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Počátkem března uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice další tradiční zabijačku,
která se odehrála v hasičské zbrojnici. Z této vydařené akce přinášíme uvnitř dnešního čísla zpravodaje
fotoreportáž.
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Slovo starostky městyse Buchlovice
Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku jsme si všichni přáli šťastný nový rok a nikdo z nás ani ve snu netušil, co
nás už za krátký čas čeká. Nejprve přišla jedna rána v podobě oznámení paní doktorky Srostlíkové,
že již za dva měsíce opustí ordinaci v Buchlovicích, což znamenalo velké komplikace pro cca polovinu buchlovických občanů. Ještě větší komplikace se z toho stala, když se po pár týdnech začala
blížit i k nám koronavirová pandemie.
Nejprve jsme si asi všichni mysleli, že se nás nemůže týkat to, co se děje ve světě. Postupně se ale
koronavirová hrozba přibližovala a stávala realitou i pro nás. Víkend před pondělím 16. března
jsme snad všichni sledovali, jak se situace vyvíjí a jak se nám změní život.
V pondělí jsme se hned ráno všichni pracovníci městyse sešli na poradě v zasedací síni úřadu
a opatření nařízená vládou jsme začali plnit v Buchlovicích. Omezení volného pohybu, kontaktu
s lidmi, přístupnosti úřadu, veřejné dopravy, uzavření škol, některých provozoven a obchodů,
zakrývání dýchacích cest, hlídání dodržování karantény obyvatel a další. Každý den nová a nová
nařízení. Bohužel k dodržování některých nařízení jsme neměli podmínky. Museli jsme si tedy
poradit sami jako i v ostatních obcích a městech. Vždycky mě naplní neskonalým vděkem za dobré
lidi kolem sebe situace, jako byla tato – blížící se hrozba neštěstí mobilizovala to dobré v nás
a okamžitě jsem měla neskutečně dlouhý seznam lidí, kteří nabízeli svou pomoc nejen nám, ale
i vám – všem spoluobčanům – pokud byste potřebovali nakoupit a nemohli z jakéhokoli důvodu
do obchodu nebo přivézt léky nebo něco dalšího. Byli ochotní obětovat svůj čas a pohodlí pro
zdraví a klid druhých.
Na nošení roušek, stejně jako na spoustu dalších opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií,
kolovala mezi lidmi spousta různých názorů. No, bylo to nařízení a navíc, pokud by měla ušitá
a darovaná rouška jen dodat klid do duše a zmírnit strach alespoň pár lidem, už to má velký smysl!
Tak jsme se pustili do spolu s dobrovolnicemi ale i dobrovolníky do šití. Šilo se snad na všech koncích Buchlovic, i na našem úřadě, abychom co nejdříve pomohli těm, kdo si nemohli ušít roušku
sami. Byl pro nás důležitý každý občan, včetně našich pošťaček, policistů, prodavaček,… Mysleli
jsme na tyto osoby, bez kterých by to pro nás bylo v této době ještě daleko složitější.
Chci moc poděkovat všem lidem, kteří nabídli pomoc v jakékoliv podobě – darování látek, stříhání,
žehlení, šití, rozvoz roušek, hasičům za briskní roznos letáků s důležitými informacemi. Děkujeme
také všem za dobroty, kterými nám zpříjemňovali náročné chvíle. Všichni, kdo pomáhali, vše dělali
bez nároku na jakoukoli odměnu. Přesto jste chtěli někteří z Vás přispět finanční částkou. Veškeré
tyto finance budou předány na dobročinné účely chlapečkovi, který je teď potřebuje víc než
kdokoli z nás.

3D tiskárny

Do aktivní pomoci se zapojili i Buchlovjané, kteří ovládají umění s 3D tiskárnou. Kluci nám natiskli
„pomocníčky“ k šití roušek a pak se pustili do tisku ochranných štítů pro zdravotníky a sociální
pracovníky, kteří jsou jedni z nejvíc ohrožených v této situaci. Moc děkujeme, kluci!

Z farnosti

Omezení se dotkla i naší farnosti. Ze začátku, kdy bylo ještě možné konat setkání do 30 osob, probíhaly bohoslužby v kostele sv. Martina pouze za účasti P. Rudolfa, p. kostelníka, 2–3 ministrantů,
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varhaníka a rodiny, za kterou byla mše svatá v tento den sloužena. Později, kdy nastalo ještě větší
omezení v kontaktu osob, zareagovali farníci zajištěním přenosu mše svaté z kostela sv. Anny
ve Zlechově, a věřící se tak mohou zúčastnit bohoslužby alespoň na dálku. Blížící se velikonoční
svátky jsou v tento okamžik stále ještě jednou neznámou, nicméně to vypadá, že i tyto velké křesťanské svátky budeme muset oslavit v tomto režimu.

Učení – mučení

Karanténa udělala čáru přes rozpočet i školám. Děti se mají učit doma, co jim učitelé připraví. Věřte
mi, jako rodič, který je zavalen prací, si sahám na obrovský časový nedostatek. Jako bývalá učitelka
skládám poklonu učitelům, kteří se snaží chápat situaci z různých pohledů. Dítě – aby pochopilo,
co se po něm chce a zvládlo to. Rodič – nemá tolik času ani energie, aby zvládl svou práci a ještě
věnoval stejný čas, jako by dítě strávilo ve škole domácímu učení. Učitel – naučit děti v omezených
podmínkách a omezené časové dotaci alespoň to nejdůležitější. Ze zpráv, které nám učitelé píšou,
z natočených názorných videí, kde je postup krok po kroku, z prezentací plných obrázků a spousty
dalšího vidím, jak se většina učitelů snaží a za to jim chci poděkovat.
Dne 28. března byl Den učitelů. V tento den se dříve nosily učitelům kytičky či malá sladkost jako
poděkování za trpělivost a snahu naše děti naučit co nejlépe danou látku. Tento zvyk se postupně
téměř vytratil a v letošním školním roce úplně. Proto chci v této i pro učitele složité době alespoň
obrazně předat kytičku s poděkováním za jejich práci a popřát hodně pevných nervů, spoustu
dobrých nápadů a optimismu.

Čisté ovzduší

V současné situaci se dle doporučení vlády většina z nás zdržuje převážně doma. Někteří využívají
jarní čas k dělání pořádku okolo svého domu, někteří se na zahradu jdou alespoň vyvětrat. Proto
víc než jindy je nyní třeba být ohleduplní jeden k druhému. Nezpůsobujte pálením mokrého
biologického odpadu dým, který zamoří široké okolí. Sousedé mohou mít otevřená okna nebo
venku pověšené prádlo nebo může poblíž spát dítě v kočárku. Nedělejte prosím nikomu, co by se
nelíbilo vám samotným. Neznepříjemňujme si tuto už tak složitou dobu. A neničme si už tak zaneřáděné ovzduší a mokrou trávu, listí či větve odvezme prosím na sběrný dvůr! Vždyť to nemáme
tak daleko!
Vážení spoluobčané, ještě zdaleka nejsme u konce a nikdo z nás neví, co nás ještě v těchto časech
čeká. Nepropadejme ale beznaději a neklesejme na mysli. Buďme k sobě ohleduplní a dělejme
vše pro to, aby tato smutná doba brzy pominula. Nezavdávejme prosím příčinu svým chováním
k zbytečné nevraživosti a pokorně přijměme pravidla. Děkuji Vám všem, kteří dodržujete nastavená dočasná omezení, a tím přispíváte k dobrému přečkání této doby.
Každý z nás má tendenci neustále někoho kritizovat a myslet si, že by to určitě udělal lépe – ať už
se to týká zajištění doktora do naší ordinace, nebo různých rozhodnutí, nebo školního učení, nebo
různých jiných záležitostí, ale ruku na srdce – nikdo z nás není ideál a každý se máme snažit dělat
své věci tak, jak nejlépe umíme, a vždy a u každého je pořád co zlepšovat.
Tato doba je opravdu zvláštní a určitě nás každého poznamená. Změní jednotlivce, města, státy,
i celou Zemi. Věřím, že nás změní k lepšímu!
Milí spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, klidnou mysl a naději na brzké lepší dny!
Vaše starostka Pavla Večeřová
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Návštěva místopředsedkyně Senátu ČR
V pondělí 24. 2. 2020 navštívila Buchlovice
místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská.
Program návštěvy připravovala starostka Hostějova a organizační pracovnice okresní organizace KDU-ČSL Antonie Vaculíková. V průběhu
návštěvy jsme společně zavítali do Domova pro
seniory Buchlovice, kde nás provedla vedoucí
Martina Martináková a vrchní sestra Ludmila
Hájková. Paní místopředsedkyně odcházela
z DS a DZR Buchlovice s příjemnými pocity
a dle jejích slov zde velmi silně cítila obětavou
a laskavou péči celého personálu v čele s vedením domova. Při setkání jsme probrali širokou
škálu aktuálních místních, krajských i celorepublikových témat (sociální politika, školství,
připravovaný nový stavební zákon...).
Dlouze jsme se bavili i o špatně nastaveném
systému základní zdravotní péče, konkrétně
o téměř zázraku sehnat v dnešní době praktického lékaře do prázdné ordinace. Informovala
jsem ji o našem intenzivním a náročném snažení od 30. ledna 2020, kdy jsme se dozvěděli,
že po MUDr. Srostlíkové nemá kdo převzít

