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Na stránkách lednového zpravodaje přinášíme například fotoreportáže z prosincového rozsvěcování
vánočního stromu na buchlovickém náměstí nebo z Vánočního turnaje fotbalistů buchlovické
přípravky. (foto -bž-, Bronislav Mikulík)

Leden
Leden je měsíc plný nadějí,
příroda zakryta je celá závějí
a fučí, fučí do komína,
kde sobě prozpěvuje Meluzína.
Na holých větvích štíhlých topolů
hejno havranů sedí a kráká pospolu
a v lese ke krmidlům štíhlé laně
ve sněhu stopy nechávají vyšívané.
Ptáčci , kteří tu s námi v zimě zůstali
v krmítka sletují se, potravu dostali.
Sýkorky zelenavé i černaví kosi,
stehlíci barevní nás o potravu prosí.
Hladiny vodní jsou skryty čistým ledem,
na to má právo první měsíc leden.
A k večeru, když rudě zabarví se obloha,
pospíchá každý rychle v teplo domova.
Tři mudrci již do Betléma dorazili,
své dárky vzácné před děťátko položili
a svatá rodina na oslu prchá v dáli
by vyhnula se hněvivému Herodesu králi.
Jaký rok nám tento leden věští?
Budeme v něm mívat trochu štěstí?
Bude šťastný, dobrý, nebo bude zlý?
To nám v pravdě nikdy nikdo nepoví.
Zdenka Maršálková
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Vážení spoluobčané,
je za námi další rok našich životů. Ohlédnutí za tímto rokem je pro každého jiné - pro někoho
radostné, pro jiného bohužel ne. Věřím, že začínající nový rok bude pro každého něčím radostný
a pro některé i možná něčím výjimečný.
Nejprve chci poděkovat a vyjádřit úctu všem, kteří v uplynulém roce udělali něco pro lepší
Buchlovice. Děkuji všem zastupitelům, členům výborů a komisí za jejich práci a čas, který věnují
našemu městečku, i když by tento čas mohli strávit jinak. Děkuji všem vedoucím spolků, kteří tráví
čas vymýšlením, nacvičováním, chystáním, mnohdy i rozčilováním se proto, aby nám zpříjemnili
a zpestřili život svými akcemi. Děkuji taky všem členům spolků, jež obětavě a poctivě, pravidelně
týden co týden, chodí na zkoušky či tréninky a pilně vylepšují styl a formu svého snažení. Děkuji
všem, kteří nezištně přijdou a nabídnou pomocnou ruku, přiloží ruku k dílu, když je to třeba, vykonají něco, co není až tak vidět, ale přispěje to k lepšímu stavu věci.
Zkrátka děkuji všem, kteří dělají něco dobré pro druhé!
A v druhé části mi dovolte, abych Vám popřála do nastávajícího roku 2020 pevné zdraví, pohodu
a lásku, hodně sil a životního optimismu, jež jsou tak potřeba ke zvládání každodenního života.
Přeji Vám, abyste v tomto roce neztratili nic a nikoho, kdo je Vám drahý, aby Vaše oči viděly víc dobrých věcí než těch špatných, aby vztahy s Vašimi blízkými byly příjemným kořením Vašich životů.
Přeji Vám, aby se Vám dařilo v pracovním i osobním životě, abyste byli spokojení a šťastní.
Vážení a milí spoluobčané, z celého srdce Vám všem přeji DOBRÝ ROK 2020!
Vaše starostka Pavla Večeřová
s kolektivem pracovníků Úřadu městyse Buchlovice

Informace městyse Buchlovice
Informace z jednání Rady městyse Buchlovice č. 18/2019 ze dne
2. 9. 2019, 19/2019 ze dne 23. 9. 2019, 20/2019 ze dne 2. 10. 2019,
21/2019 ze dne 14. 10. 2019, 22/2019 ze dne 21. 10. 2019 a 23/2019
ze dne 14. 11. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky
„Regenerace hřbitova“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SVS –
CORRECT, spol. s r.o., se sídlem č.p. 513, Bílovice za cenu 790.693 Kč bez DPH. Termín realizace
9.9.2019 – 30.11.2019,
• posoudila cenové nabídky na opravu střechy kotelny v ZŠ Buchlovice. Rada městyse
Buchlovice schvaluje cenovou nabídku společnosti SUPERIZOL s.r.o., se sídlem Trávník 2113,
Staré Město s nabídkovou cenou 137.970 Kč bez DPH,
• schválila výsledek výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „SILNICE III/05018, ulice Hradišťská, Buchlovice,
I. ETAPA“. Zvoleným uchazečem je Ing. Radek Jaroš, se sídlem Lípa 347, Želechovice
nad Dřevnicí, který podal nejnižší nabídkovou cenu 180.920 Kč bez DPH,
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• schválila opravu střechy obecního domu č.p. 243 Suchý Řádek. Jedná se o investici v hodnotě
cca 72 tis. Kč bez DPH. S opravou bude počítáno v rozpočtovém období 2020,
• se seznámila a vzala na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného vyhotovený Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky dne 16.9.2019,
• vzala na vědomí Zápis č. 73/2019/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice
za rok 2019, vypracovaným kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Krajského úřadu
Zlínského kraje dne 11.10.2019,
• schválila navýšení hodnoty stravenek zaměstnanců městyse Buchlovice ze současných 80 Kč
na 100 Kč s účinností od 1.1.2020,
• schválila pořadateli akce Tour de Morava US cars sraz přátel amerických aut všech generací
zaparkovat cca 35–40 aut na náměstí v Buchlovicích a to dne 1. 5. 2020 v době od 11 do 14 hodin,
• schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích pro zimní období
2019–2020,
• posoudila žádost Charity Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 247, Uherské Hradiště
o poskytnutí finančního příspěvku na provoz, Rada městyse Buchlovice žádost předává
zastupitelstvu s doporučením na poskytnutí částky ve výši 20 tis. Kč,
• schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Řadová,
Krystýnek, přel. NN“ za cenu 5.200 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční
soustavy – kabel NN a kabelový pilíř,
• schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice pod názvem „Buchlovice, nám.
Svobody, Šedová, kab. NN“ za cenu 3.000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění
distribuční soustavy – kabely NN a kabelový pilíř,
• schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě náležející ke stavbě
„Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení a místního rozhlasu – Váhovy, B. Němcové,
Řadová“ s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 za jednorázovou úhradu ve výši 2.659 Kč,
• schválila uzavření Servisní smlouvy o provádění záručních a pozáručních servisních prací
topidel v hale CIHELNA se společností 4heat s.r.o., se sídlem Ječná 1321/29a, Brno. Ceny prací
budou stanoveny dle aktuálního ceníku,
• schválila poskytnutí pěti volných ploch mezi okny v hale CIHELNA pro umístění reklamních
tabulí o velikosti nejméně 2,25 × 1,25 m za cenu do konce roku 2019 – 500 Kč/m2 (cena platná
pro první rok nájmu), od 1.1. 2020 a v dalších letech nájmu – 700 Kč/m2/rok,
• schválila Směrnici Úřadu městyse Buchlovice o zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu
s uložením inženýrských sítí v městysi Buchlovice,
• vzala na vědomí informaci o demolici objektu č.p. 166 v k.ú. Buchlovice. Rada ukládá stavebníkovi
dbát pořádku kolem staveniště, zamezit prašnosti a zajistit bezpečnost kolemjdoucích,
• schválila cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808,
Chomutov na vytvoření internetových stránek s prezentací www.buchlovice.cz za cenu
34.500 Kč bez DPH za základní modul a 35.800 Kč bez DHP za doplňkový modul – univerzální
překladač, mluvené slovo a senioři a mobilní aplikace v obraze,
• schválila cenovou nabídku společnosti DUIS s.r.o., se sídlem Srbská 21, Brno na vypracování
technicko - ekonomické studie odkanalizování místní části Smraďavka – Buchlovice za cenu
49.000 Kč bez DPH. Cílem studie je zhodnotit možná řešení týkající se způsobu nakládání
s odpadními vodami, zhodnotit technické aspekty jednotlivých řešení, investiční a provozní
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náklady jednotlivých řešení, hydraulickou a látkovou kapacitu jednotlivých ČOV, na které by
bylo možno OV přivést, délku a vhodnost trasy přivaděče, soulad řešení s PRVKUK, územním
plánem, plánem rozvoje obce…,
• schválila termín veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice a to na pondělí
21.10.2019,
• schválila termín veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice a to na pondělí
16.12.2019.

