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Minulost (nahoře) a současnost (dole) buchlovického školství

(foto: -vlk-)

výročí na září

Buchlovická měšťanka a nejen ona
Před osmdesáti lety, na podzim roku 1924, vrcholily dokončovací práce na nejmladší buchlovické
školní budově - měšťance. Její stavba byla zahájena na začátku 20. let 20. století, otevřena byla 1. ledna
1925. Současní buchlovičtí žáci tedy v této škole zahájí nový školní rok již po sedmdesáté deváté.
V minulosti však ratolesti buchlovických občanů navštěvovaly i jiné školní budovy. Pokusme si udělat
jejich stručný přehled.
Škola stávala v Buchlovicích již v 16. století, kdy Buchlovice vlastnil rod pánů ze Zástřizl. Byla to
škola při českobratrském sboru a stávala v blízkosti kostelíka nedaleko dnešního hřbitova. Po bitvě na
Bílé hoře škola spolu se sborem zanikla a nedochovaly asi ani žádné její písemnosti.
V 17. století v Buchlovicích škola určitě byla, nelze však říci, kde stávala.
Nejstarší doložená školní budova byla postavena kolem roku 1742 na Lhotce. Stávala na místě
dnešní křižovatky nad farou. Pamětníci si její budovu ještě pamatují, neboť ještě ve 20. století v ní byl
obecní chudobinec. Vyučování v této škole bylo velmi obtížné. V jedné třídě se tehdy učilo 100 až 120
žáků, kteří se střídali po půldnech.

Kolem poloviny 19. století přestala jednotřídní škola kapacitně vyhovovat, protože se počet žáků
zvýšil na 200. Tehdejší majitelka buchlovského panství Ludmila Berchtoldová vyslyšela prosby tehdejšího buchlovického rektora a nechala při cestě do Uh. Hradiště vystavět školu dvojtřídní. Stavba této
budovy začala v roce 1862 a byl v ní i byt pro nadučitele. Vyučování v této škole začalo 7. ledna 1863.
Dnes se ve zbytku jejích zdí vyrábí keramika.
Během následujících desetiletí se počet školou povinných dětí zdvojnásobil a muselo se pomýšlet
na stavbu školy ještě větší. Pro její vybudování byly zakoupeny pozemky domů č.p. 15 a 16 na Lhotce
naproti kostela. Základní kámen pro tuto novou školní budovu byl položen 2. prosince 1888. Do
podzimu 1889 byla budova postavena a prohlédnuta okresní komisí. Vyučování v ní bylo zahájeno
1. března 1890. Tato škola byla organizována jako pětitřídní, pro nedostatek učitelů však byla výuka
zahájena jen ve třídách čtyřech.
Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že minulost buchlovického školství je pestrá a bohatá a věřme, že pestrá a bohatá bude i jeho budoucnost.
Text: Vlastimil Kořínek, foto z archivu SPHB
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informace obecního úřadu

36. zasedání Rady obce 1. 6. 2004

problému v centru obce) k němu. Vzhledem k tomu, že současné možnosti kontroly a následného
postihu těch, kteří by případnou „vyhlášku“ porušovali, doporučila Rada obce Buchlovice předat
inspirativní názory právníkovi k posouzení.
8. Ohlášení letních akcí v rekreačním středisku Lázně Leopoldov pro rok 2004 – pan František Krystýnek, 687 08 Buchlovice 732, ze dne
25. 5. 2004
Rada obce projednala Ohlášení letních akcí
v rekreačním středisku Lázně Leopoldov pro rok
2004 a rozhodla následovně:
k Ohlášení letních akcí … Rada obce Buchlovice požaduje, aby se provoz s hudebními produkcemi v jednotlivých dnech řídil následujícími
pravidly: Po – Čt, Ne ukončení akcí do 22.00
hodin, Pá a So ukončení akcí do 24.00 hodin.
k ohlášeným akcím pro rok 2004 nemá rada
připomínek kromě upozornění na hlučnost provozování hudebních zábav a dodržování hygienických limitů hlučnosti vzhledem k umístění
rekreačního střediska Lázně Leopoldov v rekreační oblasti Smraďavka.
rada obce trvá na přesné specifikaci jednotlivých akcí (naznačených v ohlášení) a o jejich
ohlašování s dostatečným předstihem.
10. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení – paní Jaroslava Gregorová, Buchlovice 404 – na výměnu střešní krytiny a klempířských prvků, výměnu poškozených krovů, ze
dne 26. 5. 2004
Rada obce Buchlovice projednala žádost, shledala ji úplnou a doporučila sepsání smlouvy na
půjčku.
13. Dopis Správy ochrany přírody, Správa
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní
318, 763 26 Luhačovice – žádost o spolupráci při
získání stanoviska k připravovanému nařízení
vlády - Seznam evropsky významných lokalit, ze
dne 25. 5. 2004

2. Poplatek za rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity za I/2004 - Oděvní podnik, a.s. Uherské
Hradiště, ze dne 11. 5. 2004
Vzhledem k nepříliš jasnému vyjádření formulovanému v dopise adresovanému Oděvnímu
průmyslu, závod 22, Uherské Hradiště dne 9. 2.
1993 se Rada obce Buchlovice rozhodla zrušit
úlevu z placení poplatků z ubytovací kapacity
dvou rekreačních zařízení č. 13 a 29. Vzhledem
k tomu, že v současnosti jsou principy výběru
poplatků zcela odlišné, bude v dalším postupováno podle obecných principů uvedených v OZV
č. 01/2003 o místních poplatcích, tedy dle knihy
ubytovaných a po celý rok.
3. Nabídka prodeje pozemků parcely č. 1004/1
a 1004/2 v k. ú. Buchlovice na obecní komunikaci – Alena Petrášová, 687 08 Buchlovice čp. 110,
ze dne 17. 5. 2004
Rada obce Buchlovice posoudila nabídku na
prodej pozemků parc. č. 1004/1 a 1004/2 o celkové výměře 134m2 v k. ú. Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu obce schválení prodeje za
úředně stanovenou cenu.
4. Poděkování DIAKONIE ČCE – středisko
Cesta, Na stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště za finanční dar, ze dne 15. 5. 2004
Rada obce vzala na vědomí poděkování DIAKONIE ČCE – středisko cesta za finanční dar na
provoz v roce 2003.
Žádost o přidělení finančního daru na rok
2004 doporučila Rada obce Buchlovice evidovat
a zařadit do seznamu žadatelů, o tomto bude
rozhodnuto v příštích zasedáních.
5. Řešení problému v rekreační oblasti Smraďavka – pan Pavel Janků, plk. R. Prchaly 4487/
18, 708 00 Ostrava – Poruba, e-mail 18.5. 2004
Rada obce Buchlovice byla potěšena zájmem
návštěvníků o nerušený průběh rekreace v rekreační oblasti Smraďavka a také žadatelovým příspěvkem (který může být i námětem pro řešení
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Starosta obce Ing. Jiří Černý přečetl dopis
Správy ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, poté se rozpoutala
bohatá diskuze, ve které se postupně vyjádřili
všichni přítomní členové rady.
Sumarizace jejich přístupů je následující:
- je třeba napadnout termíny, ve kterých se mají
zpracovat připomínky, ve kterých mají být o akci
informovány prostřednictvím obce desítky, možná
i stovky majitelů pozemků na k. ú. Buchlovice
- mapové podklady nejsou dostatečné, jsou
velmi hrubé a nevypovídající
- byl vyjádřen zásadní nesouhlas s tím, že

„chráněná oblast“ zasahuje do obydlené části
obce (Trnávky, Újezda) a také, že zahrnuje centrální část rekreační oblasti Smrďavka,
- byly vzneseny námitky, že tento způsob projednávání není v souladu se zákony
- bude informován celý Mikroregion Buchlov, jehož zájmy by mohly být dotčeny (jedná
se především o využití celého prostoru Chřibů
(např. VPC s cyklotrasami), oslabení podpory
CR, mohlo by dojít k likvidaci
- bylo navrženo, aby své slovo k tomuto problému řekl i realizátor nového ÚP obce Buchlovice
– Ing. arch. Vladimír Dujka

37. zasedání Rady obce 22. 6. 2004
2. Žádost o zařazení pozemku parc. číslo 1795/
146 majitelů Karla Bílky, Váhovy 320, 687 08 Buchlovice, Zdeňka Bílky, Arnošta Hrabala 700, 687 08
Buchlovice, Hany Křížové, Ježov 700, 698 48 Ježov,
Marie Petřvaldské, Zámecká 848, 696 32 Ždánice
a Romana Bilky, Tupesy 417, 687 07 Tupesy, jako
stavebního do nového ÚP obce Buchlovice, ze dne
15. 6. 2004
Rada obce Buchlovice doporučuje předat žádost
zpracovateli nového územního plánu obce panu
Ing. arch. Vladimíru Dujkovi.
9. Žádost ředitelky Mateřské školy Buchlovice
o rozhodnutí obce ve smyslu zákona č. 564/1990
Sb., o zvýšení kapacity přijatých dětí ve školním roce
2004 – 2005, ze dne 16. 6. 2004
Rada obce schválila, dle paragrafu 14, zákona č.
564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství,
zřízení třetí třídy Mateřské školy Buchlovice na základě požadavků na přijetí dětí do předškolní výchovy.
10. Pronájem pozemků v k.ú. Buchlovice od PF
ČR – nájemní smlouva č. 70 A 04/60 mezi PF ČR,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zastoupený
Ing. Marjou Valovou, Územní pracoviště PF ČR
v Uherském Hradišti a obcí Buchlovice
Rada obce Buchlovice schválila podepsání
nájemní smlouvy č. 70 A 04/60 mezi PF ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zastoupeným
Ing. Marjou Valovou, Územní pracoviště PF ČR