ordinaci, udělat vše pro sehnání lékaře. Paní
místopředsedkyně je velmi dobře informovaná
o této problematice a celorepublikové krizi
týkající se nedostatku obvodních lékařů a i ona
je přesvědčená o naléhavé potřebě tuto problematiku řešit.
V úterý pak odjela paní Miluše Horská do Starého Města podpořit v kandidatuře do Senátu
starostu Starého Města Josef Bazala.
Mgr. Pavla Večeřová, starostka
Foto: -bž-
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Šití roušek na obci
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Na fotografii vidíte, jak si někteří naši spoluobčané představují kontejnerový sběr odpadů. Kdosi
prozatím bezejmenný pohodil ve větším množství na trávu vedle kontejnerů pod Podvinohradím
rozmontovaná zářivková svítidla, která museli opět zbytečně uklízet a odvážet k likvidaci pracovníci
našich služeb. Městys si do budoucna na tyto bezohledné jedince „posvítí“ kamerou se záznamovým
zařízením. Kvůli těmto a podobným lidem, kteří dělají ostatním slušným spoluobčanům jen ostudu,
bohužel začíná být toto zařízení nejenom na sběrových místech nezbytné… (Městys Buchlovice)

Poděkování, které se dostalo na sociálních sítích našemu týmu Roušky pro Buchlovice
„Rád bych vám představil Barboru Zapletalovou Sonntagovou, která věnovala spolu s dalšíma
holkama z Buchlovic u Uherského Hradiště 150 ks ušitých roušek a témĕř stovku dalších, nachystaných
na sešití pro uzavřenou oblast na Uničovsku. Včera večer se nám je podařilo předat na hranici
karantény. Děkujeme za všechny, kterým tento dar pomůže.“
Stanislav Krahula
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S koncem zimního období a příchodu jara se pracovníci Služeb městyse Buchlovice opět pustili
do oprav cest v okrajových částech Buchlovic. Upravili tak dvě příjezdové částečně zpevněné lesní
cesty mezi chatami nad přehradou na Smraďavce, dále v místech za smraďavským kempem a pustili
se do čištění okrajů obecních komunikací. Ještě je čekají opravy některých příjezdů na obecních
pozemcích k chatám na Trnávkách a dokončení ořezu stromů a vyčištění mezí od náletových křovin
kolem příjezdové silnice k hradu Buchlovu. (Foto -bž- a Ing. Josef Motyčka)
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Beseda žáků v naší knihovně

V úterý 25. února 2020 se uskutečnila v buchlovické knihovně v Československém kulturním centru
beseda s dětmi z druhého ročníku naší základní školy.
Druháci přišli se svojí paní učitelkou Mgr. Libuší Hlaváčkovou. Děti měly připravené básničky, které moc
hezky recitovaly. Vyprávěli jsme si o knihovně a knížkách. A s paní učitelkou jsme se domluvily na další
spolupráci.
(Foto Mgr. Dagmar Možná, knihovnice)
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Žáci ZŠ Buchlovice mají soutěživého ducha
Naše škola se každoročně účastní mnoha soutěží, ve kterých mají žáci možnost porovnat
si své vědomosti a dovednosti se svými vrstevníky z jiných škol. Některé soutěže jsou individuální, v jiných proti sobě stojí vícečlenná družstva nebo dokonce i celé třídní kolektivy.
Soutěže a olympiády umožňují nadaným žákům získávat informace nad rámec běžné výuky
a naplno využít svých schopností.
Přinášíme Vám přehled soutěží, do nichž se žáci ZŠ a MŠ Buchlovice v letošním školním roce
2019/2020 již zapojili.

Přírodovědné soutěže
V České republice neustále přibývá přírodovědných soutěží. Snažíme se žáky motivovat, aby
se pravidelně zapojovali i do těch, které kladou
větší nároky na přípravu a znalosti.
Ve středu 5. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku
je “Těžký život ve vodě“. Pro úspěšné splnění
soutěžního testu bylo nutné dopředu nastudovat studijní text, který letos obsahoval více než
80 stránek! Kromě testu s otázkami z daného
tématu je čekaly také „poznávačky“ našich
druhů rostlin, hub, lišejníků a živočichů. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V kategorii
D (6. a 7. ročník) se na prvních třech místech
umístili Tereza Sobotková, Vojtěch Krystýnek
a Marie Plechová a v kategorii C (8. a 9. ročník)
na prvních dvou místech Štěpánka Večeřová
a Libuše Černá.
Velkého úspěchu v Geologické olympiádě letos
v lednu dosáhli dva žáci 9. třídy - Klára Houdková a Vojtěch Krchňavý, kteří v okresním kole
obsadili 1. a 2. místo a oba tak postoupili
do kola krajského. Školní i okresní kolo proběhlo formou elektronických testů.
Do Zeměpisné olympiády se zapojilo celkem 15
žáků II. stupně, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Školní kolo proběhlo v lednu. Každý soutěžící musel splnit dva testy – jeden s pomocí
atlasu a druhý bez atlasu. Vítězové jednotlivých

kategorií nás reprezentovali 26. února v okresním kole, kde v kategorii A (6. ročník) získala
Marie Plechová 10. místo, v kategorii B (7. ročník) Vojtěch Krystýnek 4. místo a v kategorii C
(8. a 9. ročník) Ester Frantová 19. místo.
V letošním školním roce se čtyři žáci 9. ročníku zapojili do řešení Chemické olympiády,
jejíž hlavním tématem byly soli a Beketovova
řada kovů. Školní kolo se skládalo ze tří částí:
domácí část, ve které žáci s pomocí literatury
a internetu řešili přípravné úlohy, praktická
část, ve které žáci v učebně chemie prováděli samostatně experimenty a testu školního
kola. Na prvních třech místech se umístili Klára
Houdková, Viktorie Valentová a Pavel Beran.
Další chemická soutěž, do které jsme se zapojili,
byla Chemie objektivem. Cílem soutěže bylo
vytvořit originální fotografii na téma “Uhlovodíky”. Naši školu reprezentovaly žákyně 9.
třídy Viktorie Valentová, Klára Houdková a Ester
Frantová.
Na podzim se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. 24 otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky dalo všem
pořádně zabrat. Navíc bylo nutné zvolit vhodnou strategii, protože za špatnou odpověď se
odečítaly body! Na prvních třech místech se
umístili Vojtěch Krchňavý, Štěpánka Večeřová
a Klára Houdková.

Matematické soutěže a informatika
V úterý 11. února se naši šesťáci a deváťáci poprvé zúčastnili Krajské matematické
soutěže třídních kolektivů na podporu matematické gramotnosti. Všichni žáci se sesedli

kolem jednoho počítače, na kterém bylo zpřístupněno 50 úkolů. Na jejichž vyřešení bylo
potřeba využít nejen matematické dovednosti,
ale hlavně důvtip a logické uvažování. Celá
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třída počítala společně. 6. třída obsadila 5.
místo a 9. třída se umístila na 9. místě ze všech
přihlášených škol Zlínského kraje.
Pythagoriáda je již tradiční soutěž pro nadané
žáky 5.–8. tříd se zájmem o matematiku. V letošním roce čekalo naše soutěžící 15 zapeklitých
příkladů. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali 10 bodů a více. Vítězi školního kola se stali

Karolína Vávrová (5. třída), Eliška Kučíková (6.
třída), Vojtěch Krystýnek (7. třída) a Erik Karas
(8. třída).
Na podzim se žáci 5. a 6. třídy zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet. Matěj Vrážel
z 6. třídy byl v letošním ročníku mimořádně
úspěšný a získal cenu za krajské finále Kvízu
PLUS.