Rada městyse Buchlovice schválila rozpočtová opatření:
• č. 12 pro rok 2019. Jedná se o navýšení na straně příjmů o 141 tis. celkem na 46.156,8 tis. Kč,
• č. 13 pro rok 2019. Na straně příjmů se jedná o navýšení o 5088 tis. celkem na 51.244,8 tis. Kč.
Na straně výdajů se jedná o navýšení o 1711 tis. celkem na 45.768,5 tis. Kč,
• č. 14 pro rok 2019. Na straně příjmů se jedná o navýšení o 77 tis. celkem na 51.321,8 tis. Kč.
Na straně výdajů se jedná o navýšení o 100 tis. celkem na 45.868,5 tis. Kč,
• č. 15 pro rok 2019. Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů o 10 tis. Kč celkem
na 51.331,8 tis. Kč,
• č. 16 pro rok 2019. Jedná se o navýšení rozpočtu na straně výdajů o 35 tis. Kč celkem
na 45.903,5 tis. Kč,
• č. 18 pro rok 2019. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 1.804 tis. Kč celkem
na 53.135,8 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná pouze o přesuny mezi kapitolami rozpočtu.

Rada městyse se podrobně seznámila se zápisy:
Komise výstavby a územního rozvoje, která se vyjadřuje k projektovým dokumentacím novostaveb, rekonstrukcí, pracuje na tvorbě nového územního plánu…
Komise ochrany životního prostředí, která se zabývala umístěním kontejnerů na bioodpad v chatové oblasti Smraďavka, posouzení stavu kaštanu u dřevěné lávky před tržnicí, druhou etapou
kácení stromů v Buchlovicích, návrh na ořez lípy neviny II…

Rada městyse Buchlovice posuzovala žádosti o odkup pozemků:
• souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 1036/1 o výměře cca 55 m2 a části
p.č. 1004/3 o výměře cca 39 m2, vše v k.ú. Buchlovice, LV 10001 a předala tuto žádost
zastupitelstvu s kladným doporučením,
• žádost o odkup p.č. 639/4 předala zastupitelstvu, odprodej však nedoporučila z důvodu
přípravy projektové dokumentace ke stavbě parkoviště u hřbitova,
• žádost o odkup p.č. 3365/2 předala zastupitelstvu, odprodej však nedoporučila.

Na svých výjezdních jednáních na Smraďavku, Trnávky a Mazánek
Rada městyse Buchlovice řešila a zjišťovala podrobnosti k žádostem:
• žádost o odkup části p.č. 2515 – žádost předává zastupitelstvu, prodej však nedoporučuje,
• žádost o odkup částí p.č. 2385 a části 2407/1 – žádost předává zastupitelstvu, avšak po zjištění
umístění a využití pozemků na místě samém jejich odprodej nedoporučuje,
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• žádost o odkup p.č. 2487 či směnu části pozemku p.č. 2487 o výměře cca 102 m2 za část
pozemku p.č. 2486/1 o výměře cca 62 m2 – žádost předává zastupitelstvu s kladným
doporučením směny,
• žádost o pronájem části pč. 2488 pro zřízení parkovací plochy a o možnost zhotovení
přístupové cesty k chatě – rada žadateli doporučuje vzájemnou dohodu s ostatními uživateli
veřejného prostranství,
• žádost o pronájem části p.č. 2315/12 pro zřízení parkovacího stání – rada žadatelce
doporučuje vzájemnou dohodu s ostatními uživateli veřejného prostranství,
• žádost o odkup části p.č. 2631/1 a p.č. 2098/1 - rada žádost předává zastupitelstvu, jejich
odprodej však nedoporučuje. Žadatel tyto pozemky využívá jako příjezd ke své chatě a může
se spolehnout, že tak jako doposud ani v budoucnu mu při přejezdu přes předmětné veřejně
přístupné pozemky nebude ze strany městyse Buchlovice zabraňováno,
• žádost o vyjádření se k záměru garáže lokalita Újezda, p.č. 2878/1 v k.ú. Buchlovice – radní se
na místě seznámili se stavem stavby RD a posoudili vše v souvislosti se závěrem Komise výstavby,
• sad klenotů - starý altán musel být z bezpečnostních důvodů již odstraněn, je v plánu v roce
2020 jeho nové pořízení,
• hruškový sad - radní doporučují s nájemcem osobní schůzku ke zjištění jeho plánů mimo jiné
i s budoucností zanedbaného hruškového sadu,
• žádost o zajištění nerušenému výkonu vlastnických práv majitelů pozemků v Mazánku
ze Starého Města.

Rada městyse Buchlovice dále projednávala:
• Stav a obnovu počítačového vybavení Úřadu městyse Buchlovice,
• v návaznosti na kabelizaci ulice Váhovy nefungující rozhlas u Domova pro seniory
v Buchlovicích a osvětlení u garáží,
• doplnění kontejnerů na bioodpad na Smraďavce,
• doplnění popelnic na tříděný sběr kovu a hliníku do sběrných míst v Buchlovicích,
• nákup 12 ks obecních stánků v celkové hodnotě 120 tis. Kč a 6 pivních setů,
• nové obecní webové stránky a pořízení elektronické úřední desky,
• odstranění či otočení osvětlení chodníku mezi první bytovkou v ulici Komenského a poslední
v ulici Řadová. Toto světlo je zde z důvodu bezpečnosti chodců a snížení kriminality,
• ořez větví podél komunikací jak v městysu, tak při cestě na Smraďavku,
• stav hruškového sadu na Újezdách, hlavně obrovská hromada suchých větví vedle sadu
na obecní parcele,
• územní souhlas k umístění ohraničení kontejnerů na křižovatce „u Krátkého“, včetně osobního
jednání s majiteli přilehlého RD,
• aktualizaci projektu parkoviště u Záložny, vzhledem ke změně stavebního zákona je třeba
i získat všechna nová vyjádření,
• několik žádostí k vyjádření výstavby nebo rekonstrukcí RD v Buchlovicích – ve spolupráci
s Komisí pro výstavbu…,
• poničení prvků na novém dětském hřišti u Haly Cihelna, umístění osvětlení, případné oplocení
a zamykání hřiště,
• na podnět chataře možnostmi regulace hlučných činností na území městyse, radní tuto
otázku zvážili v souvislosti s vhodností a nutností zavedení OZV upravující tuto problematiku,
rada se k zavedení OZV nepřiklání. Provádění hlučných činností je do jisté míry o zvyklostech
a dobrých poměrech ve většině případů mezi sousedy.
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Usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 5/2019
ze dne 12. 8. 2019
Zastupitelstvo městyse Buchlovice:
• vzalo na vědomí informace kontrolního a finančního výboru,
• vzalo na vědomí radou provedená rozpočtová opatření číslo 8 až 10 rozpočtu městyse
Buchlovice pro rok 2019,
• schválilo provedení rozpočtového opatření číslo 11 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2019,
s celkovou úpravou rozpočtu na straně výdajů +324 tis. Kč.,
• schválilo dříve přiznané odměny za výkon funkcí předsedů a členů finančního a kontrolního
výboru a komise pro výstavbu a územní plánování od 1. 9. 2019 pevným měsíčním paušálem,
bez nutnosti dokládání činnosti zápisem a prezenční listinou,
• schválilo pořízení územních studií pro ÚP městyse Buchlovice – lokalita „Pod větřákem“
a lokalita „Lázně Leopoldov“ a „ATC Smraďavka“, uložilo pověřenému zastupiteli pro územní
plánování -podat žádost pořizovateli na zpracování Zadání územních studií pro ÚP městyse
Buchlovice a podílet se aktivně na jejich přípravě ve spolupráci s pořizovatelem,
• schválilo prodej svého 1/6 podílu pozemků pč. 232/41 o výměře 18 m2, 3246/467 o výměře
80 m2, 3252/12 o výměře 112 m2, 3246/465 o výměře 222 m2 a 3252/9 o výměře 352 m2
za dohodnutou cenu 15 000 Kč, která je vyšší než cena dle znaleckého posudku žadateli –
SVK a.s. Uherské Hradiště,
• neschválilo prodej pč. 3243/9, 3243/19 a 1055,
• schválilo bezúplatný převod pozemků pč. 507 o výměře 228 m2, pč. 508/3 o výměře
2139 m2, pč. 508/13 o výměře 36 m2, pč. 509/1 o výměře 918 m2, stavby kabin s tribunou
a příslušenstvím na pozemku pč. 507 a stavby bufetu s přístřeškem na posezení na pozemku
pč. 508/13 do majetku městyse Buchlovice od Tělovýchovné jednoty Buchlovice, z.s.

Usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 6/2019
ze dne 21. 10. 2019
Zastupitelstvo městyse Buchlovice:
• vzalo na vědomí informace o činnosti finančního a kontrolního výboru,
• vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 12 až 16 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2019,
• schválilo rozpočtové opatření č. 17 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2019 – navýšení
položky 5331 § 2199 – Příspěvek na provoz S M B p.o. Buchlovice o částku 236 tis. Kč pro
generální opravu traktoru Zetor Proxima,
• schválilo poskytnutí peněžního daru ve výši 20 000 Kč církevní právnické osobě – Charita
Uherské Hradiště,
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Buchlovice s účinností od 01. 01. 2020,
• schválilo ukončení prací na rozpracovaném územním plánu městyse Buchlovice dle zadání
z roku 2014,
• schválilo koupi dvou částí pozemku pč. 1517/2 oddělené geometrickým plánem jako pozemky
pč. 1517/3 o výměře 64 m2 a pč. 1517/4 o výměře 25 m2, za dohodnutou cenu celkem 4 450 Kč,
• schválilo prodej části pozemků pč. 1004/3 a 1036/1 o výměře cca 94 m2 za cenu v daném
místě a čase obvyklou 500 Kč/m2 žadatelům z Buchlovic.
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Schválený
rozpočet
na rok 2020

Očekávané
plnění

Schválený
rozpočet
rok 2019

Text

ORG

UZ

Položka

§

Schválený rozpočet na rok 2020 –
Příjmy v tis. Kč Městys Buchlovice

1111

2612 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

6 900

7 700

7 700

1111

4634 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

490

575

575

1113

1660 Daň z př. FO podle sídla

650

750

750

1112

1652 Daň z př. FO podnikatelé 20.59 %

180

180

180

6 910

6 910

6 910

1121

641 Daň z př. právnických osob

1211

1679 Daň pro převod DPH

1511

633 Daň z nemovitosti

1122

Daň z příjmů právnických osob

15 650 16 450

16 450

2 000

2 000

2 000

-

895

-

1 280

1 285

1 284

150

151

151

ORJ
1340
1340

Poplatek za likvidaci odpadu
1 Poplatek za likvidaci odpadu-chaty

1341

Poplatek ze psů

40

38

38

1342

Poplatek rekreační doplatek rok
2019

60

80

30

1342

Poplatek z pobytu

1343

Poplatek veřejné prostranství

20

52

50

1344

Poplatek ze vstupného

25

25

25

1349

Poplatek z ubyt. kapacity
doplatek rok 2019

40

50

15

1356

Příjmy úhrad za dobývání nerostů

-

12

12

1381

Výtěžek HP

300

200

200

1385

Výtěžek HP

-

20

20

130

1361

1 Správní popl. – stavební

250

250

250

1361

2 Správní popl. – matriční

16

13

13
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1361

4 Správní poplatek CechPoint

1361

5 Správní poplatek sňatky

2460

Splátky půjčených prost. od obyv.

8

6

6

100

182

180

60

60

10

-

-

-

230

240

240

1036 2111

Správa lesa – prodej dřeva

2219 2132

Nájem VP – parkoviště

2141 2111

Příjmy z prodeje IC odznaky, mapy

15

13

13

2141 2112

Příjmy z prodeje IC odznaky, mapy

290

320

320

2143 2111

VP reklamní tabule

10

9

9

-

7

-

2169 2212

2 Pokuta stavební

3314 2111

Příjmy z poskyt.služeb – knihovna

3639 2119

Věcné břemeno

3341 2111

Ost. příjmy – hlášení

3349 2111

Zpravodaj

3611 2141

Příjmy z úroků

3392 2111

ČSKC – půjčovné za kroje, boty

3399 2111

ČSKC

3612 2132

Bytové hospodářství

-

-

5

8

8

20

22

22

3

2

2

3

3

3

26

46

50

270

255

255

3613 2132

Pronájem majetku obce

2 700

2 700

2 700

3632 2111

Pohřebnictví

90

188

90

3639 2131

VP nájem

90

90

90

5

5

5

3639 2310

Příjmy z prodeje krátdob. majetku

-

-

-

3639 3111

Příjem z prodeje pozemku

-

155

-

3639 2131

Příjmy z pronájmu pozemku

420

420

420

3725 2324

EKO-KOM

280

301

280

3749 2211

Pokuty z porušení ŽP

-

-

-

5512 2329

SDH – zásahy

-

56

-

3639 2131

1 Poplatek za VP – garáže

6171 2111

5 Příjmy – přefakturace služ. nájemců

300

106

100

6171 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

-

1 518

-

6171 2324

Přefakturace služ. nájemců

40

172

170

6171 2324

1 Náhrada škody

6171 2329

Ostatní nedaňové příjmy

6310 2141

Bankovní úroky

-

-

-

15

11

15

2

2

2
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ORG
4111

98016

Nein. dotace ze SR sčítání lidí,
domů

-

25

-

4111

98348

Dotace do evropského
parlamentu

-

58

-

Příspěvek ÚP – Trávníčková

-

97

-

Příspěvek ÚP – Jošková

-

15

-

Dotace Ministerstva vnitra – SDH

-

195

4116
4116
4116

14004

4121

2060 Obec Stupava požární ochrana

5

5

5

4121

2078 Obec Zlechov požární ochrana

25

25

25

4121

2013 Obec Břestek požární ochrana

25

25

25

4121

2055 Obec Staré Hutě požární ochrana

5

5

5

4112

Dotace na výkon státní správy

2 430

2 542

2 579

4116 103133063

Dotace Min. školství – vzdělávání

-

240

-

4116 103533063

Dotace Min. školství – vzdělávání

-

1 365

-

Dotace Min. pro M – reg. hřbitova

500

-

4216 107117968

Dotace Min. pro MR – učebna

164

-

4216 107517969

Dotace Min. pro MR – učebna

2 788

-

4216

17508

CELKEM

42 433 52 582 44 412

Sestavila: Eva Borská
Dne 18. 12. 2019

Mgr. Pavla Večeřová
starostka městyse Buchlovice
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Ostatní zemědělská a potravinářská
činnost a rozvoj

25

Schválený
rozpočet
na rok 2020

Udrž. výr. pot. zeměd.,
zem. půd. fond a mim. funkce zem

Očekávaná
skutečnost
2019

1011

Rozpočet
po úpravách
1.–18. 2019

Schválený
rozpočet
na rok 2019

Text

položka

§

Schválený rozpočet na rok 2020 –
Výdaje v tis. Kč Městys Buchlovice

25

19

25

15

15
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1036

Správa v lesním hospodářství

43

43

8,0

48

2141

Vnitřní obchod

1 308

1 308

1 202

1 381

Služby městyse Buchlovice, p.o.

4 660

4 896

4 896

5 490

Obchod a služby

2 050

2 044

1 302

1 399

2199 5331
2199
2212

Silnice

1 280

5 477

1 120

7 405

2229

Ostatní nákupy j.n. – dopravní značení

220

220

47

50

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

250

250

244

250

2310

Pitná voda – projekt vodovod Chrastě

170

170

72

1 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

500

500

115

510

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
Buchlovice, p.o.

2 650

2 650

2 650

2 650

Projekt Staveb.úpravy a pořízení
učeben fyz.

3 700

4 143

4 026

770

Neinv.dotace z Operač. prog.
Výzkum, vývoj, vzdělávání

1 606

1 606

3311

Divadelní činnost

20

20

3314

Činnosti knihovnické

428

428

399

457

3315

Činnnosti muzeí a galerií

271

291

243

278

3316

Vydavatelská činnost – Buchlovský
zpravodaj

102

102

71

82

3319

Ostatní záležitosti kultury – SOZ, hody,
dary kult. spolkům

120

222

222

120

3330

Činnost náboženských společností

39

39

3341

Místní rozhlas

150

150

150

3113 5331
3113
3113 5336

10

3392

Zájmová činnost v kultuře – spolky

22

22

3399

Ostatní záležitosti kultury – akce ČSKC

80

80

37

50

3412

Sportovní zařízení – hřiště,
Víceúčelová sportovní hala

1 738

1 781

1 685

1 538

3419

Ostatní tělovýchovná činnost – spolky

209,5

209,5

3421

Využití volného času dětí a mládeže,
dětské hřiště,spolky

190

175

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví, spolky

27,5

27,5

3612

Bytové hospodářství

250

250

190

295

3613

Nebytové hospodářství

64

64

41

178

3631

Veřejné osvětlení

2 090

2 686

2 653

3 567

105

20
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3632

Pohřebnictví

1 552

1 590

1 585

137

3633

Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí

90

90

-

150

3636

Územní rozvoj

311

311

17

359

3639

Komunální služby a územní rozvoj

423

423

77

1 073

3721

Sběr a svoz nebezpených odpadů

30

30

30

30

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

2 061

2 351

2 455

2 391

3729

Ostatní nakládání s odpady

205

205

140

450

3741

Ochrana druhů a stanovišť, spolky

20

20

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

310

342

265

272

4341

Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč.
soc. nepřizpůsob.

