovat malá pohoštění v domovech
důchodců, v dětských domovech a v dětských nemocnicích. Tam všude se připravuje teplá čokoláda
s mlékem a panetón a ubytovaným se zpívají koledy.
Počasí v Peru je během těchto svátků velice krásné, protože u nás začíná léto a děti mají školní prázdniny na konci školního roku, a tak mohou být všichni vzhůru až do pozdních nočních
hodin.
25. PROSINCE
obvykle navštěvujeme své příbuzné, jako tety a strýce, bratrance a sestřenice, prarodiče atd. Někteří
mají také ve zvyku jít na pláž.
26. PROSINEC
už je dnem pracovním a všichni už většinou jdou do práce.
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z činnosti dějepisného kroužku

V jeskyních Pekárna, Švédův stůl a Netopýrka
Dne 25. října jsme s dějepisným kroužkem jeli do oblasti Moravského krasu, kde jsme navštívili
jeskyně Pekárna, Švédův stůl a Netopýrka.
V jeskyni Švédův stůl jsme našli překrásné malby, které napodobují malby lidí neandrtálských. Kresby
zachycují, jakým způsobem pravěcí lidé lovili zvěř např. jeleny, bizony a další lovnou zvěř. Jeskyně Pekárna nás ohromila svou velikostí. Bylo velmi zajímavé zkoumat s baterkou v ruce její prostory.

Národní přírodní památka Jeskyně Pekárna
Volně přístupná jeskyně vysoko ve svahu nad malebným údolím Říčky,zvaná rovněž Kostelík nebo
Diravice, byla osídlena ve všech obdobích pravěku.V roce 1933 byla prohlášena národní přírodní
rezervací. Kromě toho má pověst světoznámého archeologického naleziště. K nejvzácnějším objevům
patří rytina souboje tří bizonů a rytá deska s motivem pasoucích se koní.
Pekárna je zároveň jedním z nejbohatším nalezišť kostí zvířat, žijících v oblasti Moravského krasu.
Archeologické výzkumy tu začaly již v roce 1880, v letech 1925-1930 tu vedl systematický výzkum profesor Karel Absolon, v letech 1954 a 1961-1965 pracovníci Archeologického ústavu ČSAV.Bylo odhaleno
celkem 12 etap ve 14 neporušených vrstvách nad sebou, což se stalo spolehlivým základem pro první
chronologický systém moravského pravěku. Nedaleko odtud se nachází přírodní park Říčky.

Jeskyně Švédův stůl
Tato jeskyně získala své jméno údajně podle velké skalní desky nad vchodem. Pověst však vypráví, že
v těchto místech tábořila za třicetileté války švédská vojska,obléhající blízké Brno, a vojáci stodovali na
plochém kameni u vchodu do jeskyně. Ať tak či onak, v archeologickém světě je jeskyně Švédův stůl proslulá nálezem čelisti nejstaršího člověka v okolí Brna,člověka neandrtálského, lovce medvědů, který zde
žil asi před 100 000 lety. Odborníci tu objevili i stopy dávných ohnišť a primitivní kamenné nástroje.

Členové kroužku před jeskyní Kůlna
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V Kroměříži na výstavě o Slovanech
V sobotu 15. listopadu jsme se opět vypravili za poznáním. Tentokrát jsme navštívili město
Kroměříž.
V Muzeu Kroměřížska pro nás připravili výstavu Slované – udatní válečníci, schopní zemědělci,
zruční řemeslníci. Výstava byla skutečně zajímavá, vždyť jsme neprohlíželi jenom očima, mohli
jsme si také spoustu věcí vyzkoušet! Oblekli
jsme se do slovanských oděvů, vyzkoušeli, jak

se Slovanům odpočívalo v jejich obydlích, jak
bylo náročné drtit obilí, jak se vyráběly nádoby
a ozdobná šňůrová keramika. Chlapci se pokusili vyrobit nádoby na pití a děvčata malovala
korálky.
Všichni jsme byli nadšení, ale také jsme si uvědomili, jak byl život našich předků těžký.
Připravili žáci dějepisného kroužku a paní učitelka Dvořáčková

Sbírka na pamětní desku P. Arnošta Hrabala
Vážení spoluobčané,
jméno kněze, grafika a dobrého člověka, P. Arnošta Hrabala – buchlovického rodáka,
není určitě třeba dále představovat. Jeho duchovní a umělecký odkaz je dosud živý nejen
u jeho pamětníků, ale i u mnohé mladší a mladé generace.
V závěru letošního roku 2004 uplyne už 35 let od Hrabalova úmrtí. Nejenom proto
chce Farní úřad Buchlovice společně s buchlovickou obcí uctít památku tohoto slavného
rodáka, a to pořízením a umístěním pamětní desky na venkovní fasádu farní budovy.
Autorem návrhu bronzového reliéfu na šedozelené leštěné žulové desce s textem je známý
olomoucký sochař a medailér prof. dr. Zdeněk Přikryl.
Část nákladů na výrobu a osazení pamětní desky bude hrazena z obecního rozpočtu
a část i z veřejné sbírky, která proběhne ve farním kostele, kde se zároveň můžete seznámit s návrhem prof. Přikryla. Prosíme Vás tímto o finanční příspěvek, který můžete
poskytnout i na k tomuto účelu zřízený účet u České spořitelny – č. ú. 1542199389/0800;
variabilní symbol 2004.
Děkujeme za podporu a za Vaše dary.
Redakce Buchlovského zpravodaje
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informace organizací