Humanitní soutěže
Anglický jazyk patří mezi nejoblíbenější předměty, a proto i účast ve školním kole Olympiády
v anglickém jazyce byla hojná. Na žáky čekala
písemná část (poslech a gramatická cvičení)
a poté náročnější ústní část, která testovala,
jak dokáží popsat obrázek a plynule hovořit
na vylosované téma. V kategorii I (6. a 7. ročník)
vyhrála Barbora Hrušková, v kategorii II (8. a 9.
ročník) Iveta Zálešáková. Obě žákyně reprezentovaly naši školu v okresním kole.
Téma letošního ročníku Dějepisné olympiády
bylo: „Dlouhé století se loučí (1880–1920)“. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. třídy.
Úspěšnými řešiteli se stali žáci 9. třídy Viktorie

Valentová, Tereza Andrýsková, Matěj Kropáč,
Ester Frantová a Klára Houdková. Okresní kolo
se uskutečnilo 15. ledna na Velehradě, kde nás
reprezentovala vítězka školního kola Viktorie
Valentová.
Do vědomostní soutěže Lidice pro 21. století
se letos zapojily Štěpánka Večeřová (9. třída),
Libuše Černá (8. třída) a Světlana Šalplachtová
(8. třída). Soutěž přispívá k uchování památky
občanů obce Lidice a k prohlubování znalostí
nejmladší generace o historických událostech,
vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu a dalším totalitním režimům
20. století.

Sportovní soutěže
Žáci naší školy se také pravidelně zúčastňují
sportovních utkání a soutěží. Mezi nejoblíbenější patří turnaje v kopané a ve florbalu.
V říjnu se naši mladí sportovci vydali na Velehradský čtyřboj 1. stupně, kde se soutěžilo ve čtyřech individuálních atletických

Turnaj ve florbalu

disciplínách a jedné skupinové disciplíně. Také
jsme se zúčastnili turnaje ve futsalu v Boršicích,
kde naši žáci vybojovali 4. místo.
V listopadu se konaly hned dvě soutěže ve florbalu. Naše škola pořádala florbalový turnaj
základních škol Mikroregionu Buchlov, kterého
se zúčastnily týmy z okolních základních škol. Naše dva týmy obsadily 4.
a 6 místo. Ve florbalovém turnaji pro 1.
stupeň základních škol ČEPS Cup jsme
vybojovali 5. místo.
V prosinci se náš florbalový tým zúčastnil předvánočního florbalového turnaje
v Uherském Hradišti, kde skončil na 11.
místě.
Všem soutěžícím děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy!
Podrobnější informace o průběhu jednotlivých soutěží naleznete na stránkách ZŠ a MŠ Buchlovice www.zsbu.cz.
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Velehradský čtyřboj

Velehradský čtyřboj

Chemie

Vítězové školních kol
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Básně žáků 4. třídy na téma Jaro
Jaro

Báseň o jaru

Jaro přichází

Jaro, jaro už je tady!
Koťátka se rozhlíží,
štěňátka si vše prohlíží
a kuřátka ve vajíčku
taky dlouho nebyla.
Sluníčko se rozzářilo
a květina rozvila.

Moje milé slunéčko,
pročpak svítíš maličko?
Smyslela si pampeliška.
Venku běhá malá liška.
Motýlka tam honí,
dneska ho však nedohoní.
Listy stromy objímají,
jaro píše to své psaní.
Krásné teplo přichází
a ta zima odchází.

Jaro už je skoro tady,
kvítky už se vyklubaly.
Hmyz za chvilku vyleze,
o květy se popere.
Slunko zase vyleze,
krtky možná probere.
Budeme si spolu hrát,
večer můžeme jít dřív spát.

Lucie Tyšerová

Eduard Bursa

Eliška Zámečníková

Jaro
Už je jaro, slunce svítí,
pampelišky už nám klíčí.
Mravenečci pracují,
motýlci už tancují.
Hříbátka se pasou,
probíhají rosou.
Zvířátka se budí,
větřík lesem bloudí.
Jaro už je tu,
už nemáme tmu.
Edita Kučíková

Jaro
Jaro už je za dveřmi,
venku velká rána.
Každý skočí z postele
a hned z okna mává.
Hned vyskočím z postele,
jdu otevřít dveře.
A venku uvidím,
jak nás jaro hřeje.
Jakub Petráň

Jaro
Hurá, kamarádi,
jaro už je tady!
Sluníčko nám svítí,
pojďme si ven hráti
třeba na vojáky.
Tu hru mám rád taky.
Vojtěch Pilch

Pampeliška a teplo
Už je žlutá pampeliška,
pampeliška žlutá je.
Teplo vylezlo z postele,
už se vařím v peřině.
Každý vyleze z postele,
protože teplo velké je.

Jaro
Jaro přišlo sem,
vyběhneme ven.
Budeme si hrát,
až bude sníh tát.
Štěpán Kutálek

Jaro
Jaro ťuká na okýnko,
vstávej, milá Karolínko,
slunce se už rozsvítilo.
Kamarádi jsou už venku,
běž si s nimi také hrát.
Půjdeme spolu do parku,
budeme hledat sněženku.
Anežka Krausová

David Červenka

Jaro
Jaro už je za dveřmi
a já ještě spím.
Všichni už pracují
a já jenom sním.
Včeličky bzučí,
berušky létají
a květinky klíčí.
Všechno se probouzí
a jaro je tady.
Adéla Brunclíková

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/202012

Jak se s učením doma perete vy?
Některé školy překvapily, jiné zklamaly...

Děti už jsou díky pandemii už třetí týden doma a ještě dlouho budou. Rodiče byli ze dne
na den nuceni převzít na sebe roli učitelů, svačinářů, družinářů i kuchařek. Někdo se ze situace hroutí, jiný se dusí vzteky a nadává na systém a další ji zvládá se ctí. Stejně, jak je v této
nezvyklé situaci odlišný přístup ke vzdělávání v rodinách, tak je odlišný přístup ve školách.
A jak se říká „všechno na světě je o lidech“ a díky tomu se tak ukazují rozdíly mezi školami
a pedagogy. Některé školy zareagovaly bezprostředně po ohlášení karantény inovativně.
Učitelé pracují se svými žáky v on-line prostoru za pomoci nejrůznějších sociálních sítí,
telefonů, i netradičních možností žáky a rodiče povzbuzují se a mají o ně zájem. Jiní pouze
navalí na žáky pomocí emailu anebo studijních aplikací velké množství učiva z osnov bez
jakékoli snahy, systémem „poraď si sám“.
S tím, jak se s touto naprosto neobvyklou situací poprala naše ZŠ a MŠ Buchlovice jsme si
povídali s Alenou Mikulíkovou, ředitelkou v zastoupení...
Jak se škola postavila k zadávání úkolů
žákům?
Výuku zabezpečujeme přes program Bakaláři.
Dohodli jsme se, že bychom chtěli, aby se
žáci věnovali denně přípravě maximálně do 3
předmětů. Na 2. stupni jsme stanovili počet
lekcí z jednotlivých předmětů týdně, přičemž
výrazně preferujeme Cj, M, Aj.
O veškerých změnách informujeme nejen žáky,
ale také zákonné zástupce.
Pedagogové podle svých schopností využívají
i jiné způsoby, pracují s učebnicemi online,
nahrávají videa, tvoří prezentace, vyhledávají
si vhodné již utvořené materiály přes youtube
i jinde na internetu, na 1. stupni využívají TV
program UčíTelka.
Jak zohledňujete vícečetné rodiny, které
nevlastní více PC nebo nemají žádné, ani
tiskárnu?
Pokud žáci musí odevzdávat nějaké úkoly
a nejsou schopni je odeslat zpět přes Bakaláře, mohou využít odeslání učiteli na email,
přes WhatsApp nebo vytištění odevzdat
do schránky, která je umístěna na budově
školy. Jsou to ale opravdu výjimečné případy.
Protože už druhým rokem používáme elektronickou žákovskou knížku, není s tím zásadní
problém.