10

10

-

10

4399

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky
zaměstnanosti

10

10

1

10

5212

Protipovodňová opatření

36

36

22

22

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

402

541

533

377

6112

Zastupitelstvo obce

2 037

2 037

2 037

2 067

6117

Volby do Evropského parlamentu

58

40

6149

Došetření sčítání lidu

25

25

6171

Činnost místní správy

7 342

6 753,5

6 662

8 018

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

44

44

32

45

6399

Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu

429

1 324

1 275

450

6402

Finanční vypořádání minulých let

30

30

30,0

19

37 576 46 139,5

38 752

43 453

CELKEM

Dne 17. 12. 2019						
Mgr. Pavla Večeřová
Zpracovala: Pavlína Procházková						
starostka Městyse Buchlovice

Informace – místní poplatky
Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice v obci a poplatek za psa se začnou vybírat
od 1. března 2020 na pokladně městyse Buchlovice. Splatnost těchto poplatků je 30. června 2020.
Pokud máte námět nebo příspěvek do Buchlovského zpravodaje, můžete nově poslat na:
buchlovsky.zpravodaj@seznam.cz
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Informace z TIC Buchlovice
14. ledna 2020 začíná předprodej vstupenek na 1. Buchlovský hasičský ples
Žluté pytle na svoz odpadu se začnou vdávat koncem ledna 2020.
Bude předem vyhlášeno místním rozhlasem.
Otevírací doba TIC Buchlovice: úterý až pátek 9.00–12.00, 12.30–15.00

Výzva – Vážení spoluobčané, vyhlašujeme akci
„POŠLI FOTKU Z BUCHLOVIC“.
Jestli máte fotografie Buchlovic, které se Vám povedly a chcete se o ně podělit s ostatními,
zašlete je na mailovou adresu cskcbuchlovice@seznam.cz nejpozději do 15. června 2020.
Do předmětu uveďte: POŠLI FOTKU Z BUCHLOVIC.
Všechny fotografie vystavíme na vernisáži 26. 6. 2020 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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Na Mikuláše navštívila Úřad městyse Buchlovice mikulášská družina složená z Mikuláše, andělů a čertů,
která zaměstnancům úřadu zahrála a zazpívala. (foto -bž-)

V pátek před Vánocemi přišli i na Úřad městyse Buchlovice zazpívat a koledovat žáci naší základní
školy. (foto -bž-)
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202013

Vážení spoluobčané,
žádáme Vás o ohleduplnost
při parkování vašich vozidel
Celoročně je třeba myslet na bezpečné zastavování, např. když si jdete „jen“ něco vyřídit nebo
nakoupit. Většinou stačí malá chvilka a špatně stojící auto a už je neštěstí na světě. Kolik lidí pak
může mít trápení!
Navíc je třeba připomenout něco málo z pravidel silničního provozu – vždy musí zůstat dostatečná
šířka k průjezdu ostatních vozidel, neparkovat v nedostatečně přehledné křižovatce a poblíž ní.
V zimě je třeba zase myslet na to, že když napadne sníh a je třeba jej odhrnout, stojící auto u krajnice odhrnutí znemožní a hromady sněhu zůstanou na silnici. Na jaře je zase tatáž situace při
zametání komunikací.
Děkujeme všem, kterým tyto záležitosti nejsou lhostejné a vyjdou vstříc, abychom měli Buchlovice
pěkné, čisté a bezpečné!

Kulturní kalendář leden–únor 2020
21. 1.

Přednáška
Hormonální jógová terapie
pro ženy – vstup zdarma
Začátek v 17.30 hod.

ČSKC
Buchlovice

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

7. 2.

Beseda Thajsko na kole –
J. Zámečník

ČSKC
Buchlovice

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

8. – 9.

Dvoudenní seminář
Hormonální jógová terapie
pro ženy, cena 2 390 Kč

ČSKC
Buchlovice
Sobota 9–16 h
Neděle 9–13 h

Magda Semelová, certifikovaná
lektorka HJT, tel. 739 488 704
magdasemelova@seznam.cz
www.hormonalni-joga.org

15. 2.

Školní ples

Hala Cihelna
Buchlovice

Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice,
Mgr. Alena Mikulíková,
mikuale@seznam.cz

20. –
22. 2.

Knižní bazar
Čtvrtek 20.2. 13,00–20.00 h;
Pátek 21. 2. 8.00–20.00 h;
Sobota 22. 2. 9.00–11.00 h

ČSKC
Buchlovice

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

22. 2.

1. Buchlovský hasičský ples
s pochováváním basy

Hala Cihelna
Buchlovice

Hasiči Buchlovice
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Předvánoční návštěva Domova pro seniory

V předvánočním čase navštívili opět zástupci městyse Buchlovice a sociální a zdravotní komise rady
městyse naše spoluobčany v Domově pro seniory v Buchlovicích.
Během besedy u stolu se Buchlovjané z domova seznámili s činností městyse za uplynulý rok,
s proběhlými investičními, kulturními a sportovními akcemi. Slova doprovázela projekce fotografií,
završená prohlídkou starých pohlednic z Buchlovic, hradu Buchlova a buchlovického okolí. Následovalo
předání vánočních dárků s přáním příjemných Vánoc a šťastného nového roku. (foto -bž-)
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Čas adventu…
Rok se s rokem sešel a máme tady opět prosinec, pro děti snad nejkrásnější měsíc v roce. Dny
přání, očekávání a snad i překvapení. Do mateřské školy advent vkročil společně s Mikulášem
a celou jeho čertovskou a andělskou družinou. U nejmenších dětí ukápla i nejedna slzička, starší
to zvládly, i když občas ze zatajeným dechem. Ten den si všechny děti odnášely z mateřské školy
něco zdravého na zub. V polovině prosince jsme pozvali všechny rodiče i prarodiče na tradiční
vánoční posezení do mateřské školy. Děti se náležitě přichystaly. Nejenže uměly spoustu koled
a písniček o Vánocích, ale společně s paní učitelkami napekly výborné perníčky. Ten den to u nás
ve školičce vonělo jako u maminky v kuchyni. Odpoledne se všechny třídy zaplnily rodiči i prarodiči dětí. Zpívaly se koledy, chutnalo cukroví, ale hlavně, nikdo neodcházel ze školky s prázdnou.
Někdo si odnášel vyrobený stromeček, svícínek z jablíčka nebo třpytivou betlémskou hvězdu. Bylo
nám spolu moc dobře. Nezapomněli jsme ani na dědečky a babičky v Domově seniorů, kam chodíme pravidelně koledovat a potěšit staroušky i přáníčkem od dětí. Teď už jenom odpočítáváme
dny, kdy bude Štědrý den. Všechny děti stihly namalovat Ježíškovi to, co by si opravdu přály pod
stromečkem najít. A my jen doufáme, že se jim přání splní a Ježíšek přijde. Vždyť to není tak dávno,
co jsme i my věřili na Ježíška……Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce
2020 zdraví, štěstí, klid a spokojenost.
Kolektiv mateřské školy
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Děti navštívily obecní úřad

Ve středu 18. prosince nás na úřadě městyse navštívili koledníci z mateřské školy Buchlovice.
Děkujeme za zpříjemnění předvánočního času.
Pracovníci Úřadu městyse Buchlovice

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202017

O Vánoční dílničky byl zájem

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice opět uspořádal v sobotu 7. prosince
2019 Vánoční dílničky v sále restaurace U Páva. Děti si se svými rodiči vyráběli nejenom vánoční
ozdoby na stromeček, ale mnozí i vánoční dárky pro své blízké. Tentokrát se k žákům základní
školy přidaly i děti z mateřské školy a buchlovičtí skauti.
Foto Iva Pašková
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Návštěva našeho dřívějšího
hlavního města – Vídně
Je čtvrtek 28. Listopadu 2019 a v řadě rodin se ozývá ten ne vždy po ránu příjemný zvuk,
který nám oznamuje, že bychom měli opustit vyhřátou postýlku a vrhnout se do víru každodenních povinností. Dnes je to však trochu jiné, dnes vstáváme celí natěšení, protože
se za chvíli vydáme za poznáním do rakouského hlavního města Vídně. V rámci dějepisného vzdělávacího programu Habsburská Vídeň se budeme seznamovat nejen s historií
Rakousko-Uherska, ale současně s životem ve velkoměstě. Tak velké město u nás nemáme.
Ale pojďme pěkně popořádku.
Už víme, že je čtvrtek ráno a za chvilku máme
být u školy, protože náš autobus odjíždí přesně
o půl sedmé. Ještě jsme museli předem ukázat
naše cestovní doklady a průkazku zdravotní
pojišťovny, co kdyby... Naštěstí žádné kdyby
nebylo. Ale to už všichni sedíme v autobuse,
který se s námi vydává na cestu nejen za kulturou, ale i vzděláváním. Náš pedagogický
doprovod tvoří paní učitelka Šmolová, pan
učitel Chmel a v neposlední řadě náš dnešní
průvodce Mgr. Pavel Kočí, který nás neustále
zahrnuje novými a novými informacemi a znalostmi. Ani jsme se v autobuse pořádně neohřáli a už jsme v městečku Mikulově, kde
trávíme naši první technickou přestávku.
Po necelé půlhodince už zase sedíme na svých
místech a za několik minut po odjezdu z parkoviště u benzinové pumpy Shell překračujeme státní hranice s naším jižním sousedem
a vjíždíme do Dolního Rakouska, do jedné
z devíti spolkových zemí. Dolnorakousko je
bezprostředně spojeno s naší historií, neboť
právě tady na Moravském poli byl náš tehdejší panovník Přemysl Otakar II. v roce 1278
poražen. Ještě jedna důležitá informace se
zde nabízí a to ta, že těsně za hranicí začíná
rakouská dálnice A5, která vás pohodlně
a bezpečně dovede až do hlavního města
dnešního Rakouska, Vídně. A zde je nutné
připomenout, že město Vídeň je druhou spolkovou zemí Rakouska.
Ani ne po celé hodince jízdy vjíždíme do cíle
našeho dnešního putování. Náš kulturně vzdělávací program je rozdělen do 3 částí, první