v Uherském Hradišti a obcí Buchlovice na pronájem pozemků v k.ú. Buchlovice (viz příloha) o celkové výměře 14.107m2, celkové hodnotě 98.607,
93Kč, za roční nájemné 987,– Kč.
13. Stížnost na parkování hostí v blízkosti restaurace „U buchlovského zámku“ – manželé Eva a Jiří
Tomeškovi, Brněnská 21, 687 08 Buchlovice, ze dne
22. 6. 2004
Rada obce Buchlovice zná situaci v této části obce
a je si vědoma toho, že k přestupkům, o nichž je ve
stížnosti psáno, dochází průběžně po delší období. Částečným řešením může být instalace dopravní značky, která bude omezovat podélné stání na
vozovce v prostoru pod křižovatkou (v okolí restaurace „U buchlovského zámku“). Tato dopravní
značka, kterou na své náklady zakoupí i instaluje obec Buchlovice, dovolí Policii České republiky
pokutovat neukázněné řidiče.
Různé:
Bořek Žižlavský – zvážení možnosti vydání knížky o Buchlovicích, pamětihodnostech a zajímavostech u příležitosti 200. výročí povýšení Buchlovic na
městečko – vydání v roce 2005
Rada jednomyslně souhlasila s přípravou reprezentativní knížečky, doporučila rozšíření tématiky
v knížce obsažené, současně doporučila vytvořit
komisi pro vydání této publikace – 1. zasedání –
2.polovina měsíce července 2004.
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38. zasedání Rady obce 13. 7. 2004
2. Žádost ředitelky ZŠ Buchlovice o možnost
zvýšení plateb stravného od 1. 9. 2004, ze dne
22. 6. 2004
Rada obce Buchlovice projednala žádost ředitelky ZŠ Buchlovice, shledala ji oprávněnou
(zvýšení cen základních potravin) a rozhodla
o zvýšení plateb stravného od 1. 9. 2004 takto:
Žáci I. stupeň 1. - 4. třída - z původní platby 13,– Kč
na 15,– Kč
Žáci II. stupeň 5. – 9. třída - z původní platby 15,– Kč
na 17,– Kč
Zaměstnanci -z původní platby 16,– Kč na 18,– Kč
Cizí strávníci -z původní platby 36,– Kč na 38,– Kč
6. Návrh na odprodej pozemků na realizaci obecní cesty v části Trnávky, paní Františka Mičkalová,
68708 Buchlovice čp. 357, ze dne 12. 7. 2004
Rada obce Buchlovice doporučila provést
identifikaci pozemků, které jsou v současné
době součástí zpevněné polní a lesní komunikace. V případě, že bude potvrzeno, že pozemky
p. č. 2790/5, 2790/3, 2790/2, 2790/6, 2790/7,

2790/8, 2781/8, 1781/7, 2781/9. náleží paní
Františce Mičkalové, 687 08 Buchlovice čp. 357,
doporučuje Rada obce Buchlovice Zastupitelstvu obce Buchlovice jejich odkoupení.
7. Různé
Informace starosty o průběhu stavby „Rekonstrukce kina Buchlovice“, dne 13. 7. 2004 proběhl kontrolní den, na kterém bylo definitivně
stanoveno datum ukončení 31. 7. 2004 (vzhledem ke změnám iniciovaným obcí i nájemcem
(pronájemcem) je termín ukončení posunut o jeden měsíc.
Rada obce se přiklonila k názoru, že k výzdobě
sálu bude vhodné připravit (Bořek Žižlavský)
kolekci kopií historických fotografií s tématikou
blízkou náměstí a původním účelům „špalíčku“
– objektu v centru městečka.
Knížka o historii buchlovské farnosti, autor
P. Josef Zelinka, úvahy o jejím vydání budou skutečností pravděpodobně až v roce 2005

Nová podoba „Páva“

(foto: -vlk-)
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39. zasedání Rady obce 3. 8. 2004
1. Kontrola úkolů – byla provedena částečně
Stav rozestavěnosti a rekonstrukce Kina Buchlovice – bylo konstatováno, že stavební práce
by měly být ukončeny v týdnu 33 a záleží na
pronájemci (firma Janáček Uherský Brod a pan
Marek Pientok), zda zvládnou přípravu vybavení
kuchyně a ostatní práce tak, aby dne 5. 8. 2004
mohl být ve stavebním řízení SÚ Buchlovice od
7. 8. 2004 povolen zkušební provoz
Došlo k vyčíslení vícenákladů na rekonstrukci
Kina Buchlovice firmou STAMOS a kolaudace
vlastního objektu se počítá k 1. 9. 2004
Starosta informoval členy rady obce, že na
základě výběrového řízení MAS pro LEADER
ČR, došlo ke dotace na rekonstrukci domu čp. 24
v Buchlovicích na Muzeum MR Buchlov (dotační částka pouze 2.000.060,– Kč) a z toho důvodu
byla žádost o dotaci stažena obcí Buchlovice.
Volné prostředky si následovně rozdělily obce
Modrá (Archeoskanzen) a Tupesy . Předběžně
bylo dohodnuto, že bude dopracován projekt na
celý suterén domu čp. 24, protože 1. byt (Nádeníčkovi) bude vyklizen v měsíci srpnu 2004 s tím,
že budou doplněny rozpočty (sociální zařízení
aj.). V dalším kole má obec Buchlovice možnost
požádat o dotace z některého z programů.
3. Slavnosti vína a den otevřených památek
v Uherském Hradišti ve dnech 11. a 12. 9. 2004
Rada obce Buchlovice projednala podmínky
účasti obce na Slavnosti vína a den otevřených
památek v Uherském Hradišti ve dnech 11. a 12.
9. 2004 a konstatovala, že pokud se nepodaří
zajistit důstojnou reprezentaci obce, bude tato
odřeknuta v týdnu 33 s tím, že se zúčastní pouze
Folklorní studio Buchlovice, které bude samostatně financováno KK Uherské Hradiště.
4. Žádost o odprodej parcely č. 2380 v k. ú.
Buchlovice (Smraďavka), sousedící s parcelami
č. 2378 a 2379, kde se nachází chata evidenční
č. 239, manželé Ing. Vladimír a Hana Gregorovi,
Masarykovo nám. 68, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ze dne 20. 7. 2004

Rada obce Buchlovice doporučila ke schválení prodej parcely č. 2380 v k.ú. Buchlovice
(Smraďavka) manželům Ing. Vladimíru a Hermě Gregorovým, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
za cenu 100,– Kč/m2. V případě, že zájemci
nebudou reflektovat tuto nabídku, doporučuje
rada obce dlouhodobý pronájem za podmínek
obvyklých.
5. Nabídka k prodeji pozemku parcela č. 201/4
o výměře 33m2, Josef a Anna Vaňkovi, Helštýn
485, 687 08 Buchlovice, ze dne 19. 7. 2004
Rada obce Buchlovice přijala nabídku a doporučuje Zastupitelstvu obce Buchlovice koupi
pozemku p.č. 201/4 o výměře 33m2 od manželů
Josefa a Anny Vaňkových, Helštýn 485, 687 08
Buchlovice za úředně stanovenou cenu.
6. Žádost o vyjádření k výstavbě vrtané studny
na pozemku p.č. 3066, k.ú. Buchlovice, Junák
– svaz skautů a skautek ČR středisko Buchlovice
722 04
Rada obce Buchlovice souhlasí, aby na pozemku obce - parcela č. 3066 v k.ú. Buchlovice - byla
provedena výstavba vrtané studny pro potřeby
JUNÁKa – svaz skautů a skautek ČR, Středisko
Buchlovice 722 04.
7. Žádost o pronájem stánku na prodej zeleniny, paní Dagmar Vondráčkové, BuchloviceSmraďavka 265
V současné době obec Buchlovice nedisponuje
vhodným prostorem, pro realizaci podnikatelského záměru – zřízení prodejna zeleniny v centru obce. Rada obce rozhodla žádost evidovat
a při změně situace zájemkyni oslovit.
8. Nabídka, firmy NP LUX spol. s r.o. BROADCAST, Masarykova 1013, 763 02 Zlín-4-Malenovice, na vytvoření dokumentárního filmu o obci
Buchlovice v podobě mediálních nosičů / pomoc
v jednáních a žádostech o peněžní dotace a granty v souvislosti s rozvojem kraje/.
Dle vyjádření Rady obce Buchlovice se o vytvoření nosiče o obci Buchlovice v současné době neuvažuje, není s touto akcí počítáno v rozpočtu obce.
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Pouť na Barborce 15. 8. 2004
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Foto: Pavel Horák

Prsty v maltě
že bychom nebyli ochotni pomoci, ale byli jsme
přece jen dost daleko. A v tom se to stalo. Starší,
poněkud pupkatý zedník rozepnul hnědou flanelku na břiše, vytáhl jeden její šos, sklonil se
a podal jej chlapečkovi. Skoro to vypadalo, že se
ten zedník cítil jako viník celého incidentu, ale
my byli svědci, že tomu tak nebylo. Skoro každý,
kdo má, nebo měl dítě dosvědčí, že jej neuhlídáte,
když si něco zamane. Jen je trochu lepší, když
strčí prsty do malty, než do cirkulárky.
„Minitragédie“ byla u konce, autobus přijel,
my jsme nastoupili a odjeli po svých. Žádné dobrodružství se nekonalo, nikdo nepraskl smíchy,
ani jsme se nedobrali žádných morálních ponaučení. Jen malé pousmání nad zdánlivě bezvýznamným, ale barvitým kouskem života kolem
nás. I když – Bohumil Hrabal by to asi napsal
líp…
Text a foto: Albert Orlita