(Foto: Pavel Paška)
V podstatě vyučujícímu stačí, že má jakoukoli
zpětnou vazbu, že žák úkoly průběžně plní
a neodkládá je na později.
Sledujete v současné době práci svých učitelů a jejich přístup k žákům?
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Ano, my se pravidelně scházíme, diskutujeme, hledáme nové cesty, komunikujeme
přes emaily, telefonem. Pravidelně jim zdůrazňuji náročnost této situace pro rodiny. Jsme
i vědomi toho, že rodiče nemohou naši práci
suplovat.
Váš osobní pohled?
Pro nás všechny je to úplně nová situace, se
kterou se nikdo z nás nikdy nesetkal. Některým
rodičům se může zdát, jak velké nároky na děti
máme, jiní rodiče nám píší poděkování, že
se dětem v této svízelné době tak podrobně
věnujeme. Učitelské povolání je kritizováno

i v „normální“ době. I my jsme jen lidé… kteří
se snaží pracovat, jak nejlépe umí.
A na závěr, jde nám teď především o zdraví…..
škola je až na ??? místě.
Přeji rodičům, aby čas strávený s dětmi využili
smysluplně v prospěch rodinného života a vzájemné komunikace, na kterou není v běžné
době tolik času. Nejen sezením nad učením.
Na druhou stranu tento způsob práce by měl
naučit žáky samostatnosti, schopnosti si rozvrhnout úkoly, vyhledávat si informace a to je
také učení. A určitě důležitější, než se naučit
nějakou lekci z učebnice.
Iva Pašková

Zkušenost konkrétního rodiče

Mé vlastní zkušenosti po třetím týdnu domácí výuky
Upřímně a jedním slovem: Překvapení!
V ZŠ a MŠ Buchlovice mám dvě děti, na prvním a druhém stupni. Na začátku nouzového stavu
vyhlášeného vládou ČR byly první týden děti doma samotné. Snažila jsem se vymyslet nějaký
fungující systém. Řídila jsem je po telefonu a to včetně běžných činností: převléct se z pyžama,
umýt, nasnídat, atd. Pak se musely pustit do školní přípravy a úkolů. Po příchodu ze zaměstnání
jsem kontrolovala, zda splnily, co bylo zadáno. Druhý týden po vyhlášení zákazu vycházení jsem
situaci přehodnotila a zůstala doma.

To co jako rodič vidím po třech týdnech domácí výuky:
První stupeň – měla jsem z toho veliké obavy. Třídní paní učitelka je v důchodovém věku. Předpokládala jsem, že zcela nekamarádí s výpočetní technikou a bude problém s komunikací. Opak je
však pravdou. Paní učitelka Hlaváčková se ozvala nejdřív osobně telefonicky, a to každému rodiči!
Všem postupně vysvětlila situaci, i to že je nutné s dětmi denně číst a také všechno, co jí připadalo
jako důležité a nevyhnutné, aby děti doma nezakrněly.
Společně jsme vytvořili skupinu na messengeru, která bezvadně funguje. Občas je to i legrace,
maminky přidávají fotky dětí a jejich denní činností, občas řešíme jak otevřít soubor v elektronické žákovské knížce. Paní učitelka je tam s námi v kontaktu denně. Tahle paní učitelka pomocí
své dcery natočila pár videí, kde dětem vysvětluje nejzákladnější ze základního – třeba jak napsat
správně písmenko. Takže za mě – SMEKÁM. V krizové situaci lze najít způsob, jak se dětem přiblížit
a paní učitelka Hlaváčková je toho skvělým příkladem.
Druhý stupeň – pro mě jako rodiče, docela zklamání. Hned na začátku bych ráda řekla, že ne ze
všech učitelů, ale z převážné většiny. V elektronické žákovské knížce jsou denně úkoly. Jsou učitelé,
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kteří vyžadují od dětí, aby úkoly zaslaly elektronicky. Ale jsou pouze dvě učitelky – a to paní učitelka Janíková a paní učitelka Jakšíková, které dají dítěti i zpětnou vazbu. Zbytek pedagogického
sboru nic. NIC!
Na druhé straně chápu nyní lépe své dítě. Zjistila jsem totiž, že je neskutečně nesamostatné a ztracené. Nyní se tomu již ani moc nedivím a přitom stačí tak málo… po třech týdnech domácí výuky
se moje dítě snaží najít řešení různými cestami nejdřív samo. Teprve pak se ptá.
Ale na to, aby k poznání, že nejlépe si člověk věci zapamatuje tehdy, když na ně přijde sám, je
potřeba dítě postupně přivést a být trpělivý. Pokud mu dám všechno pod nos a vyžaduji, aby
mechanicky přepisovalo text a pak se jej zpaměti učilo (karanténa mě přesvědčila, že to takhle
ve většině předmětů opravdu funguje), pak se nemůžeme divit, že je to nuda. Dítě pak nedává
pozor a dělá hlouposti, místo toho aby se snažilo.
Došla jsem k závěru, že čím je starší učitel, tím má více snahy o opravdické naučení. Ať se na mně
nezlobí zbytek pedagogického sboru, ale na to, kolik možností dnes existuje, nemá většina učitelů vůbec žádnou snahu se žákovi přiblížit. Dnešní stav v České republice není prázdninový a to
z mého pohledu mnoha učitelům zcela uniká. Je stav nouze a vyžaduje také adekvátní řešení.
Mnoho rodičů, bylo nuceno kromě své práce převzít i roli učitelů, kuchařek a uklízeček a proto je
na místě, aby si to někteří pedagogové plně uvědomili a začali se více snažit. Svých 8 hodin denně
se věnovat práci s domova a vymýšlet způsob, jak být svým žákům blíž. Žádný rodič totiž nezavolá
učiteli, aby za něj odvedl jeho práci protože, on musí za učitele doma vyučovat. Měli bychom si
navzájem pomáhat.

Jak zvládají děti učení v domácím prostředí
Protože zažíváme dobu, která ještě nebyla a museli jsme spoustu věcí přizpůsobit a dělat jinak,
zajímalo nás třeba, jak fungují děti a učitelé ze Základní školy Buchlovice. Požádali jsme o spolupráci paní zástupkyni Mgr. Alenu Mikulíkovou a tady je alespoň několik ohlasů od samotných
rodičů:
„Dobrý den paní učitelko, děkujeme Vám i všem Vašim kolegům za nestandardní způsob výuky
v této nelehké situaci. Způsob zadávání úkolů nám i Pavlovi vyhovuje. Snažíme se tohoto stavu
využít k rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti našeho syna.
Přeji Vám pěkný den a přeji všem pevné zdraví“
„Dobrý večer, děkujeme za známky, je to motivace do nových úkolů. Pracuje, ale moc mu nedochází proč. Musíme si dělat ve věcech pořádek a systém. Moc by nám pomohlo, a to už jsem panu
učiteli tř. psala, pokud by úkoly byly zadány na celý týden, dopředu. Bylo by možné dělat v blocích.
Zatím je to chaos. Každý den něco nového s jiným datem odevzdání. Mají to tak téměř všichni
učitelé. Mějte se hezky a buďte všichni zdraví“
„Dobry den paní Šmolová, řekla bych, u nás to zatím funguje bez problémů, my jsme s manželem
doma oba, takže práci dětem dávkujeme, novou látku se snažíme vysvětlit, zápisy, pracovní listy
a úkoly pak syn dělá samostatně. Pro děti je nejtěžší spíše ta izolace, chybí jim kamarádi. Přeji
hodně zdraví a držte se.“
„V minulém týdnu dostali děti ze 4. třídy za úkol napsat o svém oblíbeném zvířeti a žáci
5.třídy zkusili napsat projekt o počasí a ročních obdobích. I když věřím, že angličtina je pro děti
doma náročným předmětem, protože ne každý rodič jim s tím může pomoci, moc se jim to
povedlo. Níže ukázka několika prací:“
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Domácí výuka
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Mladší děti ovládá nebezpečný TikTok
Víte, že se za nenápadnou sociální může skrývat noční můra?