Z činnosti Lesní správy Buchlovice,
Lesů České republiky, s.p. v roce 2003
zvětratelnosti pískovce se vytvořily ve Chřibech
dostatečně hluboké a úrodné půdy, z nichž převažují hnědé lesní půdy, které jsou díky jílovité
složce magurského flyše lesnicky úrodné s reakcí
středně až silně kyselou a dobrou zásobou živin,
především dusíku.
Úrodné půdy příznivých fyzikálních i chemických vlastností jsou vhodné pro pěstování původních (autochtonních) listnatých dřevin Chřibů,
kterými jsou buk lesní, dub zimní, habr obecný
a cenné listnáče - lípy (malolistá a velkolistá),
javory (klen a mléč), jasan ztepilý, jilm horský,
třešeň ptačí a jeřáb břek. V současné době je
zastoupení listnatých dřevin v porostech lesní
správy cca 65 %, zastoupení jehličnatých dřevin
je cca 35 %. Z jehličnatých dřevin je v Chřibech
původní pouze borovice lesní. Velmi dobře se
v Chřibech daří nepůvodnímu modřínu opadavému, který se velmi dobře přirozeně zmlazuje.
Nejproblematičtější dřevinou, která není v Chřibech původní, je smrk ztepilý, který zde trpí
houbovými parazity, především václavkou smrkovou, která způsobuje tzv. červenou hnilobu.
Smrk, který je původně horskou dřevinou, byl na
některých lokalitách v Chřibech nevhodně uměle
vysazen a velmi zde trpí nedostatkem srážek.
Sucho má za následek jeho oslabení a napadení
podkorním hmyzem, hlavně kůrovcem (lýkožroutem smrkovým). V suchých a teplých létech
1993 až 1995 se toto oslabení projevilo velkou
kůrovcovou kalamitou, především na revírech
Velehrad a Jankovice, při které muselo být vytěženo více než 30 tisíc kubíků (m3) kůrovcem
napadených smrků. Holiny, které vznikly touto
tzv. nahodilou těžbou, byly znovu uměle zalesněny původními listnatými dřevinami, hlavně
bukem, dubem, lípou a javorem. V roce 2003
bylo vytěženo přes 1500 m3 smrků napadených
kůrovci v důsledku oslabení suchem a vysokými
teplotami. Navíc jsou smrky oslabeny loňskou
silnou úrodou semen. V roce 2004 hrozí zvýšené

Lesní správa Buchlovice se nachází na jihovýchodní Moravě v pohoří Chřiby, kolem známého hradu Buchlova (odtud také lidový název
„Buchlovské hory„), kde spravuje v současné
době lesy ve vlastnictví státu na výměře 15.360
ha a současně vykonává činnost odborného lesního hospodáře (OLH) pro 1595 vlastníků lesa
na výměře 652 ha. Lesní porosty, ve kterých lesní
správa hospodaří, zasahují do 2 krajů (Jihomoravského – cca 5 % výměry, Zlínského – cca 95 %
výměry). Nejvyšším místem lesní správy je Brdo
s 587 m.n.m., nejnižším místo je v lužním lese
vedle řeky Moravy na Bahňáku u Otrokovic ve
výšce 184 m.n.m.
Roční úhrn srážek (déšť a sníh) se pohybuje
od 550 do 750 mm. Průměrná roční teplota se
pohybuje od 8 do 9 stupňů Celsia. Za posledních
20 let se průměrná teplota v Chřibech zvýšila o 1
stupeň Celsia. Nejvíce tímto oteplením trpí nepůvodní, uměle založené smrkové porosty, zvláště
na jižních expozicích. Délka vegetační doby se
pohybuje mezi 160 až 180 dny, podle expozice
a nadmořské výšky.
Chřiby jsou nejzápadnějším výběžkem karpatského flyšového pásma, které vzniklo ve třetihorách. Na geologické stavbě se nejvíce podílí
tzv. magurský flyš, který tvoří střídající se vrstvy jílovců a pískovců. Díky jílovcům a s nimi
se vyskytujícím jílovitým břidlicím dochází při
jejich zvodnění dlouho trvajícími nebo vydatnými dešti (např. v roce 1997) často k půdním
sesuvům, které velmi komplikují hospodaření
v lesích Chřibů. Jílovitý podklad s nízkým podílem skeletu také způsobuje poškozování půd
útlakem, především při pojezdu těžkých mechanizačních prostředků, jako jsou speciální lesní
kolové traktory, což má za následek vznik tzv.
erozních rýh (vyjetých kolejí). Pískovec v lesních
porostech Chřibů tvoří různé výchozy a zajímavé vystupující kvádry (např. Kozel, Kazatelna,
Komínské skály, Budačina apod.). Díky snadné
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Hrad Buchlov z Holého kopce

(foto: -vlk-)
správy v současné době zajišťuje 18 pracovníků, zařazených na těchto funkcích: 1 lesní
správce (Ing. Zdeněk Zálešák), 1 zástupce lesního správce (Ing. Antonín Lukůvka), 1 referent pozemkové evidence (František Hrabina),
1 referent HIM - hmotného a investičního
majetku (Rostislav Rybář), 1 účetní I (Věra
Zálešáková), 1 účetní II (Dagmar Ryšková),
1 adjunkt (Ing. Martin Pikner) a 11 revírníků (revír Bohuslavice – Zdeněk Kotek, revír
Koryčany – František Štroblík, revír Staré Hutě
– Karel Forman, revír Buchlovice – Ing. Ladislav Karásek, revír Buchlov – Ing. Michal Charvát, revír Salaš – Ing. Ladislav Daněk, revír
Velehrad – Ing. Jiří Kutálek, revír Jankovice
– Miroslav Brychta, revír Kostelany – Ing. Jana
Ráczová, revír Kvasice – Eduard Majda a revír
Halenkovice – Radim Stránský), jejichž pracovní náplní je příprava projektů pěstební a těžební
činnosti spolu s vyznačením těžebních zásahů
přímo v porostech, zadávání a přebírání prací
pěstební a těžební činnosti a vyhotovování lesní
hospodářské evidence ( LHE ).