Stojíme na autobusové zastávce a z nedostatku jiné činnosti hledíme na bývalé kino, obehnané lešením za účelem rekonstrukce na hospodu
(kdo by také dneska na dědině chodil do kina,
že). Mezi auty na přilehlém parkovišti se čile
batolí asi dvouapůlletý chlapeček jako obrázek
a jeho ještě pěknější mladá maminka se jej snaží
uhlídat. Neuhlídala.
Před vchodem stojí kolečka s maltou a je jen
otázka několika vteřin, než zvídavá ručka zkusí,
co to tam vlastně je. Maminka byla rychlá, leč
v okamžiku, kdy chmatla po malé ruce, už bylo
po dvou článcích tří prstů namočeno do té řídké
suspenze. Ruka byla zavčas zadržena, aby se
chlapeček tu tajemnou substanci třeba nepokusil
ochutnat, ale nastala fáze očisty. Vy máte vždycky
po ruce něco na očištění čehokoliv od čehokoliv?
Stáli jsme a čekali jak to dopadne, ne proto,

Buchlovické exkino v průběhu přestavby na restauraci
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Poprask na laguně v Buchlovicích
Divadelní společnost J. K. Tyla v Buchlovicích sehrála velmi úspěšnou divadelní komedii Poprask
na laguně, kterou nastudoval režisér Ladislav Pešek.
Po úspěšné premiéře, uskutečněné 4. října 2003 na Starých Hutích, a po dalších „štacích“ po okolních vesnicích našeho regionu, se divadelníci mohli pochlubit s tímto kusem i u nás doma v Buchlovicích, a to 26. června 2004.
Divadelní hra měla opravdu úspěch a po jejím skončení následoval zasloužený potlesk diváků.
Obdivuhodný výkon podal v roli Fontunata Teska Jiří Kutálek. Stejně tak si zaslouží obdiv i ostatní
představitelé dalších rolí.
-red-

10

26. června 2004

Foto: O. Stránský

11

Dětský den na hřišti

12

4. července 2004

Foto: Oldřich Stránský
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Čas nezastavíš…
Čas skutečně plyne nezadržitelně, někomu
pomalu a někomu rychle. Rok mého pobytu
mezi seniory v Domově důchodců v Buchlovicích uběhl jako voda a díky mnoha kulturně společenským akcím a jiným aktivitám, které se na
jeho půdě odehrály, to byl rok velmi pestrý a pro
mnohé obyvatele DDB atraktivní.
„Potěšilo by nás, kdyby nadále docházelo k toku informací mezi námi tak, abychom o sobě
více věděli.“ To jsou slova pana ing. Miloše Hrdého, tajemníka Obecního úřadu v Buchlovicích,
který spolu s panem starostou Ing. Jiřím Černým a místostarostou panem Petrem Dvořanem

ky a zkušenosti. Slovenština nám v uších lehce
doznívala, když nás krátce na to svým programem obveselili zpěváci a muzikanti folklorního
souboru Zobor z Nitry.
Závěr minulého roku patřil už tradičně dětem
Základní školy v Buchlovicích, které k nám přinesly překrásné vánoční písně a koledy. Zde bych
rád poznamenal, že se zásluhou paní ředitelky
Mgr. Ludmily Cilečkové a jejího zástupce pana
Mgr. Františka Klvani začíná slibně vyvíjet vzájemná spolupráce mezi námi a místní základní
školou.
Neobešla nás ani plesová sezóna. Na tradičním plese domova se neúnavně tančilo téměř až
do půlnoci a bohatá tombola uspokojila všechny
účastníky. Plná sál našich obyvatel a přeplněný
taneční parket byl pro mne příjemným překvape-

v březnu t.r. navštívili náš domov. Naši klienti
jsou také obyvateli Buchlovic a nechtějí se před
okolním světem uzavírat. Poohlédněme se proto
za uplynulým obdobím.
V našem domově žije 220 obyvatel, o které se
stará téměř 80 zaměstnanců a sjednotit jejich
zájmy je mnohdy složité. Proto se vedení našeho zařízení od počátku snažilo obklopit lidmi
kteří chtěli přispět dobrým npadem či samotnou
účastí na našich akcích. Obětavých nadšenců
bylo ale málo a počátky byly skromné. Za zvuku
kytary jsme opékali na zahradě špekáčky, organizovali sportovní odpoledne pod názvem Hry
bez hranic nebo podle známé zábavné televizní
soutěže Kufr vyzkoušeli znalosti našich seniorů a zaměstnanců. Všichni se bavili báječně
a těšili se na připravovaný zájezd do Bratislavy.
Tam jsem navštívili moderní domov důchodců,
tzv. Dom tretieho veku. Naši obyvatelé navázali
nové známosti a my jsme nasbírali cenné poznat-

ním. Nikomu se nechtělo odejít a ti skalní vydrželi až do rána v místním bufetu. Začátkem jara
k nám zavítala řada našich předních politiků,
jako např. Petr Nečas, Jaroslav Plachý, Zuza14

na Roithová, Josef Vaculík a Mirek Topolánek.
Námětů pro diskuzi bylo mnoho a naši obyvatelé
mnohokrát politikům dobře „zatopili“.
Začátkem května jsme přivítali své družební přátele z Bratislavy, kteří u nás strávili celý den. Touto
návštěvou žil celý domov. Nově vzniklý pěvecký
sbor měl připraven hezký kulturní program, ve
kterém nechyběly ani některé lidové tance našeho
regionu. Při společném posezení panovala téměř
rodinná atmosféra a když e zpívala píseň Teče voda,
teče, nejedno oko seniorů zaslzelo.
Stavění máje a jeho kácení patří už řadu let
k neodmyslitelným společenským akcím domova. Na to letošní se všichni obzvláště těšili, protože kromě tradičního opékání byl připraven bohatý kulturní program. V něm se opět představil náš
pěvecký sbor, lidový vyprávěč pan Antonín Kříž
a doslova zazářil dětský folklorní soubor Pentlička z Boršic, který umělecky vede naše sociální pracovnice Martina Martináková se svým
manželem. Nádvoří domova bylo nezvykle plné
a zpěv se nesl dlouho do večerních hodin. V červenci se svého tajného snu dočkali i vozíčkáři.
Poprve v historii domova byl pro ně uspořádán

výlet. Ve speciálně upraveném vozidle s plošinou
jsme vyrazili do ZOO v Lešné. Vzhledem k tomu,
že celý areál je bezbariérový, mohli jsme shlédnout vše, co se nám nabízelo. Domů neodjížděli

spokojeni jen naši obyvatelé, ale i my, kteří jsme
jim tento zájezd umožnili.
Jak je vidět, náš domov žije pravidelným rytmem a je na nás všech, aby čas, který společně
trávíme, byl časem prožitým v příjemném ovzduší naplněném přátelstvím a láskou.
Mgr. Antonín Gajdoš, vedoucí domova

Malování
Maestro, teď budeme si hrát…
já budu obraz, který chcete malovat.

Malujte lesy, hluboké tůně a jeskyně…
královskou dcerou je má lásky strážkyně.

Do dlaní vezměte svou paletu a štětce,
vždyť malovat, jde vám tak lehce…

Malujte mé oči smaragdově zelené,
ať okouzlím svým pohledem prince země vzdálené.

Malujte mě, jako bych byla princeznou,
tahy štětce veďte fantazií svou.

Na mých vlasech zlatou barvu vykouzlete,
abych byla tou, co všem šlechticům hlavu plete.

Malujte mě, jak mě chtějí vidět Vaše oči,
malujte mě, jak jede pro mě zdatný kočí.

Maestro, proč na princeznu mám si hrát?
Když vím, že by jste mě chtěl láskou zulíbat.

Malujte mé mládím nahé tělo…
a z dálky houslové kvarteto znělo.

Maestro buďte raději jenom Ty
a zkus líbat mé touhou vlahé rty.

Namalujte pláně, kopce a úrodná údolí,
ať srdce každého krále touhou zabolí.

Maluj mou kůži alabastrovou
a já budu navždy tvou jedinou …
m. m.
15

Starý dub u „Vavřového“ pod Barborkou

(foto: Bořek Žižlavský)
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Ohlédnutí za křestními jmény
Milan Janovský
buchlovických občanů
Nahlédneme-li do registru občanů naší obce, u každého příjmení předchází jedno, ale v poslední
době i dvě křestní (osobní, rodná) jména. K 7. 1. 2004, 14,53 hodin, žilo v Buchlovicích 2482 občanů.
Křestních jmen je o něco více - 2486, protože dnes matriky umožňují zapsání dvou křestních jmen
hned po narození dítěte, je však i povoleno už starším dětem, ba i dospělým dopsat (bezplatně) dodatečně druhé křestní jméno. V buchlovické matrice mají dvě křestní jména 2 chlapci a 2 děvčata.
Počet křestních jmen – 2486 – není konstantní, mění se každým okamžikem podle toho, jak se
mění počet obyvatel (odstěhování, přistěhování, narození, úmrtí apod.). S postupem času se mění
i počty některých jmen. Ubývá jmen tradičních (starších, přibývá novějších. Výběr jmen podléhá
módním vlnám, s migrací obyvatel se k nám dostávají i jména cizí. Po vstupu do EU bude těchto jmen
přibývat.
V tomto zamyšlení o křestních jménech si všimněme pouze těch, která patří současným obyvatelům obce. O jejich původu i o původu jiných, která se vyskytovala v minulosti v Buchlovicích, pojednáme o něco později. Bude jich kolem 700.
Četnost dnešních křestních jmen v Buchlovicích:
Poř.

Jméno

Počet všech

1.

Marie

165

Jméno žen
Marie

165

Josef

87

2.

Josef

87

Ludmila

73

Pavel

73

3.

Ludmila

73

Jana

48

Petr

72

4.

Pavel

73

Anna

40

Jiří

65

5.

Petr

72

Františka

39

František

62

6.

Jiří

65

Eva

38

Miroslav

50

7.

František

62

Alena

29

Jan

46

8.

Miroslav

50

Jarmila

29

Zdeněk

43

9.

Jana

48

Božena

27

Jaroslav

41

10.

Jan

46

Kateřina

26

Antonín

29

11.