Neznám dítě okolo deseti let s mobilem a přístupem k internetu, které nemá aktivní TikTok.
Sociální síti doslova propadla drtivá většina mladších dětí. Na Facebook chodí jejich rodiče,
instagram ovládají starší sourozenci a TikTok je fenoménem dětem okolo 8–12 let. Právě
v karanténě se daleko více děti baví touto sociální sítí...
TikTok je založen na zveřejňování krátkých videí, na kterých na podklad hudby tančí nebo
využívá „lip-syncing“, kdy autor videa otvírá ústa tak, aby budil dojem, že zpívá píseň nebo
úryvek z podkresu. Videa se dají doplnit o různé efekty, vizuální filtry, SD efekty a hudbu,
která dává celému výtvoru tvář.
Bezprostředně po natočení pak vypouští video do virtuálního světa. Za okamžik po zveřejnění může vaše dítě sledovat kdokoli na druhém konci světa. A o to jde – díky tomu, že děti
díky touze po lajcích a počtu zhlédnutí nedbají na to, že je jejich profil veřejný. Netuší, že se
může nad jejich tanečním videem ukájet deviant či pedofil.
Velký potenciál pro kyberšikanu
Vzhledem k tomu, že se videa dají stáhnout
nebo použít ve funkci ‚duet‘, může video
vašeho dítěte bez souhlasu a vědomí využít
kdokoli jiný. Vzniká tak prostor pro zesměšňování, vysmívání se, parazitování a kyberšikaně. Veřejný profil také komukoliv umožňuje
dohledat sledovat autora a psát mu soukromé
zprávy...
Pozor na sexuální podtext
Obdobně jako na ostatních sociálních sítích se
i na TikToku objevily různé výzvy a chalenge
souboje, ve kterých se uživatelé navzájem
trumfují v tvorbě videí s různými úkoly, včetně
postupně svlékacích a sexuálních - napodobování nejrůznějších pohybů a zvuků.

Sexuální predátoři si díky TikToku vyhlíží velmi
mladé dívky, které je zaujaly při tanci, gymnastice, józe, cvičení a videí v plavkách. Poté
je oslovují a často i obtěžují. Aplikace a další
sociální sítě totiž umožňuje dohledat další
nezabezpečené údaje, včetně bydliště a adresy.
TikTok je přístupný všem
Stačí jen zapnut a potáhnutím prstu přepínat
mezi nekonečným množstvím krátkým videí
aniž byste potřebovali vytvářet jakýkoliv účet.
Příspěvky se řadí do dvou odlišných kanálů.
Jeden s názvem „Pro tebe”, který
náhodně vybírá videa od všech různých
uživatelů, aniž byste je museli sledovat.
Druhý je kanál s názvem „Sleduji”, který vám
nabízí pouze ty tvůrce, kterým jste předtím dali
follow.
Jak své dítě ochránit?
Zákazy ale nic neřeší. Chvíli bude dítě zákaz
dodržovat, vy budete v klidu, že máte vše
pod kontrolou, ale ono si pod tíhou názoru
kamarádů založí znovu, tajně, pod falešným
jménem. A vy místo toho, abyste měli přehled,
co vaše dítě dělá online, ani netušíte, že je
z něj třeba internetová hvězda. Proto přinášíme
ve spolupráci s projektem Buď safe online je
nevýdělečný, osvětový program pod záštitou
ministerstva školství.
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Organizace zabývající se ochranou dětí
a ochranou osobních údajů upozorňují
na to, že globální fenomén aplikace TikTok údajně nelegálně uchovává o svých
dětských uživatelích osobní data, a ta se
z ní navíc mohou snadno šířit dát. Ve Spojených státech za to teď zaplatí největší
pokutu v historii – 5,7 milionu dolarů!
A vám musí být jasné, že je potřeba děti
poučit!
Projekt Buď safe radí rodičům, jak s TikTokem
zacházet bezpečně
• Každý rodič by měl společně s dítětem
prohlédnout jeho videa.
• Abyste pochopili, jak TikTok funguje, nejprve
si jeho aplikaci nainstalujte do svého
telefonu. Zkuste se s ní naučit pracovat,
abyste věděli, jaký obsah se na ní nachází.
Teprve pak budete umět dětem lépe
poradit, jak se v tomto prostředí chovat...

• Promluvte si se svým dítětem o tom, jak se
na internetu chovat celkově, vysvětlete mu
principy a hrozby.
• Proberte, co je a není vhodné natáčet
a sdílet, čemu dávat lajk nebo folow
(sledování).
• Společně s dítětem přenastavte jeho profil
na TikToku z veřejného na soukromý.
• Vypněte v aplikaci lokalizační služby, aby
nešlo sledovat, odkud se dítě – nebo vy
– připojuje.
• Je také důležité si uvědomit, že jde
o sociální síť a veškeré reakce na sdílený
obsah v podobě „like“, či „dislike“ je
potřeba brát s rezervou a s vědomím toho,
že se vztahy na sociálních sítích nedají
připodobnit k reálnému životu.
• Stanovte si společně časový limit, jak dlouhý
čas mohou vaše děti trávit na internetu.
Za rodičovský spolek Iva Pašková
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Hasičská zabijačka neměla chybu

V sobotu 7. března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích pro své členy a pozvané
hasičské hosty (zástupci spřáteleného SDH Žopy, SDH Staré Hutě a zástupce Okresního sdružení hasičů
Holešov) již tradiční zabijačku. Přítomné hasičky a hasiči přiložili ruce k dílu a jako pokaždé se jim
povedly výtečné zabijačkové pochutiny – polévka, ovar, pečené maso, tlačenka atd. Jedním slovem –
zabijačka neměla chybu! Přinášíme z ní fotografické ohlédnutí. (foto -bž-)
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Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o. p. s
Poradna se nachází v Uherském Hradišti na Palackého náměstí č. 293 v historickém domě tzv.
u obrů vedle hotelu Grand. Najdete nás v přízemí, vchod z ulice „Na Morávce“ naproti České Spořitelny. Dům je vybaven i plošinou pro bezbariérový vstup. Plošina se nachází ve dvoře vstup také
z ulice „Na Morávce“ V Uherském Hradišti poskytujeme dvě služby, a to odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené a tlumočnickou službu pro neslyšící.

Co umíme a co vám můžeme nabídnout?
Tlumočení do znakové řeči. Doprovod tlumočníkem při vyřizování na úřadech u lékaře či další
instituce, kde je třeba tlumočit.
Odborné sociální poradenství v těžké životní situace pro zdravotně postižené, jak v otázkách
partnerských, tak při vyhledávání doprovodných služeb či pomoci s vyřízením kompenzačních
pomůcek. Důležitou službou je také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.

Euroklíč
má na něj nárok každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik,
stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR.

Kdy nás můžete navštívit?
Pracovní doba poradny ambulantní 		
Pracovní doba poradny terénní
Pondělí
8:00–12:00
12:30–16:30
Úterý
8:00–12:00
Středa 							12:30–16:30
Pátek 					8:00–12:00

Kontakty
Odborné sociální poradenství:
Tel: 733 297 962
Email: uherskehradiste@czp-zk.cz
Tlumočnické služby:
Tel: 778 005 177
Email: m.travnickova@czp-zk.cz

Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více informací najdete na našem webu: www.czp-zk.cz
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Na Hrabalově výstavě v Olomouci
Od loňského října do konce měsíce března letošního roku probíhala v prostorách arcibiskupského
paláce v Olomouci výstava prací buchlovického rodáka, umělce a faráře Arnošta Hrabala (18861969), nazvaná P. Arnošt Hrabal, umělec z milosti Boží.
Převážná část vystavených prací Arnošta Hrabala, jehož padesáté výročí úmrtí jsme si připomněli
v samém závěru roku 2019, pochází z pozůstalosti Hrabalova obdivovatele, kardinála mons. Joachima Meisnera, narozeného roku 1933 v Polsku. Po vysvěcení na kněze (1962) byl v roce 1975
povýšen na biskupa, v únoru 1983 se stal kardinálem a poté od roku 1988 působil coby arcibiskup
v německém Kolíně nad Rýnem. Meisner zemřel v roce 2017.
Na výstavě, kterou jsme s blízkými přáteli, obdivovateli Hrabalova díla, P. Mgr. Rudolfem Chmelařem a Otou Hepnárkem navštívili, jsme zhlédli výběr nejvýznamnějších Hrabalových prací, jeho
nenapodobitelné, skvostné melancholické dřevoryty, vzniklé v období první republiky v oblasti
Jeseníků. Tehdy byl Hrabal neustále překládán z fary na faru zejména pro jeho pokrokové názory
a myšlenky, příčící se tehdejším některým mocným konzervativního křídla katolické církve, kterými se trápil a kterými se nijak netajil. Právě tyto Hrabalovy dřevoryty, vydané třikrát – ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech, byly a jsou považovány za práce minimálně středoevropského
významu a jsou zastoupeny v muzeích a galeriích po celém světě.
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Asi se ptáte, odkud se v Olomouci octla část pozůstalosti německého kardinála Meisnera? Meisner
tyto Hrabalovy práce totiž před léty daroval Hrabalově domovské olomoucké arcidiecézi.
Vedle Meisnerovy hrabalovské pozůstalosti byla olomoucká výstava doplněna o sbírkové předměty ze soukromé sbírky Jany Krejčové a z majetku Římskokatolické farnosti u sv. Václava
v Olomouci.
A protože jsme se shodou blíže neuváděných okolností v prvním lednovém termínu na olomouckou Hrabalovu výstavu bohužel nedostali, absolvovali jsme ji tedy v únoru, tentokrát
ve třech a s příjemným návdavkem ze strany pracovníků arcibiskupství – prohlídkou v sezónu přístupných prostor arcibiskupského paláce v Olomouci. Bylo to příjemné potěšení ducha s příjemně
stráveným zimním dnem.
Bořek Žižlavský
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Krásné slunečné víkendy koncem března a začátkem dubna, zejména v této době postižené nezbytnými
opatřeními proti šíření nebezpečné nákazy, přilákaly velké množství návštěvníků do naší přírody. Jak
vidíte, parkující automobily doslova obsadily okraje příjezdové vozovky k hradu Buchlovu. (foto -bž-)