nebezpečí vzniku kůrovcové kalamity, stejně jako
v celé ČR, starším (nad 60 let) smrkovým porostům také v Chřibech.
Pro zachování porostů původních listnatých
dřevin Chřibů - buku lesního, dubu zimního,
habru obecného a dalších listnáčů byly na lesní
správě vyhlášeny při tvorbě LHP (lesního hospodářského plánu) na léta 1995 až 2004 dvě
genové základny se symbolickými názvy (podle
hradů v Chřibech) „Buchlov“ a „Cimburk“, a to
pro dřeviny buk, dub a habr o celkové výměře
3.455 ha. Naším hlavním cílem je využít přirozené obnovy v původních starých mýtních,
především bukových porostech, pro zachování
původního genofondu listnatých dřevin Chřibů. Nepůvodní smrkové porosty jsou postupně
v genové základně mýceny a holiny vzniklé po
jejich vytěžení jsou zalesňovány sazenicemi,
vypěstovanými ze semen buku a dubu, nasbíraných v těchto genových základnách. Jiné sazenice než z genové základny se nesmí používat.
Sídlo Lesní správy Buchlovice se nachází za
parkovištěm zámku Buchlovice. Provoz lesní
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obchodních smluv. Vytěžené dříví prodává
lesní správa firmám na lokalitě „P“ (pařez),
tzn. přímo v lese, a to podle ceníku pro danou
územní jednotku. Ceník dříví je členěn podle
skupin lesních dřevin, druhu těžby, průměrné hmotnatosti a kvality. Firmy mohou těžit
pouze stromy, které jsou vyznačeny (barvou
- sprejem) samotnými revírníky (probírky,
těžby nahodilé) anebo revírníky ve spolupráci
s lesním správcem (mýtní úmyslné těžby). Probírky do 40 let věku, které jsou podle zákona
o lesích č.289/95 Sb. závazným ustanovením
lesního hospodářského plánu (LHP), budou
provedeny v rozsahu 426 ha, probírky nad
40 let věku, které nejsou závazným ustanovením LHP, budou provedeny v rozsahu 473
ha. Celková roční těžba pro rok 2003 ve výši
90.000 m3 byla snížena o 8.000 m3 z důvodu
zpracování větrné kalamity na severu Moravy.
Samovýroby jsou projektovány ve výši 3111
m3. Samovýrobami dříví se snaží lesní správa
pomoci obyvatelstvu řešit zhoršující se situaci
s cenami energií (plynu a elektřiny). Cena dříví
vyrobeného formou samovýroby v probírkových porostech do 40 let věku je pro rok 2003
stanovena ve výši 100,- Kč za 1 m3 (včetně
DPH 22 %)) a 200,- Kč za 1 m3 ( včetně DPH
22 % ) v porostech nad 40 let věku (listnaté
souše ). Celková výše těžeb (etát) stanovená
LHP je nepřekročitelná.
Zvláštností Lesní správy Buchlovice, kterou
se vymyká ze způsobu hospodaření ostatních
lesních správ LČR, s.p., je pěstování sadebního
materiálu ve vlastních lesních školkách, tj. ve
vlastní režii. K výrobě sazenic má lesní správa
8 lesních školek (Čeložnice, Kantina, Setničky,
U borovice, Rákoš, Králův stůl, Drátěná a Bahňák). Sazenice ve školkách lesní správy jsou
pěstovány ze semen nasbíraných především
v porostech uznaných pro sběr osiva kategorie
A a B, v semenném sadu „Vršava“ (borovice
lesní a modřín opadavý) a v porostech genových základen „Cimburk“ a „Buchlov“ (buk
lesní, dub zimní). Sběr semen zajišťuje lesní
správa jednak výkupen, jednak na smlouvu
o dílo (semenný sad). V případě velké úrody
semen lesních dřevin si nechává lesní správa
osivo dlouhodobě skladovat v Semenářském
závodě Lesů České republiky, s.p., v Týništi

Z hlediska hospodaření je lesní správa rozdělena na 5 územních jednotek, na kterých zajišťují práce pěstební a těžební činnosti jednotlivé
dodavatelské subjekty (firmy). První je základní
územní jednotka Buchlovice (05), která je tvořena revíry č.1 - Bohuslavice, č.2 - Koryčany, č.3
- Staré Hutě, č.5 - Buchlovice, č.6 - Buchlov a č.7
- Salaš. Druhou je územní jednotka Velehrad
(10), která se kryje s revírem č.8 - Velehrad. Třetí
je územní jednotka Jankovice (13), shodná s revírem č.9 - Jankovice. Čtvrtou je územní jednotka
Halenkovice (12) na revíru č.12 - Halenkovice.
Pátá územní jednotka Kvasice (14) je na revírech
č.10 Kostelany a č.11 - Kvasice.
Práce pěstební a těžební činnosti jsou u lesní
správy prováděny dodavatelsky, tj. na základě
uzavřených obchodních smluv (smlouvy o provádění některých pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví) s firmami, které zvítězily
ve výběrovém řízení. Obchodní smlouvy jsou
uzavírány oblastním inspektorátem LČR, s.p. ve
Zlíně. V současné době zajišťují práce pěstební
a těžební činnosti tyto firmy: Na základní územní
jednotce Buchlovice a na ÚJ Velehrad – SOLITERA, s.r.o. Hořovice, na ÚJ Jankovice a ÚJ
Halenkovice – CE WOOD, a.s. Zlín a na ÚJ Kvasice – HOLZ CZ, s.r.o. Zubří. Část prací těžební
a pěstební činnosti je prováděna soukromníky,
kteří zvítězili v dílčích výběrových řízeních.
Hlavní pěstební činnosti, které jsou lesní
správou v roce 2003 ve státních lesích zajišťovány, jsou: Vyklizování klestu (t.j větví o průměru pod 7 cm) po těžbě - 102 ha, příprava
půdy pro přirozenou obnovu lesa - 59 ha,
přirozená obnova lesa - 37 ha, zalesňování
sadbou - 68 ha, zalesňování podsadbou - 5 ha,
oplocování mladých lesních porostů - 23 ha,
ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 460 ha, Ochrana mladých lesích porostů proti
buřeni - 809 ha, prořezávky - 314 ha, ochrana
lesa proti zvěři - 15 ha, vyvětvování lesních
porostů - 15 ha. Kromě těchto hlavních výkonů
PČ je prováděna ochrana lesa proti hmyzím
škůdcům (instalace lapačů s feromonovými
odparníky a kladení lapáků na kůrovce), meliorace lesních porostů, odstraňování následků
povodní a ostatní pěstební práce.
Těžbu dříví v jednotlivých lesních porostech provádí firmy na základě uzavřených
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nachází mezi městy Otrokovice, Napajedla,
Uherské Hradiště, Kyjov a Kroměříž. Obyvatelé těchto měst využívají lesy Chřibů hlavně
k pěší turistice a v poslední době také k cykloturistice. Lesy jsou doslova protkány sítí turistických tras. Nejznámější turistické lokality
v Chřibech jsou: Velký a Malý Kozel, Kazatelna
(pískovcové útvary), zřícenina hradu Cimburk,
hrad Buchlov, kaple svaté Barbory, Břestecká
skála, Buchlov kámen, Vlčák, Brdo, Bunč,
Komínské skály, Budačina, Rozsypalova lesní
osada. Jelikož Lesní správa Buchlovice spravuje státní lesy, které patří všem občanům
České republiky, je naší povinností návštěvníkům tohoto lesa vytvořit co nejpříjemnější
prostředí, ve kterém si co nejlépe odpočinou.
Naplnění tohoto cíle je obsaženo v „Programu 2000“ Lesů České republiky, s.p. Proto
také Lesní správa Buchlovice vybudovala na
nejvíce navštěvovaných místech odpočívadla,
přístřešky a altánky pro návštěvníky lesa. Současně se snažíme opravovat a udržovat známé
lesní studánky nebo pamětihodnosti. V roce
2003 jsme obnovili zvoničku na Bunči a upravili studánku Lví hlavy. Nová odpočívadla s lavicemi a stolkem z půlkuláčů jsme vybudovali
u studánky pod Trestným mezi Otrokovicemi
a Žlutavou, u studánky u Panenky Marie mezi
Novou Dědinou a Tabarkama a u Kamenné
studánky v Holém kopci u Buchlovic. Krytý
přístřešek pro turisty jsme vybudovali u lesní
cesty Bohuslavická.
Snahou pracovníků Lesní správy Buchlovice
je spolupracovat s pracovníky ochrany přírody
tak, aby nejcennější lokality byly maximálně chráněny před vlastním provozem lesního hospodářství a poškozováním návštěvníky
lesa. Jako příklad je možné uvést velmi dobrou
spolupráci se členy dobrovolných ochránců
přírody „Rochus“ z Uherského Hradiště a spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a Krajského
úřadu Zlínského kraje při vyhlašování nových
chráněných území (např. Maršava, Makovica,
Nazaret) a ochraně chráněných území a především největší přírodní rezervace „Holý kopec“
o výměře 92 ha.
Ing. Zdeněk Zálešák, lesní správce