Zdeněk

43

Hana

25

Martin

36

12.

Jaroslav

41

Helena

24

Karel

30

13.

Anna

40

Věra

24

Milan

27

14.

Antonín

39

Zdenka

23

David

23

15.

Františka

38

Veronika

20

Michal

21

16.

Eva

38

Petra

20

Tomáš

18

17.

Martin

36

Jiřina

18

Stanislav

17

18.

Karel

30

Jitka

17

Ladislav

16

19.

Alena

29

Lucie

17

Rostislav

16

20.

Jarmila

29

Martina

16

Vladimír

15

17

Počet

Jméno mužů

Počet

65, Jiřina 18, Jiřinka 1, Jitka 17, Jonáš 1, Josef
87, Josefa 4, Jozef 2, Jožina 1, Julie 2, Julien 1,
Justina 1
K – Kajetánka1, Kamil 4, Kamila 4, Karel 30,
Karla 4, Karolína 5, Kateřina 26, Klára 8, Klement 1, Kliment 1, Kristina 2, Kristýna 5, Kryštof 3, Květa 1, Květoslav 3, Květoslava 4,
L - Ladislav 16, Ladislava 2, Laďka 1, Lenka 14,
Leo 3, Leona 7, Leopold 2, Libor 7, Libuše 12,
Lidmila 1, Lidumila 1, Ljubinka 1, Lubomír 6,
Luboš 2, Lucia 1, Lucie 17, Luděk 1, Ludmila 73,
Ludvík 3, Luisa 1, Lukáš 11, Lumír 2
M – Magda 2, Magdalena 3, Magdaléna 1, Marcela 11, Marek 12, Margita 1, Maria 2, Mária
2,Marian 2, Marián 1, Marie 165, Marijana 1,
Marika 1, Markéta 7, Marta 8, Martin 36, Martina 16, Matěj 4, Mattia 1, Matyáš 3, Michael 1,
Michaela 10, Michal 21, Mikuláš 1, Milada 10,
Milan 27, Milena 3, Miloslav 8, Miloš 2, Miluše
1, Miluška 1, Miroslav 50, Miroslava 11, Mojmír
1, Monika 8,
N – Naděžda 3, Natálie 3, Nataša 1, Nela 1, Nicol
1, Nikol 3, Norbert 2,
O – Oldřich 11, Oldřiška 2, Olga 5, Omar 1,
Ondřej 12, Oskar 1, Otakar 3, Oto 1,
P – Patricie 1, Patrik 3, Pavel 73, Pavla 15, Pavlína 15, Pavol 1, Petr 72, Petra 20, Přemysl 2,
R – Radana 1, Radek 12, Radim 6, Radka 7,
Radmila 2, Radomír 2, Radoslav 1, Rajmund 1,
Renata 4, Renáta 1, Rudolf 5, Růžena 8,
S - Sabina 2, Sandra 1, Sára 2, Silvestr 1, Silvie
3, Simona 2, Slavomír 1, Soňa 4, Stanislav 17,
Stanislava 3, Svatava 5, Svatopluk 3, Svatoslav
1, Světlana 4, Sylva 2, Sylvie 1, Šárka 4, Šarlota
1, Školastika 1
Š – Stefan 3, Štěpán 6, Štěpánka 3
T – Tamara 1, Taťána 1, Tekla 1, Tereza 8, Terezie
1, Tomáš 18,
V – Václav 13, Valeria 1, Vendula 2, Věra 24,
Veronika 20, Věroslava 1, Viktor 1, Vilém 3,
Vilma 2, Vincenc 2, Vincencie 1, Vít 6, Vítězslav 3, Vítězslava 1, Vladimír 15, Vladimíra 4,
Vladislav 4, Vladislava 1, Vlasta 14, Vlastimil 6,
Vlastimila 1, Vojtěch 11, Vojtěška 1, Vratislav 1,
Waldemar 1
Y – Yveta 1
Z – Zbyněk 2 Zdeněk 43, Zdenka 23, Zdeňka 8,
Zdenko 1, Zita 4, Zuzana 8
Ž - Žaneta 1, Žaneta 1, Žofie 2.

V Buchlovicích máme 309 základních křestních jmen a k nim je nutno přičíst 42 jmen
– variant (např. Dana – Danuše – Dáša, Ludvík – Luděk). I tyto varianty mají lidé zapsány
v křestních listech. Někdy jde jen o jiné varianty
jména (Jan-Ján, Štěpán-Štefan, Helena – Elena,
Lucie –Licia). Liší se i drobnou pravopisnou
odchylkou ( Emilia-Emília-Emilie-Emílie). Jindy
jde např. o zdrobněliny (Ivana-Ivanka, Jiřina-Jiřinka.).
Uveďme si pro zajímavost všech 351 křestních jmen, která jsou zapsána v matrice, za jménem je uveden jejich počet.
A - Adam 6, Adéla 7, Adriana 4, Albert 1, Alena
29, Aleš 8, Alexandr 1, Alice 1, Alois 8, Aloisie
1, Alžběta 7, Amálie 1, Anastasie 1, Anastazie
2, Andrea 10, Aneta 3, Anežka 11, Anna 40,
Antonia 1, Antonie 10, Antonín 39, Apollonia 1,
Apolonie 1, Arnošt 2,
B - Barbora 8, Beáta 3, Bedřich 7, Bedřiška 4,
Blanka 4, Blažena 4, Bohdana 3, Bohumil 5,
Bohumila 2, Bohumír 1, Bohuslav 4, Borek 1,
Boris 1, Bořek 1, Bořivoj 2, Božena 27, Bronislav
4, Břetislav 2,
C – Ctibor 4, Cyril 1, Cyrilla 1,
Č – Čestmír 1, Čestmíra 1,
D – Dagmar 11, Dalibor 5, Dana 7, Daniela 2,
Danuše 4, Darina 1, Dáša 1, David 23, Denisa
2, Diana 1, Dominik 1, Dominika 4, Dorotea
1, Doubravka 1, Drahomír 1, Drahomíra 7,
Dušan 2
E – Edita 2, Eduard 6, Elena 1, Eliška 12, Ema
1, Emil 1, Emilia 1, Emília 1, Emilie 11, Emílie
3, Emma 1, Erich 1, Erik 1, Erika 3, Ester 2, Eva
38, Evžen 2
F – Felix 1, Filip 4, Filomena 3, František 62,
Františka 38,
G – Gabriela 5
H – Hana 25, Havel 2, Hedvika 4, Helena 24,
Hubert 2, Hynek 1,
I – Ignác 2, Igor 2, Ilona 2, Ingrid 1, Irena 8,
Iva 4, Ivan 8, Ivana 7, Ivanka 1, Iveta 4, Ivo 4,
Ivona 2,
J – Jakub 13, Jan 46, Ján 1, Jana 48, Jarmil 1,
Jarmila 29, Jaromír 8, Jaroslav 41, Jaroslava 13,
Jenovefa 1, Jindra 1, Jindřich 4, Jindřiška 7, Jiří
18

(Jiří Rudolf Míša). Vtipně se s tímto problémem
vyrovnali rodiče jedné naší občanky, která dostala jméno Marijana, což je složenina ze dvou
– Marie a Jany. O podobných zajímavostech i
některých jiných, jak již uvedeno výše, pojednáme v samostatné části o původu buchlovických
křestních jmen.
V závěru si, pro zajímavost, uveďme pořadí
počtu jmen podle písmen v abecedě.

Z celkového počtu jmen lze usoudit, že mezi
nimi jsou i ta, která se dávala ještě v 1. polovině minulého století. Je jasné, že s přirozeným
úbytkem starších lidí zmizí i jejich jména, jako
jsou Anastazie, Apollonie, Cyril, Felix, Jenovefa,
Rajmund, Silvestr, Školasika, Tekla, Vincenc aj.
Pravděpodobně se objeví jména nová, která se
v Buchlovicích nikdy nevyskytovala, i když v ČR
jsou zaregistrována – Alisa, Damián Doubravka, Jasmína, Jitřenka, Mariolo, Ramón, Vanesa,
Zora aj. Možná budou rodiče dávat svým dětem
2 křestní jména ve větší míře než dosud. Obě
jména jsou si rovnocenná a v úředním styku se
musí používat. Naše legislativa se ještě tomuto
jevu ne zcela přizpůsobila. V různých dokumentech nejsou předtištěny rubriky pro jména plus
příjmení s dostatečným místem pro jejich zapsání. Jde např. o občanské průkazy, pasy, poštovní
složenky, vkladní knížky, sešity ve školách. S potížemi se setkávají lidé, kteří mají křestní jména
2 a navíc dlouhé příjmení (František Ladislav
Novoveský). Setkal jsem se s člověkem, který
to vyřešil tak, že se podepisoval Jiří R. Míša

M – 434 (17, 48%)
J – 413 (16, 63%)
P – 202 (8,13%)
A – 195 (7,41,%)
V – 138 (5,56%)
L – 184 (5, 56%)
F – 108 (4,35%)
R – 106 (4.27%)
K – 102 (4,10%)
Z – 89 (3,58%)
E - 87 (3,50%)
B – 83 (3,34%)
D – 74 (2,98%)

Buchlovický zámek

N – 14 (0,56%)
H – 58 (2,33%)
S – 52 (2,09%)
I – 45 (1,81%)
O – 36 (1,45%)
T – 30 (1,20%)
Š – 18 (0,75%)
C – 6 (0,24%)
G – 5 (0,20%)
Ž – 3 (0,12%)
Č – 2 (0,08%)
W – 1 (0,04%)
Y – 1 (0,04%)