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/202026

Pozor na pálení!
Vážení spoluobčané. V poslední době se v Buchlovicích rozmohlo venkovní pálení vlhké trávy,
syrových větví a dalšího materiálu, kterým si zamořujeme, znečišťujeme a znepříjemňujeme naše
společné ovzduší. Pokud se k něčemu podobnému chystáte, zvažte důsledky svého chování
včetně rizika požárního nebezpečí zvláště teď v jarním období! Buďme ohleduplní k našemu společnému životnímu prostředí a ke spoluobčanům.
Ohleduplné pálení suchých drobných větví a suchého listí v malém rozsahu je možné za dodržení
požárně-bezpečnostního opatření, tj. mít při ruce alespoň kbelík s vodou nebo hasicí přístroj.
V případě většího pálení suchých větví a suchého listí, nejlépe mimo obecní zástavbu a příhodného proudění větru, zvažte včasné oznámení tohoto pálení hasičům – např. prostřednictvím
www stránek Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZK): https://www.hzscr.cz/
clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx

Ilustrační foto, které není z Buchlovic (-bž-)
Vaše nahlášení pálení větví, listí apod. je pouhým ohlášením, ne schválením ani povolením ze
strany HZS ZK. Právní důsledky v případě nastalých problémů jsou věcí toho, kdo pálení provádí.
Na uvedené stránce ohlášení pálení se dále dozvíte další důležité informace týkající se pálení.
Dobře si je ve vlastním zájmu přečtěte. Děkujeme.
Městys Buchlovice
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Z hokejové historie Buchlovic (1969–1994)
(5. závěrečné pokračování)
Dnes vám přinášíme pátou závěrečnou část seriálu o buchlovickém organizovaném hokeji a jeho nadšencích, od jehož počátku uplynulo v loňském roce rovných 50 let, v níž jsme čerpali text z publikace
Kronika ledního hokeje okresu Uh. Hradiště 1930–2000.
V sezóně 1992–1993 stále ještě držel Sokol Buchlovice všechna tři družstva v soutěžích.
Muži v prémiovém utkání tohoto ročníku podlehli Bojkovicím 3:12. Se Želechovicemi prohráli
4:14, v odvetě pak 11:3 a s Bojkovicemi opět 9:5. S VŠŠK Technika Zlín prohráli těsně 8:9.
V dorostenecké kategorii odehráli Buchlovjané pouze 3 utkání, dvakrát zvítězili a jednou prohráli
– zdolali Želechovice 8:3, Bojkovice 10:5 a prohráli s Bojkovicemi 7:4.
Konečné pořadí dorostu v meziokresním přeboru této sezóny: 1. Želechovice, 2. Bojkovice, 3.
Buchlovice a 4. Brumov.
Žáci obsadili se dvěma výhrami, dvěma prohrami a pasivním skóre 15:18 čtvrté místo.
V sezóně 1993–1994 bylo zrušeno družstvo dorostu, do soutěží byli zařazeni muži a žáci. Nepodařilo se ale dohledat, jak tento ročník v žákovské soutěži dopadl.
Muži v tomto ročníku soutěžili s družstvy Bojkovic, Brumova a Techniky Zlín. S Bojkovicemi prohráli
20:5, v odvetě pak na zimním stadionu v Uherském Brodě 1:0. Ani v dalším utkání, hraném na zimním stadionu v Uherském Hradišti buchlovický Sokol nestačil na Zevetu Bojkovice a prohrál 2:12.

Buchlovičtí hokejisté v prosinci 2019. Horní řada zleva: Rostislav Pelc, Filip Krystýnek, Michal Valenta,
Vojtěch Hrabec, Pavel Krystýnek, Josef Večeřa. Dolní řada zleva: Jiří Spath, František Krystýnek ml., Jan
Procházka, Lukáš Karlík a Jakub Dvořák. Dole výpomocný brankář. (Foto Jan Rybář)
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Společná fotografie z hokejového derby TJ Buchlovice – SK Zlechov v prosinci 2019. (Foto Jan Rybář)
V utkání s Technikou Zlín opět v Uherském Hradišti musel pro nedostatek hráčů po delší pauze
nastoupit opět Pavel Lipner. Bez předchozích tréninků vystačil se silami do stavu 4:3, poté se
nechal vystřídat Haluškou. Ani tato výměna však Sokolu Buchlovice nepomohla. Technika nakonec zvítězila 5:7. Za Sokol skórovali Masařík 3, Králík a Čagánek.
Na zimním stadionu v Uherském Brodě Buchlovjané podlehli Brumovu 9:3. V odvetě v Uherském
Hradišti, pod vedením Pavla Lipnera a technického vedoucího Milana Daňhela, v čele s J. Čagánkem, kapitánem družstva, a v brance se spolehlivým B. Markem zdolali soupeře 10:2 třemi góly
Michalíka, dvěma Večerky, po jednom přidali Valenta, Soukup, Šoc, Jurášek aj. Marek.
V sezóně 1994 měl Sokol Buchlovice v soutěžích pouze muže. Premiérové utkání tohoto ročníku
meziokresního přeboru bylo sehráno až 13. ledna 1995. Sokol v něm hostil na stadionu v Uherském Hradišti Zevetu Bojkovice, a i když se mu podařilo zmobilizovat svého nejlepšího střelce
a legendu hradišťského hokeje Z. Víchu, zvítězit se mu nepodařilo. Buchlovice podlehly Bojkovicím 5:7.
Jak ukázal čas, byla tato sezóna pro hokejový Sokol Buchlovice poslední.
V oddíle ledního hokeje Sokola Buchlovice se ve své pětadvacetileté aktivní činnosti vystřídalo
60-80 hráčů z Buchlovic, a to D. Drápal, J. Tománek, P. Lipner, M. Daňhel, P. Daňhel, B. Marek,
M. Marek, J. Jošek, J. Večeřa, J. Dvořák, J. Franta, R. Rybář, E. Zábojník, V. Spáčil, F. Michálek, A. Švarc,
P. Mitáš, M. Fic, Z. Kožuský, B. Suchánek, P. Ondrušek, J. Dvořák, J. Křiva, A. Šarata, Z. Vaculík,
M. Večeřa, L. Šoc, J. Štokman, T. Jakoubek, B. Marek a další.
Z okolí – F. Martinák, F. Kadlec, L. Pavlík, J. Chlachula, M. Horáček, F. Novotný, M. Beran, R. Blaha,
V. Laga, L. Směřička, Stulák, Gärtner, Grůza, D. Hapala, V. Bartoš, F. Chladný, Z. Vícha, J. Čagánek,
P. Čagánek, L. Soukup, L. Mléčka, B. Crla, L. Kubeš, Hořčica, Sakrajda, Masařík, Luběna, Procházka,
Belej, Vaněk, Čevora a další.
Ve funkcích vedoucího družstva mužů působili D. Drápal, J. Gerža, P. Lipner, C. Lukeštík, J. Ryška,
J. Jašek, F. Mitáš a J. Štokman.
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Milan Daňhel (vlevo), dlouholetý kapitán hokejového týmu z Buchlovic, s mnohonásobným držitelem mistrovských titulů Josefem Beránkem ze
Slavie Praha.