nad Orlicí. Bukvice se zde skladují zmrazené.
Lesní správa Buchlovice má v současné
době městskými úřady uznáno 16 honiteb,
jejichž výměra je v průměru do 1000 ha. Jedna
honitba (Holý kopec) je režijní honitbou lesní
správy, dalších 15 honiteb bylo v letošním roce
pronajato za účelem výkonu práva myslivosti,
formou výběrového řízení, jednotlivým nájemcům. V honitbách lesní správy je chována
původní zvěř Chřibů tj. zvěř jelení, srnčí a černá. V honitbě Bohuslavice se chová také nepůvodní zvěř daňčí. V posledních dvou letech
došlo k výraznému nárůstu škod působených
zvěří. Zvýšenou návštěvností lesů obyvatelstvem při pěší turistice, cykloturistice a vyjížďkách na koních dochází k rušení klidu a ticha
v lese a tím dochází ke stresování zvěře, která
pak v tomto důsledku působí výrazné škody
na mladých lesních porostech (okus sazenic,
ohryz a loupání kůry mladých stromů). Největší problémy působí bezohlední motokrosaři, kteří jezdí na výkonných a velmi hlučných
motokrosových motocyklech ve skupinách po
lesních porostech a zvěř doslova štvou.
Velkým problémem i nadále zůstává v lesích
Lesní správy Buchlovice pytláctví. Pytláci loví
především v noci za pomoci výkonných halogenových světel, infradalekohledů, mobilních
telefonů a terénních automobilů. Jsou stále
bezohledněnší, poněvadž zabíjí zvěř v době
hájení a nezastaví se ani před březí laní nebo
srnou. K zabránění vjíždění pytláků do lesů
nainstalovala Lesní správa Buchlovice na lesní
cesty uzamykatelné železné závory.
Kromě funkcí produkčních mají lesy také
funkce mimoprodukční tzv. celospolečenské.
K hlavní celospolečenské funkci lesa patři
funkce vodohospodářská. Retenční schopnost
Chřibů je velmi vysoká, o čemž svědčí velké
množství studní, používaných k zásobování pitnou vodu (oblast Salaše). Mezi obcemi Stupava
a Koryčany je Koryčanská přehrada, která slouží k dodávce pitné vody pro město Kyjov a jeho
okolí. Lesní správa se snaží zlepšit hospodaření
s vodou v lese výstavbou retenčních nádrží na
vodotečích, které jsou ve správě LČR s.p.
Velmi důležitou celospolečenskou funkcí
Chřibů a tím také lesů ve správě Lesní správy Buchlovice je funkce rekreační. Chřiby se
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informace spolků

EXPEDICE HOSTÝNSKÉ VRCHY PODRUHÉ
Po více než roční přestávce navštívili členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic památné
Hostýnské vrchy. V pořadí druhá, tentokrát pozdněpodzimní expedice, se uskutečnila během mikulášského víkendu ve dnech 5. - 7. prosince 2003. Předmětem letošního zkoumání byly rozvaliny hradů
Starého a Nového Šaumburku a některé další menší památky minulosti.
Hrad Šaumburk (Starý) patřil v době svého vzniku k nejhonosnějším hradním sídlům na Moravě
(rozlohou výrazně převyšoval tehdejší Buchlov). V 70. letech 13. století jej nechal postavit, ve své
době nejmocnější muž na Moravě, olomoucký biskup Bruno ze Schauenburga, blízký přítel tehdejšího českého krále Přemysla Otakara II. Hrad, který nikdy nebyl dostaven v zamýšlené podobě, byl
budován jako neobyčejně rozlehlé sídlo, které se po biskupově smrti stalo pro olomoucké ekonomicky
neúnosné. A právě z ekonomických důvodů byl hrad 1. třetině 14. století postupně zanedbáván a nakonec úplně opuštěn.
Mnohem menší Nový Šaumburk (nesprávně nazývaný Zubříč) byl postaven ani ne 500 m od hradu
Starého Šaumburku. Tento hrádek, který byl obehnán příkopem 22 - 23 m širokým a z něhož jsou na
místě dodnes patrné výrazné zbytky, nechal kolem poloviny 14. století zbudovat některý z olomouckých biskupů. Pro nedostatek finančních prostředků však dávali biskupové hrad do zástavního držení
moravským šlechticům. Před polovinou 15. století hrad držel Mikuláš z Bítova, který odtud podnikal
loupeživé výpravy. Aby těmto zločinným podnikům zabránil, vykoupil v roce 1451 hrad ze zástavy
tehdejší moravský zemský hejtman Jan z Cimburka a nechal ho zbořit.
Dalšími památkami, které expedice navštívila, byly zbytky rytířské tvrze v obci Podolí a zámek
a kostel v nedaleké obci Loučka (viz obrázky).
Text a foto: Vlastimil Kořínek