(foto: -vlk-)
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Buchlovské stařenky
Každou druhou neděli v květnu se slaví v celé západní a střední Evropě „Svátek matek“.
Tento den je svátkem všech žen, které porodily
dítě a vychovaly ho. Jistě je to veliký záslužný
čin, který stojí mnoho úsilí a odříkání a za to
jim od nás patří dáreček a vřelý dík. Ale je již
doba pokročilá a různá sociální opatření přece
jen usnadňují, všem matkám a hlavně matkám
osamělým, jejich poslání. Jsou dětské přídavky,
mateřská, sociální podpora a jiné.
Zamysleme se však nad našimi babičkami,
prababičkami a nad těmi našimi předky ženského pohlaví, kam už ani nedohlédneme. Měly
život velmi tvrdý, tak tvrdý, že bychom ho teď
možná ani neunesly a většinou jím prošly vítězně. Velká část z nich pocítila žal největší, jaký
mohl matku potkat, smrt dítěte a někdy i dětí
několik. Tohoto největšího žalu matky jsou nyní
díky Bohu téměř všechny maminky ušetřeny.
Pokusím se nyní popsat buchlovské stařenky
a jejich život opět, jak si jej pamatuji z dětství,
z třicátých a čtyřicátých let minulého století. Již
nejsou mezi živými a tímto článkem ctím jejich
památku. Zároveň má vzpomínka a památka
patří také mým ženským předkům, prostým
chodským venkovankám, které také žily velmi
tvrdým, a téměř stejným, spíše však úplně stejným životem, jako jejich buchlovské současnice, snad s rozdílem pouze v kroji a nářečí.
Stařenky mého dětství se narodily někdy
okolo roku 1870 a ve stáří již většinou typický
buchlovský kroj ve všední den nenosily. Chodily
tak zvaně „po sedlcky“. Jejich oblečení popíši
jednak z mých vzpomínek a jednak z vyprávění
pana Strýčka, který je ojedinělá, vzácná a nevyčerpatelná pokladnice minulého života v Buchlovicích. Jemu vděčím za možnost sepsání velké
části mých vzpomínek.
Vidím typickou stařenku, jak jde domů z pole po prašné polní cestě mezi poli se strništi
lemovanou stromy s dozrávajícími švestkami.
Je to cesta „chrasťová“, odbočující na „Hraničkách“ doleva na „Chrastě“ a já jsem tam
byla s husami, protože i teď vidím tu stařen-

Ing. Zdenka Maršálková

ku před očima. Má na hlavě sluncem vyrudlý
plátěný šátek zavázaný pod bradu, stažený do
čela proti poslednímu večernímu slunci. Pod
ním šedivé vlasy rozdělené uprostřed hlavy
„na půtec“ a spletené v „lelík“, omotaný kolem
hlavy. V opáleném vrásčitém obličeji jsou
pořád bystré a dobrotivé oči a zračí se v něm
klid a vyrovnanost. Plátěná, také vyrudlá jupka
dosahuje k pasu a pod ní je vidět pruh bílého „opléčka“. Mozolnaté ruce stařenky svírají
„trháčky“ od nošky přehozené na zádech, ve
které je „kosák“, brousek a trochu řepného
chrástu pro husy. Má starší sepranou sukni
„tištěnku“ a modrý fěrtoch – zástěru, vše do
půli lýtek. Je bosa. Svalnaté, sukovité opálené
nohy se boří do světlého prachu. Někdy chodí
v „cigánkách“, jakýchsi černých plátěných
teniskách, zapínaných na boku na patent.
V neděli stařenky chodívaly na „ranní“.
Z kostnů vytáhly sváteční plyšový šátek, hedvábnou nebo vlněnou jupku, brokátový fěrtoch
tmavé barvy a kapkovanou sukni černou se
žlutými kapičkami. Na nohy v černých punčochách obuly černé šněrovací botky do půl
lýtek. Těch několik nejstarších pamatuji ještě
v neděli v buchlovském kroji. V hnědém turáni,
v rukávcích, které však neměly krejzlík stojatý,
ale rozprostřený, v chladnějších dnech v soukenném černém kabátku vzadu s varhánkama
s tmavou sukní a s tmavým kašmírovým fěrtůškem. V zimě ještě několik chodilo v krásných
ovčích kožiších – dubeňákách. Na nohách celý
rok nosily vysoké „shrnovačky“.
Stařenky měly život již od mládí velmi tvrdý.
Od dětství tvrdě pracovaly. Za svého života
navozily nespočet „tragačů“, nanosily nespočet
„noší“ tak velkých, že je musel někdo jiný ze
země zdvíhat, aby s nimi vstaly. Pod „nošů“ se
úplně ztratily a vypadalo to tak, že „noša“ měla
nohy a šla sama. Nakopaly nesčetné množství
pytlů brambor, sklidily metráky obilí, oplely
nedohledné lány řepy, roztloukly hrudy také na
nedohledných lánech, nadojily tisíce litrů mléka
a napekly nespočitatelně pecnů chleba.
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Dřely společně se svým mužem a když někdy
v mladém věku odešel na věčnost anebo se ztratil ve světě, šly do hor dělat s dřevařama, pracovat s chlapama „do skaly“ (lomu) nebo se
zedníky do světa na stavby dělat nádenickou
práci (nosit putýnky s maltou až do kolikátého
poschodí), aby uživily a vychovaly děti. Stávalo
se, bohužel, tehdy i to, že muž propil grunt
a žena se zapřáhla s dětmi do pluhu, aby byl
obdělán aspoň ten kousek pole, co zbyl.
Skoro každá vychovala v tvrdých podmínkách a většinou dobře kolik dětí. Rodily doma,
ale kolikrát i venku, na poli, na louce nebo ve
chlévě, kde to na ně přišlo. Brzy po porodu
vstaly a šly zase po své práci. Děťátko nosily
v chůvce na zádech všude tam, kde to jen šlo.
Na poli uvázaly „chůvku“ mezi dvě trnky a udělaly z ní „kolembač.“ Dítě do něho uložily a to
většinou na zdravém vzduchu usnulo a ony se
mohly věnovat polním pracím. Děti přikrmovaly „cumlem“. Cumel byl kousek chleba nebo
v lepším případě buchty, zavázaný do nějakého hadříku a namočený do mléka, u chudších
maminek i do kozího anebo do medu. Dítě
cucalo cumel tak dlouho, až byl hadřík prázdný. K spánku své maličké uspávaly v kolébkách
starobylou ukolébavkou, o které se zmiňuje již
Jan Ámos Komenský: „Halí, belí, koně v zelí a hříbátka v petrželí.“ Dítě bylo od malička
obklopeno vkusným krojem a užitečnými věcmi
zdobenými ornamenty a vyřezáváním, takže
již od malička získávalo jakési estetické cítění. A doma i ve škole kolem něho znaly lidové
písně. Maminky a babičky to byly, které dětem
vštěpovaly mravní a náboženské zásady a učily
je jakýmsi společenským způsobům. I ve stáří
pomáhaly v hospodářství, kde se dalo. Na jaře,
v létě, na podzim při lehčích pracích na poli a na
loukách, v zimě draly peří a honívaly, zamotané
ve vlňáku a v papučích do půl lýtek po zasněžených cestách s lesklými kolejemi, husy na
námluvy k houserovi.
Celý jejich život byl ovlivněn dvěma prvky:
náboženstvím a přírodou, z kterých čerpaly
sílu, skromnost a vyrovnanost, vytrvalost a laskavost. Tyto symboly jim zajistily klid a schopnost vyrovnat se se všemi životními problé-

my i tragediemi, jako je například smrt dítěte.
„Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, budiž jméno jeho
pochváleno!“ a život musel jít dál.
Hlavní odpočinek a nabírání nových sil čerpaly z nedělních návštěv kostela. V rukách vždy
nesly modlící knížky a v létě, na jaře a na podzim kytičku voňavých bylinek a kvítků ze svých
zahrádek před okny. Po mši se stavily na hřbitově a kytičku položily na hroby svých drahých.
Teď ještě popíši moje dětské setkání s mou
„buchlovskou stařenkou“: Byla jsem hodně
malá, nechodila jsem ještě ani do školy a bydleli jsme na „Helštýně“ v domě, kde teď bydlí
pan Kašpárek. Bylo to v neděli a já jsem ze
zahrady přes laťkový plot viděla jít po ulici do
kostela stařenku, jednu z těch několika, které
ještě chodily tehdy v původním buchlovském
kroji. Upoutal mě „turáň“, rukávce, kordulka
a bylo mi divné, že její ruce, holé až k loktům,
jsou tak moc vrásčité. Byla jsem z domu už od
malička vedena, že mám všechny starší lidi
zřetelně a hlasitě zdravit a tak jsem ji hlasitě
pozdravila. Tím začalo naše přátelství. Zastavila se a začaly jsme si si pře plot vykládat a tak
to bylo každou neděli po dlouhý čas. Čekávala
jsem ji u plotu a ona mi vždy přinesla krásná,
červená, panenská jablíčka, které byly tak sladké a dobré a vykládaly jsme si. Vyzařoval z ní
do okolí klid a dobrota. To jsem pochopila až
v dospělosti, tehdy jsem jenom cítila, jak je mi
se stařenkou a jejími jablíčky dobře. Když se
z kostela vracela, čekávala jsem na ni zase a ona
mi vždy říkávala: „Tož, Zdenečko, už idu zasejc
ze slova Božího!“ Toto úsloví, jít na slovo Boží,
se dříve říkávalo jen v buchlovské farnosti. Bylo
to neuvědomělé dědictví po pradávných předcích, českých bratřích.
Snažili jsme se s panem Karlem Strýčkem
zjistit, jak se tato stařenka jmenovala, ale nepodařilo se nám to. Snad to věděli moji rodiče, ale
jich se už na to zeptat nemohu, již nejsou mezi
živými.
Teď se vrátím k jiné stařence, k té, co se o ní
zmiňuji prvně, která jde po „Chrasťové cestě“.
Zastavila se. Z kostelní věže se ozvalo klekání
a ona se pokřižovala, sepjala udřené, mozolnaté
ruce a začala tiše odříkávat večerní modlitbu.
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Křížem krážem Španělskem
třítisíc metrů nad mořem na pohoří Sierra Nevada
– tam jsme se vozili i na sněhu. V úterý, velmi unaveni dlouhou cestou, jsme dorazili do Beniarja kde
nás naší přátelé z Trapigu vřele uvítali a ve svých
rodinách nás také ubytovali. Jazykové bariéry se
daly překonat upřímným úsměvem a taky rukama
– nohama. Ale protože jsme si nejeli do Španělska
jenom užívat, ale také ukázat, co jsme se naučili,
čekala nás i těžká vystoupení ve čtyřicetistupňovém vedru.
První bylo v městečku Potries. Naším nejdůležitějším projevem byl zahajovací program
mezinárodního festivalu v Beniarju (účastnické země Mexiko, Rusko, Španělsko, Ukrajina,
Polsko). Naše vystoupení sklidilo velký úspěch
i když pořadatelé měli obavy ze zborcení pódia
při temperamentních „dolněmčanských“.
S pocitem dobré reprezentace naší vlasti
a městečka Buchlovic jsme se v pondělí 16. srpna
v brzkých ranních hodinách rozloučili a po malé
zastávce v Monte Carlu jsme se vrátili zpět domů
do České republiky.
Pro Buchlovský zpravodaj napsal člen Folklorního studia:
Vít Škubník