část – návštěva Schönbrunnu, druhá část –
návštěva Hofburgu a třetí část pak návštěva
kulturních památek – od Stephansdom zum
Wiener Radhaaus (od chrámu svatého Štěpána
až k Vídeňské radnici) a prohlídka vídeňských
vánočních trhů. Zde musíme podotknout, že
ve Vídni se koná více než 30 vánočních trhů.
Ale vraťme se do Schönbrunnu (česky Krásný
pramen), který byl nalezen v hlubokých lesích
za Vídní, kde si později naši panovníci postavili
tzv. letní sídlo s krásnými zahradami. Dnes
v nich pracuje okolo 90 zahradníků. Prohlídka
této části Vídně byla zakončena naším prvním
individuálním rozchodem a návštěvou vánočních trhů.
Z Schönbrunnu jsme se přesunuli do historického centra našeho bývalého hlavního města,
do Hofburgu. Zde začínáme prohlídku upamátníku naší jediné vládkyně Marie Terezie.
Tato prohlídka je nazvaná od Marie Terezie
k Sisi. Marie Terezie, která stála v čele habsburské říše 40 let, byla právě ta žena, která
svým patentem z roku 1774 přivedla děti
ve věku 6–12 let do škol. Prošli jsme komplexem budov, který se nazývá Hofburg. Ten
dříve sloužil jako sídlo panovníků, dnes v něm
pobývá prezident Rakouska. Taky jsme si prohlédli archeologické nálezy původní osady
Vindobona, která stála na místě dnešní Vídně,
ale asi o 15 m níž. Odtud jsme se přesunuli
k chrámu sv. Štěpána, Stephansdomu, a následoval druhý individuální rozchod. Opět jsme
mohli utratit trochu peněz, zakoupit nějakou
tu sladkost i dárek pro rodiče či sourozence
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a prohlédnout si druhý z vánočních trhů
ve Vídni. Po určité době a důkladném přepočítání našimi učiteli (toto přepočítání nás
účastníků zájezdu bylo vždy, když jsme měli
rozchod, snad proto, aby nás nebylo na konci
třeba víc a my se pak nevešli do autobusu),
jsme se vydali na naši poslední prohlídku
Vídně, a to k nové vídeňské radnici. Předtím
jsme se ještě zastavili u památníku nejslavnější ženy naší dřívější vlasti, Alžběty Bavorské, manželky císaře Františka Josefa II., který
byl naším nejdéle vládnoucím monarchou
– u moci byl celých 68 let. Alžběta byla nazývána „Sisi“, protože ji tak oslovoval její otec.
Pak jsme se z Volksgarten (Lidové zahrady),
kolem Burgtheater (Hradního divadla), kde
mimo jiné účinkovali a stále účinkují i čeští
herci, např. Pavel Landovský a Miroslav Donutil, přesunuli na naše poslední prohlídkové
místo, před vídeňskou radnici. Tady jsme

měli poslední individuální rozchod. Tento
třetí vánoční trh patří k největším ve Vídni.
Byli jsme nadšeni nejen z velikosti těchto
trhů, výzdoby, ale i krásné předvánoční atmosféry. Po setmění pak vynikla i úchvatná
vánoční světelná výzdoba. V půl páté jsme se
po povinném „přepočítání oveček“ odebrali
k autobusu, který nás odvezl bezpečně zpět
tam, odkud jsme ráno vyjeli. A kde už na nás
netrpělivě čekali naši rodiče, kterým jsme toho
chtěli tolik říct… Vše to, co jsme viděli a prožili. A tak jak se zpívá v jedné písničce, „Sláva,
nazdar výletu nezmokli jsme…
Takže zase někdy na shledanou při dalším
putování za poznáním a vzděláváním. Děkujeme za krásný a zajímavý den a výlet nejen
do historie, ale i současnosti.
Mgr. Jaroslav Chmel
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Mikulášská obchůzka žáků ZŠ

Tak jako každý rok i letos vyrazili žáci deváté třídy na Mikulášskou obchůzku. Nejprve navštívili
své mladší spolužáky na I. stupni. Nezapomněli také nakouknout do školní kuchyně a zkontrolovat tam paní kuchařky. Poté šli obdarovat děti do mateřské školy a trošku postrašit na úřad paní
starostku a další zaměstnance úřadu. Svoji obchůzku zakončili v Domově seniorů, kde kromě
čertovských písniček zazpívali i několik vánočních koled.
Jana Bránecká
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Rozsvěcování vánočního stromu
Na druhou neděli adventní jsme se sešli u příležitosti rozsvěcování vánočního stromku na náměstí
v Buchlovicích. Od 14 hodin byl připraven bohatý kulturní program, kterého se zúčastnili Ženský
sbor, CM Rubáš, pěvecký sbor ZŠ Buchlovice pod vedením J. Macka, Děcka z Buchlovic, Farní sbor
a Buchlovská schola a děti z MŠ Buchlovice. Akci zahájily paní starostka P. Večeřová spolu s paní
ředitelkou ZŠ a MŠ Buchlovice R. Minaříkovou, přišel pan farář R. Chmelař s požehnáním a celým
programem nás skvěle provázela Petra Kropáčová. Součástí rozsvěcování byl i vánoční jarmark,
kde svařák a vánoční punč tekl proudem a bylo možné si zakoupit také milé a krásné dárky, které
vyrobily děti ze ZŠ Buchlovice a Děcka z Buchlovic. Hasiči se nám zase postarali o občerstvení.
U jejich stánku se zabijačkou bylo pořád plno. Jako doprovodný program byla již tradiční ochutnávka vánoček a košt slivovice. Všem děkujeme za přinesení „vzorku“ jak vánočky, tak slivovice
a slíbili jsme, že výnos z této ochutnávky, která letos vynesla 4 700 Kč, poputuje na konto KRTEK
Nadačního fondu dětské onkologie. V 16,30 hodin přijel Mikuláš se svou družinou a všem odvážným, i méně odvážným, dětem rozdával mikulášskou nadílku. Nejen díky slunečnému počasí, ale
především díky úžasné náladě, společnému setkání a zastavení se v předvánočním shonu to byla
opravdu pěkná akce v závěru roku.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli, manželům Vandovým
za darování stromu, hasičům za krásnou mikulášskou družinu, pracovníkům SMB za výzdobu
Buchlovic a ostatním, kteří se zúčastnili programu a příprav. Samozřejmě děkuji i Vám, kteří jste se
přišli podívat a pomohli vykouzlit nádhernou předvánoční atmosféru.
…a do nového roku hodně zdraví a štěstí, pohody a společných setkání!
Iveta Rosůlková
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Schola v domově pro seniory

Již několik let (snad i desítek) navštěvuje pravidelně 26. 12. odpoledne Buchlovská schola obyvatele Domova pro seniory Buchlovice. Chodíme patro po patru, na každém zazpíváme několik
vánočních písní a koled a vždy potěšíme tyto lidičky nejen zpěvem ale i malým dárečkem. Letos
nám paní Kapounková s paní Žufánkovou napekly perníčky, za což jim moc děkujeme!
Když vidíme ty krásné úsměvy na tvářích obyvatel domova, u některých i slzy dojetí, vždy nás
to utvrdí v tom, že tato aktivita má smysl! Je třeba, aby se i naši menší zpěváčci setkávali s touto
generací a poznávali, že tito lidé jsou součástí naší společnosti, že nestojí na okraji, ale jsou pro
nás stejně důležití jako jiní.
Obyvatelům Domova pro seniory Buchlovice přejeme hodně zdraví, pohody, dobrých lidí kolem
sebe a láskyplné péče!
A obětavým pracovníkům domova přejeme též hodně zdraví a síly, pohody a drobných každodenních radostí, kterých není nikdy dost a ze kterých se dá čerpat energie do další těžké práce!
Za Buchlovskou scholu Pavla Večeřová, foto Lumír Svoboda
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Předvánoční čas obohatil
program Děcek z Buchlovic