Členové spolku s průvodcem expedice, archeologem Daliborem Kolbingerem z Hulína (uprotřed)
22

Příkop před hlavní bránou Starého Šaumburku

Rozvaliny Starého Šaumburku

Hradská cesta spojující oba hrady

Příkop Nového Šaumburku

Rozvaliny Nového Šaumburku

Střed Nového Šaumburku

Zbytky rytířské tvrze v Podolí

Zámek v Loučce
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Junák Buchlovice

Z činnosti v roce 2003
V roce 2003 Junák Buchlovice uspořádal
spoustu již tradičních akcí - karneval pro ZŠ
Buchlovice, sběr papíru, Květinový den, Sportovní den, Dětský den…, ale také jsme během
celého roku vyměnili dvě střechy na našich
chatkách a máme hotové základy třetí chatky,
kterou, jak doufáme, se nám podaří dokončit
během příštího roku. Loni jsme se přestěhovali do nové klubovny, kterou máme od října
na staré škole, kde se také konají vždy v pátek
v 17.00 hodin pravidelné schůzky. Samozřej-

mou součástí naší činnosti jsou letní prázdninové tábory. Letos jsme ho strávili nedaleko
Zlína, v Držkové a celkem nás bylo téměř čtyřicet. Celotáborová hra se nesla v mimozemšťanském duchu a z nás se tak na 11 dní stali
Atroxané.
I do dalšího roku plánujeme nejen obvyklé, ale
i některé nové akce.
Chtěli bychom poděkovat všem skautům i neskautům, kteří nám pomáhají při stavbě chatek,
při různých akcích, ale i při fungování junáka.

Písnička, kterou složila jistá družina na letním junáckém táboře:
Už v autobuse s páskou na očích
čekal jsem na řidiče až prudce zatočí
až prudce zatočí do Držkové
Máme prima vedoucí, Iva jenom jí
Monika nám poradí a Bára spí
A Víťa kliky poručí

Ref.: Já chci mít Lojzu s Vaškem ve staně
ať nemaj důvod tvářit se naštvaně
od rána po celý den smát se jen
smát se: cha cha cha…
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O Martinských hodech s pí Marií Kuncovou
Dá se říci, že součástí hodů se stává, dnes
již populární „zapalování hodů“ a v předvečer
pravidelné návštěvy u Vašich přátel v Miloticích. Chcete tím rozšířit hodové obyčeje a zavést další tradici?

Máme za sebou další úspěšný ročník Martinských hodů. Kolikátý v pořadí to byl a jak
jej hodnotíte?
Letos to bylo 50. výročí obnovených Martinských hodů v obci, od roku 1953, takže 50. ročník. Mě se vždycky líbí, jednou je to výborné, po
druhé zas jiné, podle toho, jaká se sejde sestava
– chasa, ale letos bylo krásné počasí a ono to
s tím souvisí, na Martina bylo krásně.

Zapalování, to je první den hodů a já jsem měla
letos radost, že se zapalovalo ve všech zařízeních
– na hotelu Buchlovice byl cimbál, na Záložně se
zpívalo při harmonice, U páva se bavili při oblíbené skupině LCR a mladí se scházejí U Maca, ti
se baví po svém, někteří až do rána.

Kdo je vlastně hlavním pořadatelem?
Hlavním pořadatelem jsou „hasiči“, pomáhá
nám významně obec Buchlovice a svým dílem
i krojovaná chasa.

Nechcete se inspirovat některým z hodových obyčejů z Podluží?
Ne.

Kolik lidí se podílí na přípravě hodů?

Ale, vraťme se k nám. Býváte nervózní během
přípravy nebo v průběhu hodových dní?

Při přípravě hodů se podílí, počítám asi 12 lidí,
každý pro to dělá, co může, podle svých možností. Nedá se jmenovat jen některé a na ostatní
zapomenout. Jen musím připomenout, že naše
právo po 40 let udržovali a pěstovali u Hrabalů
a od loňského roku začala je zdobit paní Helena Malinková. Nemohu však nevzpomenout tu,
která se léta stará o naše „hasičské kroje“ – paní
Zelinkovou a také na děvčata Dvořanovy, které
připravují „tanečky“.

Bývám nervózní a dost, především do té doby, než
se všichni dají dohromady. Všichni nejsou „hodaři“, ale mám radost, když se oblekou do krojů, to
víte, neumí všichni zpívat a je to asi tím, že se málo
zpívá ve škole (my jsme ty všechny písně uměli už ze
školy) a doma se už asi nezpívá vůbec!
Kdo je při přípravě a realizaci Vaší t.zv. pravou rukou?

Kdy se s přípravou na hody začíná?
Asi v polovině září začíná celé dění první hodovou zkouškou, kterou svolávají minulí stárci,
a vedou ji až do doby určení nových stárků.

Při organizaci zábav jsou to „děvčata“, při
obchůzce zase „chlapi“, někdo pomáhá venku
a někdo vyrábí vstupenky a pozvánky a plakáty,
aby se o hodech vědělo.

Mezi mládeží se Vám přezdívá „Matka
hodů“, jak jste k takové přezdívce přišla?

Máte vůbec příležitost si během hodů zatancovat?