Jistě si ještě živě pamatujete na léto roku
2003, kdy do našeho městečka přicestoval temperamentní španělský soubor Trapig a předvedl
společně s námi překrásné vystoupení na nově
otevřeném náměstí. Proto jsme my, členové Folklorního studia Buchlovice, po pozvání našich
přátel nelenili a jejich návštěvu letos opětovali.
Pátého srpna 2004 jsme se vydali na třítisícovou cestu směr vesnice Beniarjo, poblíž Valencie.
Při cestě jsme se zastavili na kus řeči se svými
známými ze souboru Hauteville ve francouzském
Dijonu, trochu jsme si odpočinuli a na noc pokračovali. Další naše cestování nás zavedlo do hlavního města Španělska – Madridu – zde nás překvapila obrovská monumentalita historických staveb
(královský palác, letní sídlo El Escorial). Odtud
jsme vyrazil po Kastilii v centrálním Španělsku se
zastávkami v Aville a Toledu – zde jsme uspořádali
neformální vystoupení, jehož odezvou byl potlesk
návštěvníků, zvyklých pouze na bolero a flamenco. Další noc jsme dorazili do Andalusie - města
Granady, kde jsme navštívili pohádkově krásnou
památku – palác a zahrady Alhambra (památka
UNESCO) a druhý den jsme vyšplhali do téměř

Společná fotografie expedice
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Dnes vám přinášíme fotografie z finále buchlovického kola kdysi populární přehlídky lidových zpěváků
Slovácký koštéř z let 1978 a 1979.
(foto z archivu Květy Doležalové)
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III. ročník Festivalu česneku 24. 7. 2004
Vzhledem k tomu, že jsme redakčně nezvládli všechny ty materiály, které lákaly k návštěvě, mohou
jen litovat ti, kteří se o tom včas nedověděli. Dnes přinášíme jen odlesk z toho, co se nabízelo:
Historie
„Garlic should be eaten in moderation, less the blood of a man overheats. In truth, if garlic is
forbidden, a man´s health and proper strength vanish away: but if it is then mixed with food in due
proportion, it will bring back his strength.“
St. Hildegarde, 12th century A.D.
„Česnek by se měl jíst s mírou, aby nedošlo k přehřátí krve. Zákaz jeho konzumace však vede ke
ztrátě zdraví a síly. Začne-li se však do stravy opět ve správném množství přidávat, síla se opět vrátí.“
Sv. Hildegarda, 12. století n. l.

Přednášky

Česnek v lidovém lékařství, zvycích, pověrách a příslovích
Mystické představy
Každý sedlák, každý hostinský byl hrdý, když
nahromadil velké množství česneku. Bulharský
Metuzalém se dočkal 110 let ve zdraví proto, že
každý den jedl česnek. V Dalmácii se např. u dětí
trpících hlísty, místo orální aplikace zavěšuje
česnekový růženec kolem krku. Výpary česneku
(silice) odpuzují hady, hmyz a členovce.Lidová
zkušenost uvádí že např. nať česneku medvědího za kloboukem odpuzuje komáry. Indiáni si
uvazují česnek kolem kotníku, aby se chránili
před uštknutím hady, afričtí domorodci kolem
krku, aby zaháněli moskyty. Česnek odpuzuje
komáry, ovády a klíšťata. Česnek byl pokládán za
bojovníka chudých. V jižních oblastech přidávali
v době letních sklizní a horkého počasí do pitné
vody česnekovou šťávu. V Čechách nosili sedláci
věnce z česnekových stroužků v přesvědčení, že
je budou chránit před nemocemi. V Rudohoří se
připravovala česneková polévka, v níž se máčelo
suché pečivo. Existuje celý výčet receptů, který se
v podstatě shoduje se způsoby aplikací v ostatní
Evropě. Česnekem byli krmeni kohouti, aby byli

Mnoho mystických představ ze starověku,
doplněných náboženskými tradicemi se v lidovém lékařství různých národů zachovalo až do
nedávné doby.Česnek už v nejstarších dobách
měl široké antibiotické upotřebení. Byl přikládán na hnisavé rány, při kousnutí šelmami.
Během všech dob byl česnek uznáván jako lék
při střevních chorobách a parazitech. Antičtí námořníci, rybáři a jiní nosili jako amulety
náhrdelníky ze stroužků česneku nebo celých
cibulí česneku, aby se chránili před nemocemi
a zlými duchy. V Bukovině, na den sv. Ondřeje,
česnekem ověnčovali dveře stájí aby čarodějnice „neubraly mléka a neuřkly krávy“. V pověrách tonula nejen východní Evropa, Balkán,
Orient, ale i střední Evropa. Při úmrtí zavěšoval
se česnek nad dveře domu nebo místnosti, aby se
duch zemřelého jako upír nevracel zpět. Česnek
chránil před epidemií cholery a moru, aniž se
vědělo, že tento důkaz je podložen jeho antibiotickými vlastnostmi. Na Balkáně věřili, že česnek je zárukou plodnosti, zdraví a spokojenosti.
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bojovní. K. J. Erben ve štědrovečerní básni připomíná. „Kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.“
Dlouho byl udržován zvyk, že po zaseté obilí byl
po pozemku roztroušen česnek, aby chránil zásev
před ptáky. Na Slovensku se selské ženy chránily
před nařknutím z čarodějnictví tím, že pod oděv
vkládaly česnek s petrželí, aby byly chráněny
před čáry a zlem. Spojení se zlými duchy měl
česnek rušit. Zda byl na česnek brán ohled při

procesech s čarodějnicemi, není známo. V Pobaltí vkládali novorozencům do kolébky při křtu
vedle peněz i chleba a česnek, aby je doprovázelo
zdraví a byli po celý život uchráněni před zlými
duchy. Je pravděpodobné, že původ těchto mystických představ má své kořeny už v ranném
období egyptské historie. Byla to jistě „řetězová
reakce“, vždy znovu utvrzovaná zkušenostmi
v oblasti léčivých schopností česneku.

Praktické zkušenosti z lidového lékařství
nutné aplikovat moderní prostředky. V denním životě česnek není všechno, ale znamená
mnoho.
Přísloví a rčení
„Nejez česnek“ – platí pro temperamentní
povahy, česnek podporuje bojovnost.
„Máš česnek v tlumoku?“ – znamená : jsi připraven na dalekou cestu? Česnek mobilizuje síly
k cestování.
„S česnekem a červeným vínem překonáš ten největší průsmyk.“ – česnek a víno uvolňují energii.
„Jízdenka ti zajistí jízdu, ale česnek místo!“
– česnekový zápach odpuzuje spolucestující
Česnek k snídani tě rozohní ke sporům.“
Nevěrná manželka jí k snídani česnek, aby
odpoutala podezření manžela, který se vrátil
domů.“
„Naši otcové a praotcové byli hodní lidé, i když
jejich slova páchla česnekem.“
„Padesátidenní česneková kůra po 50. narozeninách zajišťuje budoucích 50 let života.“

Na venkově četných zemí jsou dosud udržovány tradice o léčivé moci česneku. Je dosti
obtížné zaznamenat tu ohromnou rozmanitost,
z níž je patrný respekt k česneku. Pokusili jsme
se sledovat a zaznamenat zvyky v různých oblastech, srovnat je se skutečností a zdůvodnit je
pomocí dnešních poznatků. Dospěli jsme často
k potvrzení starých zkušeností. Česnek byl v minulosti ceněn především pro své antibiotické
vlastnosti. Podle současných poznatků je tato
schopnost podmíněna obsahem allicinu. Většinu
aplikací, zejména u epidemií a četných jiných
infekčních nemocí, dnes převzala moderní antibiotika. V denním životě přichází řada situací
jako poranění, různé nepozorovatelné infekce,
kdy není možno okamžitě vyhledat lékaře a použít moderní antibiotika. V takových případech
česnek obyčejně nezklame.
Ten, kdo zná historii účinků a je s chemizmem
obsahových látek česneku obeznámen, dovede
snadno odhadnout na co česnek stačí a kde je

Z knihy „Česnek“ pana profesora Oldřicha Konvičky

Léčivé vlastnosti česneku
utickým spektrem, jejíž účinky nejsou namnoze
bezprostředně pozorovatelné a projevují se až po
delším užívání. Jsou účinné zpravidla ve stádiích mezi relativně dobrým zdravotním stavem
a nastupujícími chorobnými změnami organizmu
(t.zv „premobidní“ stádium). Tato oblast je cha-