Předvánoční atmosféru opět zpříjemnilo vystoupení pořádajících Děcek z Buchlovic s tanečním oborem
Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Komponované vystoupení, nazvané Rozžíhá Maria svíce
v nás, na kterém se dále podílela Cimbálová muzika Džbánek z Tupes a Sem Tam sbor (složený s finalistek
soutěže Zazpívej, slavíčku), se uskutečnil 22. prosince 2019 v Hale Cihelna. (foto -bž-)
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Vánoční turnaj malých fotbalistů

V sobotu 14. prosince 2019 se uskutečnil v Hale Cihelna v Buchlovicích Vánoční turnaj mladých
fotbalistů. Své zápasy sehráli nejmladší hráči a hráčky školiček, dále hráči a hráčky mladší a starší
přípravky TJ Buchlovice a FC Strání, kteří byli za své úsilí oceněni medailemi, sladkostmi a občerstvením v místním bufetu, za potlesku a přítomnosti spokojených rodičů a ostatních diváků.
Foto Bronislav Mikulík
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Okénko Folklorního studia Buchlovice
Na návštěvě u paní Dany Zátopkové

Když jsme nastupovali do vlaku a vyráželi směr Praha, byla středa 29. září 2019. Řeklo by
se – co může být zvláštního na pracovním deštivém dnu? A přitom stačí málo a všední den
se může stát opravdovým svátkem…
Ve Folklorním studiu jsme návštěvu u paní Dany plánovali už dlouho, ale až teď se podařilo
vše zrealizovat. Navíc byl dobrý důvod. Pár dní předtím se totiž Dana Zátopková dožila
neuvěřitelných 97 let!
Vybaveni informacemi z různých novinových
článků, zanechali jsme doma květiny, a vzali
s sebou dobroty z Moravy: Modrý Portugal (oblíbenou značku červeného vína oslavenkyně),
také starou slivovici z roku 1980, a čerstvě vyuzený špek. Možná vás napadá: nic, co by se mohlo
hodit sportovkyni formátu olympijské vítězky.
Ale přece! Na pozvánce k oslavě 80. narozenin
měla kdysi paní Dana vtipně napsáno: „Dárky
nechejte doma, ale Modrý Portugal není dárek.“
Slivovice jí určitě připomene milované Valaško,
kde také v Rožnově pod Radhoštěm odpočívá
její manžel Emil zvaný „Ťopek“. A dobře vyuzený
špek? Ten k tomu tak nějak patří. Určitě se bude
hodit „k zakousnutí“ pro některé z dalších gratulantů, kteří přijedou po nás.
S mírnou nervozitou, jak naše návštěva
dopadne, stojíme před malým domečkem
v Troji, kde paní Dana bydlí. Ano – „jsme
správně“, říkám si v duchu při pohledu na věšák
na prádlo vyrobený z oštěpu. Nebyl to ten, se
kterým vyhrála olympiádu v Helsinkách. Z toho
již dříve udělal pan Emil násadu na smeták
a dnes je uložen v muzeu v Kopřivnici.
Modrý Portugal? Směje se paní Dana a dodává:
„Já nevím, kde se to všichni ti lidi dozvěděli…“
A ukazuje nám asi padesát láhví Modrého Portugalu, které dostala k narozeninám. Evidentně
jsme nebyli jediní, kdo získal tuto informaci…
„Jé vy jste přivezli dudy!? To tu ještě nebylo! Je
těžké se na ně naučit hrát?“
Povídáme si o tom, jak bydlela Dana Ingrová
(rodné příjmení) s rodiči v době války a krátce
po ní v Buchlovicích, o jejich poničeném domě,
když spojenecká vojska při přeletu Buchlovic

odlehčovala letadla. Probíráme osudy lidí
a rodin, na které se paní Dana ptá, a také
posloucháme, jak se začala během studií
na Gymnáziu v Uherském Hradišti seznamovat
s atletikou. Možná ale nevíte, že pak se Dana
Zátopková věnovala jinému sportu. V dresu
Slovácké Slavie se stala v roce 1949 mistryní
Československa v házené žen. Až potom přišly
na řadu její největší sportovní úspěchy v hodu
oštěpem: zlatá medaile na XV. olympijských
hrách v Helsinkách, mnohonásobný titul mistryně republiky, titul mistryně Evropy z let 1954
a 1958, světový rekord v hodu oštěpem z roku
1958 (55,73 m), stříbrná medaile z olympijských her v Římě v roce 1960…
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Povídání občas proložíme písničkou a čas
rychle ubíhá… Když se loučíme, připadá
nám, jako bychom paní Danu znali dlouho.
Obdivujeme její mimořádnost a výjimečnost
– nejenom v oblasti sportu, ale i v té své lidské srdečnosti a vitalitě. Obdivujeme, jak se
o všechno zajímá a co si všechno do detailu
pamatuje… Paní Dana si pobrukuje „Byl jeden

gajdoš, co gajdoval za groš, a já enom dziny
dziny od dědiny do dědiny…“
Milá paní Dano, děkujeme za to, že jsme s Vámi
mohli pobesedovat. Přejeme Vám hodně zdraví
a elánu! Věřte, že když si zanotujeme písničku
„Byl jeden gajdoš…“, vždycky ji na dálku zpíváme pro Vás!

Přání nejen novoroční…
Začínal jsem studovat střední školu, když mně v paměti utkvěla jedna příhoda. Bylo to v době
hluboké totality, kdy se mojí sestřenici studující na vysoké škole podařilo vycestovat do Rakouska.
Ač se tomu může současná generace studentů divit, na tehdejší dobu to byla událost zcela mimořádná. Pamatuji si jako dnes, jak se jí po návratu všichni vyptávali, co se jí v Rakousku nejvíc líbilo.
Očekávali asi, že bude popisovat krásné a čisté ulice, výstavní domy s muškáty v oknech či spoustu
zboží, které tehdy u nás nebylo možné koupit. Ona ale odpověděla: „Nejvíc mne překvapilo to, že
se tam lidé na sebe na ulicích usmívají…“
Tato vzpomínka se mně nedávno znovu vybavila, když naši tanečníci s muzikou odjížděli
do Rakouska na festival. Uvědomil jsem si, že za třicet let se u nás změnilo mnohé. Žijeme v čistých
a upravených Buchlovicích, ve svobodné zemi, kdy naše děti mohou cestovat, kam chtějí. Denně
míjíme nablýskaně výlohy obchodů a můžeme si koupit, co se nám zachce…
Přeji tedy nám všem už jen jediné: abychom se na sebe na ulicích dokázali usmívat!
Za Folklorní studio Buchlovice 
Jiří Raštica
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Přednáška o Arnoštu Hrabalovi

Historická společnost Starý Velehrad se Slováckým muzeem Uherské Hradiště uspořádaly v Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě 10. prosince 2019 přednášku o buchlovickém grafikovi a knězi Arnoštu
Hrabalovi k 50. výročí jeho úmrtí (30. 12. 1969).
Arnošta Hrabala jako umělce, člověka a kněze představila PhDr. Milada Frolcová, historička umění
Slováckého muzea, která doprovázela svá slova obrazovou dokumentací. O velké části pozůstalosti,
kterou po Arnoštu Hrabalovi zakoupil před několika lety městys Buchlovice, dále pohovořil a spojil
s krátkou prezentací Bořek Žižlavský. Mezi návštěvníky přednášky nechyběli ani spoluobčané
z Buchlovic. (foto Milan Železník)