Asi proto, že bych mohla být maminkou nebo
spíše babičkou většině účastníků hodů.

Mám příležitost, teď už to tak nejde, ale ráda
jsem tancovala, v neděli mě dají vždycky hodaři
sólo, na to nikdy nezapomenou.

Jak vlastně vybíráte hlavní protagonisty - stárky, kdo je navrhuje a jak probíhá
volba?

Jaký je Váš oblíbený tanec?
Ráda tancuji všechny tance, polku, valčík, aj
ten čardáš jsem si na dozvukách skočila!

Tady se nevolí, během roku se většinou dohodneme, například dnes už víme, kdo bude stárkem
na příští rok, ale tady se nevolí.

Odpovědi paní Marie Kuncové zapsal
ing. Miloslav Hrdý
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Vyšly Pověsti Uherského Hradiště a okolí
Po loňských titulech
Ladění a Hrad Buchlov
v pověstech vydalo před
Vánocemi uherskohradišťské občanské sdružení FONOKLUB, ve
spolupráci s Muzeem
J. A. Komenského v Uh. Brodě, další ze svých
CD titulů, tentokrát nazvaný Pověsti Uherského Hradiště a okolí. Z dobové literatury známé
i méně známé zkazky vybrala a literárně zpracovala Mercedes Zimová a máte možnost je uslyšet

Staré lesy odedávna poskytovaly náměty k pověstem
zavedou například do Jalubí (Jak obec Jalubí ke
svému jménu přišla), na Velehrad (Cyrilka) a na
Salaš (Zlatská studánka). Jiné z půvabných zkazek vypráví například o bájném hrádku u Kněžpole, o zlechovském kříži, který dnes už najdete
na dvoře Galerie Slováckého muzea v Uh. Hradišti, o barokních božích mukách v Buchlovicích na Zahradách, o templářích na Buchlově či
o Buchlovském kameni.
Dvojité CD Pověsti Uherského Hradiště
a okolí zaujmou nejenom milovníky Uhersko-

v nezaměnitelném podání známého herce Slováckého divadla, Vladimíra Doskočila.
Z pověstí samotného města Uh. Hradiště uslyšíte příběhy týkající se Matyášovy brány či kaple
sv. Šebestiána na Palackého náměstí. Další už vás
Na Salaši před osmdesáti lety
hradišťka, ale i ostatní, například děti. Mohou
být pěkným dárkem pro vaše nejbližší a přátele. K dostání jsou mimo jiné v buchlovickém
informačním centru či v trafice pana Oldřicha
Stránského rovněž v Buchlovicích. Můžete si je
přímo objednat i telefonním čísle Fonoklubu Uh.
Hradiště - 572553131.
připravil Bořek Žižlavský

Kaple Cyrilka na Velehradě na fotografii z r. 1895
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Před Vánocemi vyšel třetí díl knihy o Chřibech

Kolektiv autorů publikace o Chřibech
V podvečer 12. prosince 2003 byl v podkroví
uherskohradišťské Reduty představen veřejnosti už třetí díl velmi úspěšné publikace Chřiby
záhadné a mytické, autorů Michala Baščana,
Pavla Bezděčky, Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského, z nichž tři jsou zároveň i členy Spolku podporovatelů historie Buchlovic.
Křtu se ujal známý uherskohradišťský archeolog
PhDr. Robert Snášil, který je spolupracovníkem
kolektivu autorů, dále starosta města Uh. Hradiště ing. Libor Karásek a předseda představenstva
Agrosovínu ing. Zdeněk Havlíček. Za čtenáře přivítal knihu Vladimír Procházka z Uh. Ostrohu,
který předal spisovatelskému kolektivu speciálně
zdobenou „pleskačku“ pravé slovácké slivovice.
K příjemné atmosféře bohatě navštíveného setkání autorů, kmotrů a čtenářů zahrála na cimbál
a zazpívala Zuzana Lapčíková, spolu s horňáckou
hudeckou muzikou Miroslava Minkse.
V jednotlivých kapitolách publikace tentokrát
navštívíte například Velehrad, Buchlovice, Stříbrnické paseky, Vřesovice, Moravany, Koryčany