Odpověď na otázku, zda lze považovat česnek
za drogu (surovinu rostlinného původu k přípravě
léčiv nebo sloužící sama za léčivo) by mohla být
asi takto: Mluvíme-li o česneku jako fytofarmaku
nebo fytoterapeutiku, máme na mysli mírně účinkující rostlinné látky se značně širokým terape28

rakterizována stavem, ve kterém se člověk cítí,
který však signalizuje pozdější vážná onemocnění.
Většina látek v česneku působí podpůrně a mohou
se uplatnit zejména v případě dlouhodobé terapie chronických onemocnění. Nezřídka se využívají též jeho bezprostřední účinky (antibiotický,
antihelmintický aj.) V souvislosti s indikacemi
u poruch oběhu krevního, které opět mají úzkou
souvislost s projevy stáří, je označován za „geroprofylaktikum, za prostředek oddalující projevy
stáří a působící proti některým chorobám stáří.
Stáří je zákonitý životní proces, jemuž se nelze
vyhnout, chce-li člověk být dlouho živ. Nastupuje s počtem let, se kterým se postupně snižuje
obranyschopnost proti různým nemocem, ubývá
životní síly, stoupá krevní tlak, činnost ledvin se
snižuje, slábne srdeční činnost, i když to člověk
nechce připustit. Nejzákeřnější jsou však ty nemoci, při nichž člověk necítí bolesti. „V okamžiku, kdy
jsme se zrodili, učinili jsme krok ke smrti.“ Tím je
vystižena zákonitost stárnutí. Česnek však může
tento proces brzdit.
„Nejšpatnější nemoc, mimo hlouposti, je stárnutí!“
Další vysvětlení: „Když Zeus, vládce Bohů, přemýšlel o tom, jakou délku života určí lidem a zvířatům, stanovil, že člověk bude žít 30 let, mezek 18
let, pes 12 let, opice 10 let. Zvířata byla spokojena,
jen člověk reptal a žádal delší život. Dobře, řekl
Zeus: Dostaneš delší život. Dám ti k těm 30 létům
ještě léta mezka (18), psa (12) a opice (10), dohromady obdržíš 70 let. A tak člověk žije do 30 let lidským životem, 18 let jako mezek, 12 let kňučí jako
pes a v posledních 10 letech žije jako opice (Citát
upraven podle Sillnera 1987). Tento citát humorně
vystihuje proces stárnutí a jeho důsledky.
Stárnutí samo o sobě není choroba. Člověk
nemůže zastavit běh času, a proti tomu něco činit.
Proti čemu ale můžeme něco dělat, je předčasné
stárnutí. Předčasné stárnutí lidí se jeví předčasným
opotřebováním orgánů, předčasnou ztrátou vitality
a životní síly. Tento jev má člověk možnost brzdit nebo mu předcházet především životosprávou.
Předcházení je účinnější než léčení. Je samozřejmé, že s předcházením nebudeme čekat, až se

objeví výrazné znaky předčasného stárnutí nebo až
už degenerativní procesy proběhly. Čím dříve s profylaxí započneme, tím větší úspěch lze očekávat.
Nejde o to, přidat léta, nýbrž v těch letech produktivně žít jako člověk. Tak je tomu nutno rozumět,
mluvíme-li o česneku jako o „geroprofylaktiku.“
Při předpokládaném dlouhém vývoji chronické
nemoci by se nemělo s předcházením započít po
dosažení věku 40 let. Samozřejmě dřívější zahájení
gerontologické profylaxe je lepší. Jde o to podpořit
udržení vyrovnané regulační kapacity organizmu,
protože vlivem stárnutí je adekvátní reakce různých
částí těla na fyzické i psychické podněty snížená
a může vést k chorobným změnám v organizmu.
Profylaktikum je třeba jinak hodnotit než terapeutikum, které je nasazeno kurativně k ošetření
ostře definovaných chorobných symptomů. Posouzení účinnosti profylaktika je podstatně obtížnější
než terapeutika, kde jde o okamžitý účinek v kratším časovém intervalu. Měřítkem terapeutického
efektu je subjektivní posudek pacienta a globální
posouzení lékaře.
Mechanizmus léčivých vlastností česneku je
třeba hledat v jeho biochemii. Česnek je léčebně
považován za:
Antibiotikum (zastavující růst nebo přímo ničící
bakterie či jiné mikroorganizmy),
Antisklerotikum (působící proti kornatění tepen
– arterioskleróze),
Kardiakum (k léčbě srdečních nemocí)
Vermifugum (vypuzující parazity),
Antihemintikum (proti onemocněním vyvolaným cizopasnými červy),
Antioxikans (proti látkám produkovaným živými
organizmy, bakteriemi, houbami aj.),
Antikarcerogens (působící proti rakovině), stomachikum (povzbuzující chuť k jídlu, žaludeční lék),
Caustikum (látky s leptavým vlivem na kůži), derivans ( (proti reumatickým a nervovým bolestem),
Repelens (odpuzující hmyz).
Takové všeléky budí pochybnosti, česnek je
však výjimkou.
Z knihy „Česnek“ pana profesora Oldřicha
Konvičky
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Jídlo a pití a zpěv a muzika
Volný receptář
vycházející z příspěvků ze III. ročníku Festivalu
česneku na zámku dne 24. července 2003.

Provedení: 20g sádry rozmíchat v 5 litrech vody
a vodu aplikovat na 1m2 půdy. Sádra se bere
normální, štukovací, či jak se to říká. Množství
je třeba upravit podle rozlohy pozemku. Předpis
vychází z učené práce o koncentraci účinných
látek v česneku.

ČESNEKOVÉ INSPIRACE
Česnekový salát I.
Těstoviny, tvrdý sýr, syrová mrkev, cibule – lehce
zesklovatělá na oleji, kukuřice, oregano, česnek

Předpis č. 2
Jak vyrobit česnekovou zmrzlinu

Česnekový salát II.
Těstoviny, měkký salám, syrová paprika, rajčata,
pórek, hrášek, olej, zakysaná smetana, česnek

Suroviny: 400g tvarohu, 0,5 litru mléka, 2 celá
vejce, 10g želatiny, sůl, česnek dle chuti (Pozor,
přidávat opatrně!)

Nakládaný hermelín
Zálivka: olej, oregano, česnek na plátky

Postup:
Želatina se zalije mlékem a nechá se asi hodinu
máčet. Pak se za míchání zahřeje, až se želatina rozpustí. Necháme vychládnout a přidáme
do zbývajícího mléka, ke kterému přidáme dvě
vejce. Za stálého míchání opatrně zahříváme do
zhoustnutí. Po zchlazení pak vešleháme tvaroh,
až je směs homogenní.
Česnek rozetřeme se solí na kašičku, protlačíme
přes sítko (aby nebyly ve směsi kousky česneku),
přidáváme k směsi podle chuti. Se solí nutno
zacházet opatrně, jinak mohou vzniknout potíže
při mražení (tedy více česneku než soli).
Dále se pracuje obvyklým postupem pro přípravu zmrzliny.
Pokud nemáme mrazící stroj, existuje náhradní
postup. Ušleháme šlehačku (1/4 litru), smícháme se směsí, důkladně promícháme. Při tomto
postupu bereme polovinu množství vstupních
surovin. Dáme mrazit do mrazáku. Po ztuhnutí
můžeme konzumovat.
(Jedná se o upravený předpis dle „Moderní mléčná kuchařka“, autor M. Teplý a kol.)

Nakládané Blaťácké zlato
Zálivka: olej, paprika, česnek, pálivá paprika,
grilovací koření na kuře, tymián
Sýrová pomazánka I.
tvrdý sýr nastrouhat, česnek, tatarská omáčka
a zakysaná smetana stejným dílem
Sýrová pomazánka tvarohová
tvaroh, máslo měkký sýr, česnek, cibulová nať, sůl
Omáčka česneková
Uděláme světlou jíšku s cibulkou, zalijeme vývarem, smícháme smetanu zakysanou, přidáme
česnek
Příloha – tyčinky z tlučeného těsta, 1 šlehačka
a hladká mouka, třikrát převálet
O informace k receptům můžete požádat paní
MUDr. Stanislavu Hrňovou.

Recepty dr. Fischera z Brna

Recepty Luby a Vlada Majerských
zo Zvolena

Předpis č. 1
Chcete mít hodně ostrý česnek?
Je třeba zvýšit obsah síranů v půdě.

(omluvte slovenštinu, neboť máme jen českou
klávesnici)
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Cesnakom proti astme
Jeden stredný strúčik cesnaku pomixujte v pohári horúcej vody a vypite. Niekto možno po prvom
pohári zvracia, ale potom třeba vypiť ešče jeden.

mlieko) a necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto
rozdelíme na 4 časti. Každá časť sa vyválá na
obdlžnik. Prvú časť natrieme polotuhou Herou,
na Heru nasypeme pretlačený cesnak. Zakryjeme druhou časťou cesta, opakujeme postup
a zakryjeme treťou časťou cesta. Celé zvinieme
do rolády a potom rozváláme na tvar plechu (táto
hmota vydá na 2 plechy). Položíme na vymastený plech, povrch posypeme rascou a potrieme
pretlačeným cesnakom (rasca sa može dať aj do
cesta). Upečené pokájame na obdlžniky.

Cesnakom proti zápalu stredného ucha
Do tenkej gázičky zatočíme pokrájané, jemné
kúsky očisteného strúčika cesnaku, kroté vymieňame trikrát denne. Cesnakové tampóny pripravujeme velmi precizne, aby nezostal kúsok gázy
alebo cesnaku vo zvukovode hlbšie.
Cesnakový Bekeš – lepeň zo Zvolenskej Slatiny
1kg hladká múka špeciál, 2 hrstě polohrubej
múky, 2dcl oleja, 1 kávová lyžička soli, 1 Hera,
cesnak – množstvo podla chuti, kvások z 1ks
droždia, rasca
Postup: Z múky, oleja, soli a kvásku vypracujeme
polotuhé cesto (podla hustoty cesta možno doliať

Cesnaková pochutina
Kolko cesnaku, tolko petržlenu. Pomelieme na
masovom mlynčeku. Pridáme 8dkg soli na 1kg
zmesi (može sa pridať feferonka). Skladovať
v chladničke.
Dobrú chuť!