Hokejový olympionik a vítěz kanadského bodování extraligy Roman Červenka (vlevo) s Buchlov
janem Milanem Daňhelem.

Po 45 letech od vzniku organizovaného ledního hokeje v únoru 2014
se uskutečnilo setkání v restauraci
Na Rynku v Buchlovicích, kde se
od počátku rodili dobří hokejisté.
Přítomní se rozhodli, že naváží
na buchlovickou hokejovou tradici,
která už 2 roky pokračuje.
V krajské soutěži působili v minulých letech výborní buchlovičtí
hokejoví hráči, bratři František ml.
a Pavel Krystýnkovi, bratři Hrabcovi
a Marek Schuster. V současnosti
brankář Oharek a mladší z bratrů
Hrabcových hrají za HC Uherské
Hradiště.
Seriál připravili Milan Daňhel
a Bořek Žižlavský
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BAROK obchůdek Buchlovice
náměstíčko – tržnice vás všechny srdečně zve do svého kouzelného
prostředí
Co zde najdete?
* skleněné šperky od předních českých návrhářů * cínové šperky s drahými kameny
* přírodní českou kosmetiku, mýdla * kvalitní české bylinkové čaje * pletené a šité hračky
* keramiku * sladkosti italské značky Pellino * malované obrazy
+ fantastické kafíčko, čaje, víno, rumy
+ RAW dezerty
+ bezlepkové dezerty
+ originální sladkosti
+ domácí koláče
+ ovocné a zeleninové šťávy
+ zdravé výrobky
Otevírací doba:
pondělí–neděle
od 10.00 hodin do 17.00 hodin
Rezervace na tel.: 737 779 100
Těšíme se na vás BAROK

Turistické informační centrum v Buchlovicích (TIC) nabízí v letošním roce další nový sortiment
svého zboží. Můžete si zakoupit kvalitní bavlněná trička s vyšitým znakem našeho městečka v bílé
a zelené barvě, dále buchlovický několikafunkční zavírací nůž a buchlovické otvíráky. TIC dále
nabízí např. regionální literaturu, pohlednice, keramiku, turistické vizitky a známky a další.
Informace o otevírací době TIC na tel.: 572 595 996, 572 595 120 nebo http://tic.buchlovice.cz
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Dnešní fotografie nám přibližují výstavbu holičství a kadeřnictví v areálu budov na náměstí, v sousedství
staré pošty, kterou prováděl Místní národní výbor z části v tzv. Akci Z (s pomocí spoluobčanů).
V jedné části budovy dodnes zůstalo kadeřnictví a v sousední, přes chodbu, je v současnosti sklad
internetového prodeje nářadí. Fotografie pocházejí z počátku šedesátých let minulého století a jsou
z alba pana Josefa Gerže.
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Toulky Prahou a okolím II
Do večera je dost času, a tak se vydáváme na Vyšehrad. Patří mezi nejznámější a nejvýznamnější
místo Prahy. Ať už jsou to pověsti o Libuši, Přemyslovi nebo Horymírovi, toto místo má stále své
kouzlo. Do bývalé pevnosti, obehnané mohutným bastionem, se dostáváme Táborskou branou
a pokračujeme kolem Jedličkova ústavu. Naší pozornosti neunikne rotunda sv. Martina z 10. století. Upravený park nabízí místo k odpočinku a výhled z vyšehradské skály vysoké bezmála 50 m.
Obdivovat můžete také Myslbekovy sochy i pomník sv. Václava. Tato jezdecká socha původně
stávala na Václavském náměstí. Na vyšehradském hřbitově se Slavínem u novogotického kostela
sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti. I pomník Waldemara Matušky s kytarou nebo dlaň Jindřicha Plachty, vyjadřující jejich osobnost. V kasematech pevnosti jsou uloženy
některé originály soch z Karlova mostu. V létě tu bývají divadelní představení pod širým nebem.
Cestu zpět si namíříme po ochozech pevnosti. Tam se rovněž kocháme nádhernými výhledy
na Vltavu a pražská panorámata.
Tentokrát nasedáme do vlaku Praha Benešov. Naším cílem je zámek Konopiště. Necháváme si
poradit, kudy jít a po necelé půlhodince přicházíme do rozlehlého parku, který doplňuje růžová
zahrada a křížová cesta. Vstupní branou s příkopem vcházíme na nádvoří zámku známého především jako hlavní sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie. Na nádvoří se lze
podívat do zámecké střelnice a v parku stojí za prohlídku Svatojiřské muzeum. V něm si můžete
prohlédnout umělecká díla s námětem sv. Jiří. Procházkou v parku končíme a odjíždíme zpět
směrem na Prahu.