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202044

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202045

Buchlovjan představuje stará řemesla
V buchlovické knihovně byla 12. prosince 2019 představena nová kniha někdejšího buchlovického autora Jaroslava Jochymka, nazvaná Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará řemesla na Slovácku.
Jaroslav Jochymek (1902-1973?) se narodil a část života prožil v Buchlovicích. Poté se přestěhoval
do Olomouce, kde od 50. do 70. let minulého století napsal mnoho strojopisných spisů, doplněných vlastními ilustracemi, představujících např. buchlovické hospody a kvelby, pamětihodnosti,
pověsti, vojenské písně, ukolébavky aj.
Nová kniha, které se jako editor ujal publicista, spisovatel a ředitel uherskohradišťské Knihovny B.
B. Buchlovana, Radovan Jančář, pojednává o starých řemeslech, z nichž mnohé již úplně vymizely
a která mají vztah i k Buchlovicím. Jochymek barvitě popisuje např. psáňářku, drátaře, semínkáře,
sklínkaře, žebřače, kožkaře, křesače, opálkáře, říčičáře, cigánské kováře a samozřejmě i profese
orkafáře, šlejfíře a sicaře, podle nichž byla kniha pojmenována.
Novou publikaci, doplněnou autentickými kresbami a doslovem o autorovi z pera Bořka Žižlavského, je možné zakoupit například v TIC v Buchlovicích a v uherskohradišťských knihkupectvích.
Jochymkova kniha o řemeslech byla představena i v uherskohradišťské knihovně již 28. listopadu.
Při této příležitosti předvedl své umění dráteník a brusič, který návštěvníkům nabrousil kvalitně
a zdarma nůžky na starém pískovcovém brusu. Knihu, stejně jako v Buchlovicích, představili Radovan Jančář a vydavatel Tomáš Ježek.
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Nové knihy z Projektu Česká knihovna
Naučná literatura
K. Pacner: Čtvrtstoletí republiky
P. Šámal a kol.: Literární kronika první
republiky
M. Přibáň a kol.: Český literární samizdat
L. Bobková: Jan Lucemburský
Krásná literatura
B. Hrabal: Ze zápisníku zapisovatele, spisy 6
B. Hrabal: Pojízdná zpovědnice, spisy 7
(tímto máme spisy kompletní)
K. H. Mácha: Máj (nejnovější vydání)
J. Rudiš: Český ráj
A. Cima: Probudím se na Šibuji
(český román o japonském snu)

Naučná literatura pro děti a mládež
J. Martínek: Naší republice je 100 let
J. Jůzlová, J. Fixl: Čeští cestovatelé
J. Dvořák: Bydlíme!
Krásná literatura pro děti a mládež
M. Míková, K. Fingerland: Babky
M. Tutschová: Levou zadní
Tyto knihy českých autorů jsme si vybrali
a dostali zdarma v rámci každoroční akce pro
knihovny Projekt Česká knihovna.
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice
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Se starými fotografiemi z alba rodiny Hruškovy v Helštýně se dostáváme do 50. let minulého století.
Na první z nich vidíme buchlovické hasiče ve stejnokrojích a na další autobus s vlečkou s buchlovickým
řidičem Antonínem Pánkem.
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Z hokejové historie Buchlovic
(1969–1994)

(2. pokračování)

V minulém čísle Zpravodaje jsme započali seriál o buchlovickém organizovaném hokeji a jeho
nadšencích, od jehož počátku uplynulo v loňském roce rovných 50 let. Dnes se opět vydáváme
za historií buchlovického hokeje, kdy se ocitáme v polovině 70. let. A opět saháme po někdejší
publikaci Kronika ledního hokeje okresu Uh. Hradiště, kterou uspořádal Josef Fridrich, k níž
za Buchlovice připravoval text pan Milan Daňhel.
V sezóně 1975–1976 skončilo mužstvo Sokola
Buchlovice v okresním přeboru opět na 3.
místě.
V sezóně 1976–1977 se buchlovickému
Sokolu dařilo, v okresním přeboru nenašel opět
přemožitele a vybojoval v pořadí již druhý přebornický titul. V následné kvalifikaci s týmem
Bučovic však nešťastně prohrál 3:2, oba góly
vsítil Milan Daňhel. Kvalifikační utkání bylo
hráno na zimním stadionu Ingstavu v Brně.
Tímto utkáním hráči Buchlovic svou hrou zanechali velmi dobrý dojem a nebýt vlastní branky,
mohli dovézt bod. Nejlepšími střelci byli Martinák, bratři Daňhelovi a Marek.
V sezóně 1978–1979 byl Sokol se Zevetou
Bojkovice jediným zástupcem okresu ve sdruženém meziokresním přeboru. V jejich vzájemném duelu Sokol jedenkrát zvítězil 6:4, ve druhém duelu se oba soupeři rozešli smírně 2:2.
V sezóně 1979–1980 získali muži buchlovického Sokola již třetí přebornický titul a postoupili opět do kvalifikace, kde jim byl soupeřem
v prvním kole Hulín, se kterým sehráli vyrovnanou patii s výsledkem 5:5. Na gólech se dvakrát
podílel Novotný, jednou Milan Daňhel, Pavlík
a Rybář. Následovalo trestné střílení, ve kterém byli úspěšnější hráči Strýček a Chlachula.
Ve druhém kole s T. Rousínov však uhráli pouze
bod za remízu 4:4, v odvetě podlehli 11:3.
V sezóně 1981–1982 se mužům Sokola dařilo.
V premiérovém utkání na zimním stadionu

v Uherském Hradišti, který byl jejich domácím
prostředím, remizovali s Družstevníkem Želechovice 8:8 (Křiva, Z. Vícha, po 2, V. Laga, M.
Daňhel, Rybář a Dvořák).
Výraznou oporou a osobností byl exligový
hokejista jihlavské Dukly Jan Balun, reprezentant ČSSR a mistr sportu, který sám dva góly dal
a na čtyři přihrál.
Tento výsledek a také výhra 5:4 nad Technikou Gottwaldov dopomohly Buchlovjanům
k vítězství v soutěži. V utkání s Technikou se
na vítězství podíleli nejen střelci gólů – Vícha
2, Pavlík, Strýček a M. Daňhel, ale také dobrý
výkon brankáře P. Lipnera. Následovala kvalifikace o postup do KP II. třídy se Sokolem
Blížkovice. V prvním utkání na zimním stadionu
v Třebíči buchlovičtí prohráli 6:4, když čest
střelců zachraňovali pouze M. Daňhel, Strýček,
Křiva a Chlachula. V závěru sezóny (březen
1982) uspořádal Sokol na zimním stadionu
v Uherském Hradišti turnaj mužů, jehož se
zúčastnila dvě slovenská a moravská družstva.
Sokol se nakonec stal vítězem turnaje před
Horním Srním, třetími Bojkovicemi a posledním Beckovem.
V sezóně 1982–1983, která svým průběhem
připomínala sezónu předešlou, byl Sokol opět
vítězem soutěže meziokresního přeboru, a jak
ukázal čas, nebylo tomu naposledy. Dlužno
dodat, že kvalifikace o postup se tentokrát
nekonala. Jistým zpestřením soutěže byl vstup
nováčka RH Uherské Hradiště, s nímž se Sokol
utkal v premiérovém zápase tohoto ročníku.
Vyzrálejší a zkušenější tým Buchlovic zvítězil
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v prvním utkání 7:4 a na gólech se podíleli R.
Blaha 3, J. Křiva, Z. Vícha, R. Rybář a F. Novotný.
Ve druhém utkání pak soupeře deklasoval 12:4.
V sezóně 1983–1984 dosahovali muži Sokola
výborných dílčích výsledků, když na zimním
stadionu v Uherském Hradišti zdolali Želechovice 8:3 góly Víchy 6, M. Daňhela a J. Křivy.
Hosté nedokázali překonat výborně chytajícího
P. Lipnera. Jistou kuriozitou utkání byl start otce
Josefa a syna Petra Čagánkových v barvách
Sokola Buchlovice.
Na zimním stadionu v Gottwaldově zdolali
domácí Techniku 7:6. V odvetě v Uherském
Hradišti pokořili soupeře 14:3 (R. Blahy 4, Víchy
3, Chlachuly 2, Křivy 2, Strýčka, M. Daňhela a M.
Marka).
V sezóně 1984–1985 rozšířilo soutěž „áčko“
Uherský Ostroh, které sestoupilo z KP I. třídy.

Sokol na ostrožském kluzišti prohrával 6:0, když
domácí ve třetí části hry začali produkovat
rychlou a tvrdou hru. Ve 44. minutě utkání
pak hráči Buchlovic opustili ledovou plochu
a nechtěli dále ve hře pokračovat z obavy přílišné tvrdosti a možnosti zranění hráčů. Utkání
nebylo dohráno a konečné slovo měla STK.
Ta vynesla kontumační výsledek ve prospěch
domácích. Uherský Ostroh se pro příští sezónu
vrátil do krajského přeboru I. třídy.
Sokol na zimním stadionu v Gottwaldově prohrál se Želechovicemi 8:4, když čest střelců
zachraňovali pouze Stulák 2, Vícha a Směřička.
Nakonec bylo ze všeho pro Buchlovice až 5.
místo z šesti účastníků. V mužstvu se začal
projevovat nedostatek hráčů k utkáním, proto
získalo pouze šest bodů s pasivním skóre
40:55.
(Pokračování příště.)