Zuzana Lapčíková a muzika Miroslava Minkse
či Staré Hutě. Kniha je bohatě doplněna barevnými fotografiemi a opět ji vydalo nakladatelství
Futuro, s.r.o. Uh. Hradiště.
Kniha je k dostání v desítkách knihkupectví
po celé republice. V Buchlovicích si ji můžete
zakoupit na informačním středisku.
red, foto Ladislav Kandrnál
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Tříkrálová sbírka 2003
Využití výnosu Tříkrálové sbírky 2003 z uherskohradišťského děkanátu (Podle stanoveného
klíče České katolické charity)
Celkový výnos děkanátu Uherské Hradiště .......................................................... 1.238.590,80 Kč
Využití:
1. Oblastní charita Uherské Hradiště:
podpora činnosti Stacionáře sv. Ludmily ............................................................................. 92 000 Kč
podpora činnosti střediska humanitární pomoci ................................................................. 33 000 Kč
rozvoj projektu denního stacionáře .................................................................................... 305 000 Kč
přímá pomoc občanům regionu ......................................................................................... 121 000 Kč
příspěvek do nouzového fondu ......................................................................................... 1 344,38 Kč
Celkem použito .........................................................................................................552 944,38 Kč
2. Humanitární pomoc do zahraničí:
Arménie, Srbsko a Černá Hora, Jugoslávie, Čečensko a Ingušsko, Ruská federace aUkrajina
Celkem použito .........................................................................................................123 859,08 Kč
3. Krizový fond v České republice:
Celkem použito ...........................................................................................................61 929,54 Kč
4. Pomoc sociálním projektům v rámci Diecéze Olomouc a SČKCH:
Příspěvek na Hospic na sv. Kopečku
Diecézní středisko humanitární pomoci
Poradna pro uprchlíky v Olomouci
Pomoc rodinám po požáru a záplavě blátem – Ořechov, Vážany
Celkem použito .........................................................................................................247 718,18 Kč
5. Projekt Arcidiecézní charity Olomouc – Hospic na sv. Kopečku:
Celkem použito .........................................................................................................190 210,13 Kč
6. Náklady na realizaci Tříkrálové sbírky v České republice
Celkem použito ...........................................................................................................61 929,55 Kč
Ing. Jiří Jakeš - Oblastní charita Uherské Hradiště
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Tříkrálová sbírka 2004 v Buchlovicích
Vážení spoluobčané,
možná jste zaslechli sugestivní volání herce pana profesora Radovana Lukavského: „Až u vás
zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické charity, otevřete jim nejen dveře, ale také
svá srdce. Jsou totiž lidé, jejichž jediným proviněním je, že zestárli. Jsou matky, které nemohou svým
dětem dát, co je zapotřebí. Jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov, který by provoněli purpurou.“
A najednou stáli před vašimi dveřmi někteří z devíti skupinek, které jsme mohli potkat v sobotu 3.
ledna 2004 po Buchlovicích, zpívali nebo vinšovali všeho dobrého. A vy jste byli milosrdní a přispěli
jste do sbírky, která jistojistě pomůže.
Sdružení Česká katolická charita pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo
národnost. Charita provozuje desítky středisek ošetřovatelské a pečovatelské péče, domovy pokojného stáří, azylové domy pro bezdomovce, domovy pro matky v tísni, stacionáře a chráněné dílny
pro zdravotně postižené. Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům a vězňům.
Významná je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Tady je možná dobré zmínit uvolnění 1.000
US dolarů v těchto dnech na okamžitou pomoc obětem zemětřesení v íránském městě Bam. Tyto
prostředky pocházejí z krizového fondu Tříkrálové sbírky 2003.
Tak tedy, milí spoluobčané, byli jste opravdu štědří:
V Buchlovicích bylo letos vybráno 50.969.- Kč. Za to vám z celého srdce děkujeme, stejně tak,
jako se skláníme před obětavostí těch, kteří letošní sbírku v obci připravili a uspořádali, dětí i dospělých. A věřím, že právě tyto lidi budeme všichni napříště podporovat, budou-li to potřebovat
(třebas by to byly potřeby pro „krále“ nebo jejich občerstvení při obchůzce po obci, za klimatických podmínek mnohdy dosti krutých).
A naše přání do Nového roku 2004 v tomto kontextu nemůže být jiné.
Buďme pokud možno po celý rok takoví: Pomáhejme lidem v nouzi!
Výše uvedená částka byla dne 6. 1. 2004 předána a poděkování za všechny vás – laskavé dárce od
České katolické charity v Uherském Hradišti převzal
Ing. Miloslav Hrdý

Koledníci letos procházeli zasněženými Buchlovicemi
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(foto: -vlk-)

PŮVOD NĚKTERÝCH PŘÍJMENÍ OBČANŮ
Milan Janovský
BUCHLOVIC – 5. část
P
Pácal - ze slovesa pacat (tvar příčestí minulého)
= břídit nebo z moravského řečního slova pácat
= uhodit
Panáček - ze slova panáček = mladý pán nebo
kněz. Také zdrobnělina z pán
Pánek - zdrobnělé k pán, také označení Pán.
I z označení os. jm. Pan-krác a Stě-pán, ale také
ze slova pánek = vada na koňské noze
Pankrác - z řeckého os. jm. Pankrátios, což znamená pan = vše a kratos = síla, moc
Papírek - ze slova papír, což je věc velice důležitá
pro život člověka (ku psaní, balení, tištění, podpalování, k balení cigaret apod.)
Pavlík - zdrobnělina vznikla z latinského os. jm.
Paulus = malý
Petrovič - ze jména Petr, řecky petros = skála,
skálopevný
Petráš - ze jména Petr, řecky petros = skála,
skálopevný
Pohanková - ze slova pohanka = obilnina, která
k nám přišla od pohanských Turků
Polák - ten, kdo přišel z Polska, má polskou
národnost. Také ze staročeského polan = kdo
obdělává pole, venkovan, polská mince. Může
býti i z místního jm. Pole
Polášek - zdrobnělina z nářeční podoby jména
Polák (Polách) se všemi významy předcházejícího příjmení
Pondělek - ze slova označující čas - pondělí
Požár - ze slova požár = oheň, spáleniště, také
z míst jm. Požáry
Prakšický - z místního jm. Prakšice. Patří Jindřichu Prakšickému ze Zástřizl
Procházka - ze slova procházka = přeneseně
řezník, protože procházel vesnicemi a nakupoval
zvířata, také vandrovní tovaryš nebo zahaleč
Prostředník - dle názvu jednoho z prstů na ruce
Prošek - zdrobnělina z os. jm. Proch nebo z os. jm.
Proš či Proša, které pocházejí z os. jm. Prokop
Přecechtěl - složené slovo. Znamená člověka,

který stále něco chce
Psotka - ze slova psota (nouze), člověk, který
materiálně strádá. Zdrobnělina
R
Reich - z německého slova, které znamená říše,
země
Res - asi z os. jm. And-res, což je lidový německý
výraz místo Andreas, česky Ondřej. Také může
být z Ress = bavorské nářeční svah
Rusek - z názvu národa, ze jmenného tvaru příd.
jm. rusý = světlý, z něm. Russ = saze. Zdrobnělina, která může být odvozena i z názvu ryby
hrouzka nebo míst. jm.
Ryba - podle slova ryba
Ryška - z příd. jm. ryšavý - rezavý
Rýznar - z němčiny ze slova Reisen, a to z míst.
jm. Reissen v Bavorsku i jinde. Také ze středohornoněmeckého reisen = táhnout do boje
Ř
Řehoř - z řeckého jm. Grégórios, což je odvozeno
z grégoros = bdělý
Řepa - z názvu zeleniny nebo domovního znaku.
Někdy řepa = hlava
Řezáč - ze slova řezáč řezanky, slámy, forem,
vinice. Řezáč znamená i ptáka chřástala a truhlářský nůž
Řezníček - z názvu pracovníka v potravinářství,
zdrobnělina k řezník
S
Schuster - poněmčelé příjmení = švec
Sedláček - zdrobnělý výraz příslušníka selského poddaného lidu, původně ale i nezdrobnělé
jméno. Byl to i mladý hospodář, kterému otec
předčasně postoupil grunt, aby nemusel na
vojnu. Sedlák znamenalo i majitele sedla - usedlosti
Sedlář - z názvu řemeslníka pracujícího s kůžemi, výrobce sedel
30
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folklórní studio Buchlovice

Vánoční jarmark na náměstí
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Neděle 21. prosince 2003
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Foto: Vlastimil Kořínek

kdo nevěří, ať tam běží

Trnávky nebo Svatoplukovice?