Z Prahy to není už daleko na zámek Konopiště
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Areál výstaviště v Holešovicích vznikl na místě královské obory a části parku Stromovka. Nejznámější je Průmyslový palác, Křižíkova světelná fontána nebo zábavní park známý z Matějských
poutí. Areál slouží k výstavám, kulturním akcím a koncertům. V budově GOJA ve tvaru pyramidy
jsou muzikálová představení krásným kulturním zážitkem. I my jsme jeden prožili. Byl jím muzikál
Fantom opery. V Křižíkových pavilonech současně probíhaly dvě výstavy. V jednom to byly Mumie
světa a v druhém pavilonu jsme zhlédli Oživené vidění obrazů nizozemského malíře Hieronyma
Bosche. Jeho nejznámějším dílem – Zahrada pozemských rozkoší – se pyšní Madridská výstavní
síň Prado. Z obou výstav jsme si odnášeli nezapomenutelný zážitek. V lapidáriu holešovického
výstaviště je uschována většina originálů soch z Karlova mostu. V parku Stromovky najdete také
budovu planetária a chodníčky se dá dojít až k Císařskému ostrovu a pražské části Troja.
Troja, dříve vesnice, dnes část Prahy má co nabídnout. Lákadlem je ZOO Praha, Trojský zámek
a botanická zahrada. Okolní kopce jsou vysázeny vinnou révou. ZOO Praha je rozlohou největší
u nás, i když tu budete celý den, vše neuvidíte. Každý rok zde přibývají nové pavilony a expozice.
Škodu způsobily povodně, které zasáhly velkou část tohoto trojského území.
Vinice sv. Kláry obklopují botanickou zahradu. Skleník Fata Morgana nabízí různé výstavy. My jsme
byli na motýlí a moc se nám líbila. Trojský zámek s růžovou fasádou je dominantou Troje. K zámku
přiléhá barokní zahrada s kašnami a terakotovou výzdobou, oranžerií i malým labyrintem. Uvnitř
zámku můžete vidět mimo jiné v menším měřítku sochu sv. Václava z Václavského náměstí. Detaily
spletené hřívy či ocasu a umělecky zdobená podkova vzbuzují úžas. A tak plni dojmů opouštíme
Troju a těšíme se na další krásy Prahy a okolí.
Výlet na hrad Křivoklát vlakem s historickou lokomotivou byl zážitkem zcela neznámým a o to
zajímavějším. Gotický hrad ze 13. století, sídlo českých knížat a králů ve městečku nedaleko
Rakovníka, stojí za navštívení. My přijeli zrovna na Křivoklátské „Křivoklání“, a s námi asi čtyři tisíce
dalších návštěvníků. Vstupenky na prohlídku jsme zakoupili snadno, neboť ostatní chtěli vidět jen
různá vystoupení. Provázel nás kastelán, a tak jsme si toho náležitě cenili. Po Vladislavském sále
Pražského hradu je zde druhý největší gotický sál ve střední Evropě. Říká se mu Královský sál. Prošli
jsme si okolí hradu s vyhlídkou a vrátili se zpět do Prahy opět s parní lokomotivou.
Hlavní nádraží v Praze stojí také za zmínku. Historická budova Hlavního nádraží je největší secesní
a kulturní památkou v Česku. Architekt Fanta ji postavil na začátku 20. století. Jdeme směrem
k Václavskému náměstí, míjíme budovu státní opery. Tato je z roku 1888 a zahájila svou činnost 5.
1. 1888. V době, kdy jsme okolo ní procházeli, byla opravována, ale slavnostní otevření po rekonstrukci bylo 5. 1. 2020. Scházíme k Václavskému náměstí, největšímu a nejznámějšímu V Praze,
do roku 1848 nazývaného Dobytčí trh. Dominantou je Národní muzeum. Bylo založeno v roce
1818 a čítá sbírky mnoha vědních oborů. Tato monumentální novorenesanční budova nás zcela
zaujala. Některé ze sbírek najdete také v nové budově muzea, dřívější budově federálního shromáždění, ve které mělo později sídlo Rádio Svobodná Evropa.
Jezdecká socha sv. Václava sochaře J. V. Myslbeka byla na náměstí umístěna v roce1913. Scházíme
dolů náměstím a míjíme paláce, hotely, pasáže. Nejznámější jsou paláce Alfa, Rokoko, Fénix, Koruna,
hotel Jalta, budova České spořitelny aj. Projdete-li některou z pasáží, octnete se na malých nádvořích, nebo v některých navazujících ulicích. Dá se tu toulat celý den, a stejně nejde projít všechno.
Zabočíme do ulice Jindřišské, kde je hlavní pošta. Ne že bychom chtěli využít její služby, chceme
se jen podívat. V dávných dobách zde byla zahrada lékárníka z Florencie a poté klášter, který byl
zbourán. Na jeho místě vznikla novorenesanční čtyřpatrová budova s rozlehlou dvoranou a proskleným stropem. Dvorana se má čím pochlubit. Nádhernou malířskou výzdobu tu ztvárnil K. V.
Mašek. Vracíme se zpět na Václavák. Dům vedle hotelu Jalta ukrývá divadlo Jiřího Grossmana
a divadelní scénu Palace. Zhlédli jsme v něm bulvární komedii s Petrem Nárožným v hlavní roli.
Úsměv na tváři nám ještě dlouho zůstal.
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Památný Vyšehrad od Vltavy
Významné kulturní a společenské středisko Prahy je palác Lucerna, stojící nedaleko Václavského
náměstí. Tato první železobetonová stavba měla původně sloužit jako hokejový stadion. Palácem
Lucerna prochází pasáž do kina. Uprostřed Václaváku je Můstek. Ve středověku zde stávaly městské hradby s vodním příkopem, přes který vedl můstek. Odtud tedy název Můstek. Podle kostela
sv. Havla se nazývá ulice Havelská, ve které bývají trhy. Vedle je ulice Rytířská a v ní stojí novorenesanční bankovní palác Městské spořitelny pražské. Na výstavbě a výzdobě domu se podíleli
nejznámější umělci, mezi nimi i Mikoláš Aleš. Se svolením pracovnice na recepci jsme si vnitřek
domu prohlédli. Je to skvost. V suterénu budovy je umístěna výstava šperků z českého granátu. Je
vidět, že naši zlatníci měli a mají zlaté ruce.
Z ulice Rytířské projdeme na Uhelný trh. Na něm stojí palác Platýz a kousek dál pískovcová kašna,
jejíž sousoší má znázorňovat milence z Písně písní? Přes Skořepinu docházíme k Betlémskému
náměstí s kostelem Českobratrské církve evangelické, který vznikl na začátku 20. století u příležitosti pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa. Samotná kaple ale byla založena už ve 14. století.
Odtud je to jen kousek na Smetanovo nábřeží, na kterém je mimo jiné i stará vodárenská věž,
a po pár krocích dál v malém parčíku jsme uviděli netypickou, podivnou, vysokou stavbu. Zjišťujeme, že se jedná o novogotickou jezdeckou sochu Františka I. Je to vlastně kašna, na níž jsou alegoricky znázorněny české kraje, a nejvyšší bod znázorňuje Prahu. Kašna je funkční. Vracíme se zpět
přes Národní třídu k Václavskému náměstí. Zastavujeme se u Kaňkova domu, na němž je pamětní
deska připomínající listopadové události roku 1989. Každoročně se zde konají připomínkové akce
sametové revoluce. (Pokračování příště.)
Text a foto Drahomíra a Stanislav Omelkovi
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I u nás v Buchlovicích sem tam ještě najdeme krásně opravený starý dům, svědek starých časů –
něco, co klidně zapadá do okolní krajiny, do míst, kde bylo kdysi našimi předchůdci vybudováno
a obýváno. Člověk si kolikrát říká, že je to spíš takový malý zázrak, že takové domy ještě někde
zůstaly a krášlí naše městečko. Toto milé udržované stavení potkáme na Zahradách na točně,
v sousedství restaurace MACO. (-bž-)
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Škola fotografování s Jiřím Kolbabou
Buchlovice sobota 30. 5. 2020

Opět bude po dvou letech jedinečná možnost absolvovat jednodenní kurs fotografování s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou, který si ve svém nabitém programu našel čas pro své
příznivce a rád se s nimi setká při své škole fotografování. Místem konání akce budou Buchlovice
– Hotel Buchlovice a zámecký park.
Před samotným focením proběhne teoretická část s promítáním diapozitivů a následuje praktický kurz
v přírodě. V poledne bude přestávka na oběd a neformální diskuse, zakončení kursu v 17.00 hodin.
Všichni účastníci školy fotografování obdrží certifikát o jejím absolvování. Technika je na každém
účastníkovi. Tu doporučovat nebudeme, někdo fotí malými kompakty, někdo zrcadlovkami. Nejde
ani tak o přístroje, ale o pochopení správné kompozice.
Počet účastníků 35–40. Pro zájemce o 2–3denní pobyt v Buchlovicích zajistíme ubytování a další
program. 31. 5. se konají Kosecké písně, které patří k vyhlášeným top akcím v Buchlovicích.

Časový harmonogram:
8.30 – příjezd na místo do Buchlovic, prezentace v hotelu;
9.00 – úvod do teorie, promítání diapozitivů;
12.30 oběd; 14.00–17.00 – praktické fotografování v zámeckém parku;
17.00 – zakončení kursu, volná debata s Jiřím Kolbabou.
Cena 2.500 Kč. Cena zahrnuje kurs fotografování, oběd, vstupné do zámeckého areálu, certifikáty,
organizaci akce a pronájem prostor v hotelu Buchlovice

CK DONAMO, Sokolovská 351, 686 01 Uh. Hradiště, tel.: 725325879, prodejna@donamo.cz.
Vhodné jako dárek k narozeninám či jiné příležitosti.
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V sobotu 29. února jsme letos poprvé přivítali do života naše nové občánky městečka Buchlovic – Julii
Hruškovou, Antonína Kudelu, Terezu Kurečkovou, Nikolu Obdržálkovou, Adélu Mrázkovou a Mikolase
Jozefa Urbanovského. Všem dětem přejeme do života všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
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V měsíci dubnu 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea
naši spoluobčané:
paní Otilie Maňasová

(Domov pro seniory Buchlovice)

paní Helena Zálešáková
(Domov pro seniory Buchlovice)

paní Františka Mikulová
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí!

POŠLI FOTKU Z BUCHLOVIC
Vážení spoluobčané, využijte jarního počasí k pořízení nějaké pěkné fotografie
na svých vycházkách po Buchlovicích a jejich okolí, pošlete na mailovou adresu:
cskcbuchlovice@seznam.cz nejpozději do 15. června 2020 a do předmětu uveďte:
POŠLI FOTKU Z BUCHLOVIC.
Všechny fotografie vystavíme na vernisáži v Muzeu Podhradí a nejpodařenější použijeme do kalendáře Buchlovic pro rok 2021.
Parametry fotografií:
Minimálně 1 MB, formát JPG
Černobílé i barevné

Kategorie fotografií:
Příroda
Lidé, akce
Buchlovice – stavby a pamětihodnosti

Uzávěrka pro zasílání fotografií je 15. 6. 2020!
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Dne 13. 3. 2020 zemřela olympijská vítězka paní Dana Zátopková ve věku 97 let. Spolu se svým
manželem Emilem Zátopkem tvořili nejslavnější atletický pár v Československu. Pohřeb Dany
Zátopkové se uskutečnil v pátek 20. března 2020 a městys Buchlovice věnoval jménem všech
spoluobčanů květinový dar s poslední vzpomínkou. Je nám ctí, že paní Zátopková byla před léty naší
buchlovickou spoluobčankou. V Buchlovicích žila se svými rodiči velkou část válečného období v první
polovině 40. let. 
(Foto: repro ČT)
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Velikonoční svátky před 120 lety si nyní připomeňme barvotiskovými velikonočními pohlednicemi,
odeslanými počátkem roku 1900. (Archiv SPHB)

Časně jarní Buchlovice ze směru od Újezdů (foto Albert Orlita)
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