Mužstvo Sokola Buchlovice na zimním stadionu v Uherském Brodě před utkáním s JTT Veselí nad
Moravou. Horní řada zleva: P. Daňhel, Marek, Drápal, Fic, Jošek, Spáčil, M. Daňhel. Spodní řada zleva:
Rybář, B. Marek, Franta, Večeřa a brankář Zábojník.
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Nahoře zleva: M. Daňhel, Kadlec, Spáčil, Večeřa, Pavlík, P. Daňhel, Jakoubek. Dole zleva: Zábojník,
Lipner, B. Marek, Dvořák, Franta, Strýček.

Fotografie ze zápasu Bojkovice – Buchlovice
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Kominář
(napsal Jaroslav Jochymek)
Z nově vydané knihy někdejšího buchlovického autora Jaroslava Jochymka (1902 Buchlovice
– 1973? Olomouc?), nazvané Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará řemesla na Slovácku (kniha
pojednává o starých řemeslech a řemeslnících vztahujícím se k Buchlovicím), dnes vybíráme
jednu z kapitol o řemeslu kominickém, Jochymkovým, zčásti nářečovým jazykem. Zájemci si
mohou tuto ojedinělou publikaci o starých Buchlovicích zakoupit nejblíže na Turistickém informačním centru v Buchlovicích.
Kominíci se v minulosti nelišili od kominíků
dneška svojím a charakterem, až na změnu
části výzbroje a zodpovědnosti.
Dříve na venkově bylo hodně chalup, kde byly
v síních ohniště a nad nimi prostorné otevřené komíny – plášťové. Tam, kde už byly zrušené kamna kachlové v jizbách, pece a ohniště
v síních a místo nich postavené „šporhelty“, tam
se také přestavěly komíny, které byly menší,
uzavřené, takzvané komíny cylindrové.
Cylindrové komíny vymětál kominík ježkem
na dlouhém silném drátě, jak je tomu doposud,
kdežto u plášťového komína, v němž se také
údívalo maso a vešlo se tam pověsit k udění
i ze dvou zabitých prasat, je vidět, že tyto
komíny byly vnitřkem prostorné. Aby se nemuselo lozit do těchto komínů po žebři, bylo
tenkrát vidět kominíka s dlouhou dřevěnou
tyčí (šest až osm metrů) na rameni a na vrchu
přivázanou proutěnou metlu. Kominík stoupl
na ohniště a metlou na hůlce začál ometat
vnitřní stěny komínu odshora dolů. Příjemné
to nebylo, poněvadž saze a smetí padalo kominíkovi na hlavu a za krk. Pak také někdy vylezl
na dochovou střechu ke komínu, očistíl a oškrabál saze z vyúsťovacích otvorů z komína pro
případ, kdyby se saze v komíně vzňaly, tak plameny by zkraje vyúsťovacích otvorů přeskočily
na dochem krytou střechu a nastál by požár.
To se událo asi v roce 1887, kdy na Suchém
řádku ve statku, jedné neděle vyškvařovali
na ohništi vepřové sádlo, které se vzňalo
v randlíku, oheň šlehl do prostory komína,
vznítily se saze a oheň se komínem přenesl
na dochovou střechu. Když lidé šli do kostela,
z hrubé mše, oheň už řádíl, přeskakovál z jedné

střechy na druhou a vyhořelo půl Buchlovic.
Cylindrové komíny, ty už byly bezpečnější
a vymětaly se ježkem tak jako dnes. Komináři museli komíny vymětat pravidelně každé
měsíce a důkladně. Nebýl-li někdo doma, tak
kominář udělál na zdi u dveří černý křížek. To
znamenalo, že tam býl a během tří dnů že přijde, aby vzali na vědomost.
Bylo to roku 1912, kdy se v odpoledních
hodinách chytly saze v komíně na Hruškový
chalupě, na rynku, která byla pod dochem.
Nejdříve vystoupíl kouř a za okamžik šlehaly
z okének komína plameny jako pochodeň,
poněvadž každý komín má tah, tak plameny
se jenom třepotaly. A lidé volali: „Vylezte tam
a lejte tam vodu!“ No ja, ale bylo jisté jak
facka, jestliže z vyúsťovacího okýnka odpadne
na střechu jiskra nebo kousek hořících sazí,
tak střecha zaručeně hoří. Starý Hruška vyběhl
a spínál ruky. Veliké štěstí! Na blízku byl kominář, který utékal přes rynk. Ježka ani hůlku
s metlú neměl, to odhodíl, měl jenom škrabku
ve tvaru ohnuté motyky, která mu pasovala
na rameno, kde ji stále nosíl. Po žebři vylezl
na střechu a ke komínu. Lidé byli zvědaví, co
bude dělat, jak to uhasí, ale kominář docela
klidně se zohl ke komínu a jak oheň vystupovál z okénka, tak do okýnka pod oheň strčíl
škrabku a opatrně, pomalu zeškrabovál usazené hořící saze dovnitř komína. Škrábl jednou, po druhé, musel moc opatrně, aby nic
nespadlo ven na střechu, anebo aby toho nezeškrábl mnoho a tah komínu aby to nevyhodíl
zpátky. Tak postupně jedno okýnko za druhým,
šlehající plameny byly menší a menší, až se zratily načisto a stoupál už jenom modrý kouř. Je
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pravda, že než vylezl na střechu, že zavřel nebo
poručíl zavřít dveře od síně, tak i okna, aby
průvan nepodporovál tah v komíně. Kominík
očistíl vystupní otvory kolem dokola, poseděl
na střeše a hlídál, poněvadž v komíně saze
dútnaly a každým okamžikem se opět mohly
vznítit, ale již tu byla jistota, že ven se plameny
už nedostanou, poněvadž celý vrch komína býl
vyškrábán. Pak vymetl komín a jistěže si spokojeně oddechl, poněvadž zabráníl požáru.
Komináři dělali užitečné služby, aniž by jejich
práce byla dle jejich zásluh oceňována. Kominářský mistr býl Holůbek. Na Velehradě měl dva
tovaryše, dva učně a měl rozsáhlý rajon vesnic,
mezi ně patřily také Buchlovice. V Buchlovicích
také byli komináři, kteří se u Holůbka vyučili.
Marek Václav Spáčil, František Bánovský a také
se tam šel učit Tonda Mitášů z Podvinohradí,
který ale za týden utekl a šel se učit tesařem.

Jaroslav Jochymek

Staré cylindrové komíny na náměstí, 1912

Kominík v podání Jaroslava Jochymka
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Buchlovický betlém
Buchlovice mají od Vánoc nový Betlém na náměstí. Nebo alespoň jeho základ, který se bude
každý rok doplňovat novými postavami. Nápad se zrodil v hlavách sester Petry a Pavly rozených
Dvořanových. Přemýšlely, jakou podobu mu dát (dřevěný mají skoro všude, slaměný mají v UH
na pódiu, ...). Chtěly, aby jeho podoba byla nějak „svázaná“ s Buchlovicemi, aby byl takový „náš“
domácí. Pavla přišla s nápadem, že by mohl být inspirovaný grafikami Arnošta Hrabala, slavného
buchlovického umělce a faráře. Realizaci si vzal na svá bedra pan Antonín Zelinka, který za sebou
už v Buchlovicích zanechal výraznou malířskou stopu na kulisách k některým divadelním hrám
místních ochotníků nebo na fotomaketě sekáče a „hraběnky“ pro Kosecké písně Folklorního studia
Buchlovice. Z grafik Arnošta Hrabala jsme vykopírovali různé varianty betlémských motivů jesliček, andělů, komet a zvířat a pan Zelinka podle nich namaloval základ prvního velkého buchlovického Betléma. Ještě před rozsvěcením vánočního stromu byl tento nový přírůstek buchlovských
vánoc požehnán panem farářem.
Ing. Petra Kropáčová
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V závěru loňského roku jsme přivítali další nové občánky našeho městečka, kterým přejeme do života
hodně štěstí, zdraví a vše nejlepší.
(Foto Oldřich Stránský)

Phillip Strickland
Beata Krásná
Max Jurča
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V závěru loňského roku oslavila významné kulaté životní jubileum paní Marie Černá. V Domově pro
seniory jí byli popřát zástupci městyse Buchlovice. Paní Černé přejeme do dalšího života hodně štěstí
a zdraví.

V měsíci lednu slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea
tito spoluobčané:
paní Zdenka Omelková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Marie Marková

Všem oslavencům přejeme
do dalších let života všechno nejlepší!
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Dnešní fotografie nám přinášejí pohledy na buchlovické náměstí před zhruba třiceti lety. Na prvním
z nich je hotel Malý ve své původní podobě a na dolním snímku pak autobusová zastávka mezi
hotelem a nákupním střediskem Jednoty.

Loňské koledníky Tříkrálové sbírky na Trnávkách „Na konci světa“ u Jiříkovských vyfotografovala
Jarmila Vráblová.
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