Trnávky – část Buchlovic, několik domečků
a chat, co víc? Možná blízký les a příroda. Je zde
ale ještě něco navíc, a to prastará lidová pověst
sahající až do dob velké Moravy, do roků, kdy
v naší zemi panoval kníže Svatopluk. Ten byl, jak
je známo, vášnivým lovcem a milovníkem rychlých koní. Svatopluk se svou družinou zvěř lovíval
nejen v lužních lesích při řece Moravě, ale zajížděl jistě i do Chřibů. Pověst, kterou nám pověděl
nedávno jeden buchlovický stařeček, vypráví, že
jednoho podzimu se kníže se svými přáteli a svou
věrnou družinou dostal v zápalu lovu až do míst
dnešních Trnávek. Tehdy tam stála jen jedna malá
osamocená chaloupka a v ní žil starý dřevorubec
se svou ženou a patnácti dětmi. Nedaleko skály
Zbojníka na pasece kníže oštěpem srazil mladou
laň. Seskočil z koně a chtěl jí oštěp vyrvat z útrob
a pak dorazit, avšak tu bolestně vykřikl. Zbrojnoši se polekali, jestli knížete neuštkl had, ale
Svatopluk se zády opřel o strom a zul si koženou
botu. Z paty vytáhl veliký trn a dva družiníci ho
podpírajíc přivedli ke koni. Rána krvácela a bolela.
Družina zamířila ke stavení starého dřevorubce.
Ten knížete přivítal a jeho žena mu ránu ošetřila. Svatopluk dostal najíst a chalupník mu nabídl i svou vlastní medovinu. Družina s knížetem
potom odjela zpět do Veligradu.
Nastala zima. Dřevař pomalounku stápěl záso-

by pořezaných a posekaných stromů a čas běžel.
Přišlo jaro. Jednoho slunečného dne, tak kolem
poledne, přijel kníže se svou družinou opět k chalupě starého muže. Žena dřevaře pozvala panovníka na oběd a při něm se Svatopluk rozhovořil:
„Pamatujete se na to loňské odpoledne, kdy jsem
se tu v lese zranil? Zůstala mi na ten den špatná
vzpomínka. Rána se špatně zahojila a od té chvíle
kulhám. Nepatrně, ale přece. Abych si vzpomínku
alespoň trošku zpříjemnil, ale také aby zde po mě
něco zůstalo, zakládám v těchto místech v tuto
chvíli na věčnou moji paměť osadu, která ponese
mé jméno.“ A stalo se tak. Brzy po tom památném
dni v ta místa přišlo několik rodin z velkého Veligradu se svým skrovným majetkem a začaly zde
budovat svůj domov. Malá vesnička u lesa se skutečně nějakých pár let jmenovala Svatoplukovice
– po velkém knížeti, ale brzy po jeho smrti usedlíci osadu přejmenovali na Trnávky, prý podle oné
události s trnem při lovu. Najdete zde na tu pro
Svatopluka nešťastnou událost ještě jednu památku. Na skále Zbojníku, v její horní části, je vytesán
neumělou rukou obličej, dodnes patrný. Je to prý
podoba knížete Svatopluka, vnesená do kamene
rukou starého dřevorubce. Tak praví pověst. Kdo
ví, co je na ní pravda a co ne. Nicméně existuje
němý svědek těch dávných dob – Trnávky.
Text a foto: Martin Žižlavský a Vladimír Lachout
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Trnávky na Nový rok 2004

(foto: -vlk-)
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Básně o víně
Vína s vůní jehličí

pyšně a hrdě
pokojem lednovým
nese.

Chceš cosi povědět
o letošních Vánocích?
Tak se se mnou vydej
proti proudu času
a vín,
která jsem měl tu
možnost a čest
uvítat na stole,
pozdravit ve sklence.
Ještě teňounce, tence
voní v záclonách
mladý sauvignon,
který si pospíšil
z kudlovského sklepa
na světlo svátečního stolu,
na patře však
ještě zní vínečko
štědrovečerní –
legendy o Pálavě
píšící, ach!
Ryzlink z Vlach!

Paleta vín
Pijme je všechna
s pokorou,
ke sklenkám se kloňme
bez předsudků,
píseň v akordech
nám zahrají,
obrazy všelikých barev:
trochu tvrdý
a pyšný
ryzlink vlašský,
plást medu, kapka vonící v muškátu,
hořčinky a říz
neuburgského,
burgundské
šarmem znějící,
po podivném tropickém koření
sauvignon,
veltlín s vůní matoucí,
snad jako růže ve stínu,
tisíc a jeden tón.
Pijme je všechny
s pokorou.
Ing. Miloslav Hrdý

A měla-li obě vína
více pryskyřice,
jako bych připíjel
stromům v lese,
ještě teď se náš stromeček
s hvězdou

společenská kronika – LISTOPAD 2003
Narození:
v měsíci listopadu se nenarodil žádný nový občánek

Počet svatebních obřadů:
na Státním zámku v Buchlovicích byly uzavřeny
3 sňatky

Úmrtí:
Emilie Resová, Buchlovice, Brněnská
5 občanů z DD

Přistěhováno: 3 osoby
Odstěhováno: 2 občané

K 30.11.2003 bylo v Buchlovicích 2470 obyvatel.
36

Pohled na Buchlov ze dvora chalupy pod Barborkou, kterou postavil na počátku dvacátých let 20. století hajný
Jakub Procházka. Na fotografii dole následující majitel této chalupy Vavřinec Strýček (vpravo) se svou manželkou Boženou (vlevo) a její matkou – Procházkovou. Fota z dvacátých a třicátých let minulého století
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