Novosti pro III. ročník Festivalu česneku
na zámku
– výtvarná soutěž dětí „Král Česnek a jeho lid“ – vernisáž
– seminář - odborná sekce „Najděte pro sebe – svět česneku“
– seminář – neodborná sekce „Kdo má dobré osrdí, tomu česnek nesmrdí!“
– Ing. Jaroslav Rod, CSc., fytopatolog SRS, bude v rámci Konzultačního a poradenského střediska
Ing. J. Kozáka poskytovat během Festivalu česneku fytopatologické rady (choroby a škůdci zahradních plodin, nejen česneku) zahrádkářům z řad návštěvníků
– koncert Statický promenádní orchestr Divadla Šprušle – etnogastrofolk – Písničky z hrnce
– soutěž „O největší česnek“
– soutěž „O nejsmradlavější dítě“
– zpovědnice poustevníka z Barborky
– udělování Česnekového řádu I. stupně (zlatého), II. stupně (modrého), III. stupně (zeleného)
– Stanislav Kejval – mistr lidových řemesel košíkářství a malby na včelí vosk – raritní vystoupení
– ošatka za 20 minut – Pitevní technik má 2 zápisy do Guinessovy knihy rekordů
a mnoho jiného, nač není prostor a ani časoprostor
A příště (bude-li?) – nashledanou na IV. ročníku Festivalu česneku na zámku!
Ing. Miloslav Hrdý, Folklorní agentura Buchlov, Rechtorka 544, 687 08 Buchlovice
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Festival česneku 2004 obrazem
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Foto: Oldřich Stránský
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kdo nevěří, ať tam běží
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Druhý turnaj v petanque
Koule ovládla žena, Rajskup zklamal
Překvapivým vítězem druhého turnaje v petanque, který se na fotbalovém hřišti v Buchlovicích
uskutečnil v sobotu 21. srpna 2004, se stala Kamila Beinhofnerová z Prahy (původem však z Uh.
Hradiště). Ta ve finále porazila populárního „Mirka Dušína“, herce Slováckého divadla Davida Vackeho 14:9. Mezi třiceti osmi hráči se tentokrát nedařilo domácím borcům. Pouze účast mezi nejlepšími
osmi si vybojovali Petr Hamhalter, Jan Štokman, Karel Řihák a František Zapletal ml. Medailové
dveře však pro ně zůstaly uzavřené. Vůbec se nedařilo obhájci prvenství Václavu Rajskupovi, který sice
svou skupinu vyhrál, ale vypadl hned v úvodním kole vyřazovacích bojů. Nejstarší hráčkou turnaje
byla 72letá Jarmila Gojová, nejmladší hráčkou osmiletá Gabriela Vlčková a nejlepším hráčem do 15
let Patrik Šimek, všichni z Tupes. O rostoucí popularitě tohoto sportu svědčí i fakt, že se turnaje kromě
domácích hráčů zúčastnili i zástupci Tupes, Boršic, Starého Města, Uh. Hradiště i Prahy. Další turnaj
petanqueové série se uskuteční pravděpodobně na sv. Václava 28. 9. 2004.
Výsledky závěrečných bojů :
osmifinále :
B. Beinhofner – V. Rajskup
P. Hamhalter – M. Špalek
J. Štokman – P. Šimek
D. Vacke – P. Dvořák
P. Šimoník – V. Martináková
K. Řihák – P. Prášilík
K. Beinhofnerová – P. Kunertová
F. Zapletal – A. Jurča
čtvrtfinále :
B. Beinhofner – P. Hamhalter
D. Vacke – J. Štokman

13:1
13:8
13:4
13:8
13:0
13:12
13:12
14:7

P. Šimoník – K. Řihák
K. Beinhofnerová – F. Zapletal

13:5
13:6

semifinále :
D. Vacke – B. Beinhofner
K. Beinhofnerová – P. Šimoník

13:9
13:10

o 3. místo :
P. Šimoník – B. Beinhofner

13:9

finále :
K. Beinhofnerová – D. Vacke
14:9
Text: J. Štokman, foto: O. Stránský

13:5
13:6
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14.00 Hluk “B”

14.30 Traplice

10/31/04 Ne

11/7/04 Ne

14.30 Bílovice

10/24/04 Ne

-

15.30 Pitín
15.00 Kněžpole

10/10/04 Ne
10/17/04 Ne

11/6/04 So

15.30 Vlčnov

10/3/04 Ne

D
volno
V 12.30 Popovice
D 12.00 Uh.Hradiště
hř. Sady
V 12.00 St.Město
11.30 Zlechov
hř. Buchlovice
D
-

V 13.00 Boršice u Bl.

16.00 Horní Němčí D 13.30 Podolí

V 13.30 Mistřice

V 14.00
16.30
D

D 14.00
V 14.00
D 14.00

DOROST
Osvětimany
Hradčovice
Vlčnov
Korytná
Bystřice p.L.
-

9/26/04 Ne

16.30

16.30

16.30
16.30
16.30

MUŽI
Havřice
Korytná
Bánov
Boršice u Bl.
Sušice
-

10.00 Drslavice

den
Ne
Ne
Ne
Pá
Ne
So
Ne
Pá

9/19/04 Ne

datum
8/15/04
8/22/04
8/29/04
9/3/04
9/5/04
9/11/04
9/12/04
9/17/04
Medlovice
Tupesy
Kostelny
Jalubí
Ořechov
St.Město
hř.Na Rybníčku
Osvětimany
Zlechov
um. tráva St. Město
Velehrad
Břestek

V

10.00 Nedakonice

-

D 10.00 Polešovice

V 10.00 Boršice

V 10.00
D 10.00

D 10.00

V 10.00

D 10.00

V
D
V 10.00
16.30
D 10.00
V
10.00
16.30

ŽÁCI

Termínová listina TJ Buchlovice – podzim 2004

D

V

D

D
V

V

D

V

D
V

D
D
V

duchovní zamyšlení
Milovaní,
Nezdá se nám někdy náš život až příliš obyčejný? Možná tomu tak bude, když ho bude hodnotit někdo
„úspěšný“ v očích tohoto světa. Svět hodnotí člověka podle toho, co dokáže, čím se vyznamená, jakým
přínosem je pro lidstvo. Ale Bůh se dívá na náš život svým pohledem.
Pán Ježíš vyprávěl jedno podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho
do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ (Mt 13,33)
Co všechno dokáže kvas nebo prášek do pečiva a co se stane, když se na něj zapomene, to všichni dobře
víme. Není ho navenek vidět a přece „dělá zázraky“. Jedni manželé se za teplého večera vydali na procházku. Došli až k elektrárně, která při své práci tiše bzučela. Žena se podivila: „Bydlíme takový kousek
odsud a ani jsem nevěděla, že je tady elektrárna.“
Někteří lidé jsou jí podobní – tiše vykonávají svou práci, vedou hospodářství, opravzují boty, obsluhují
stroje, stříhají vlasy, uklízejí a vaří, modlí se a přinášejí oběti. Nenadělají mnoho hluku, jen tiše a se
samozřejmostí si plní všechny své povinnosti. Před světem nedělají nic zvláštního a přece, jako tiše pracující elektrárna, proměňují život na tomto světě.
Žádný den a žádná chvíle není obyčejná. Vždyť tak se mohou i obyčejné věci stát neobyčejným projevem
naší lásky a naší oslavy Boha.
Do každého dne vám vyprošuji vám všechno potřebné a z celého srdce vám žehnám
P. Vojtěch Glogar
(Život farnosti č. 15, XV, neděle 8. srpna 2004, vydává Římskokatolická farnost Zlín)

Dny za sebou jdoucí Malá pouť v bazilice
Když Pán Bůh snídá
slunce na nebi měsíc střídá
a nad dveřmi ozáří vývěsní štít:
Vejdi do života, dobro!
Když Pán Bůh svačí,
ozve se zpěv ptačí,
den naplno roztáčí kola,
nalej mi, anděli, sklenici vína!
Jde-li Pán Bůh k obědu
v klopě myrtu a za kloboukem rezedu,
skutky vrchovaté laskavostí
mu od rukou na nás padají...
Když jde Pán Bůh k večeři,
den odchází ze dveří
a pomalu tichnou stíny.
Dobrou noc zpívá
sbor - harmonie,
kohout co za chvíli
temnoty upije.
Když Pán Bůh snídá...

Odlesky
varhanních kláves
těkají
po zdobných stěnách
když
cyrilometodějský chorál
z úst poutníků
bezděky splývá
však
finální
allegro vivace,
při němž se i velké plíce
zadýchávají,
nemůže nechytit
všechny srdce přítomná
do sítí.
Johann Sebastian Bach
s výšky nebeské
nám
a celému lidskému sboru
do taktu kývá.

Miloslav Hrdý
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Miloslav Hrdý

společenská kronika

červen 2004
Narození:
Magdalena Horňáková, Rechtorka
Marco Rossi, Arnošta Hrabala
Ondřej Válek, Řadová
Štěpánka Večeřová, Masarykova
Úmrtí:
V měsíci červnu jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany:
panem Antonínem Jakoubkem, Velehradská
paní Marií Přerovskou, Řadová
v DD Buchlovice zemřeli 3 občané
Sňatky:
Na zámku v Buchlovicích bylo uzavřeno 26 svatebních obřadů.
V kostele sv. Martina byl uzavřeno 1 manželství obřadem církve římskokatolické.
Přistěhováno: 4 občané
Odstěhováno: 6 občanů
K 31. 6. 2004 bylo v Buchlovicích 2 473 obyvatel.

červenec 2004
Úmrtí:
V měsíci červenci jsme se naposledy rozloučili s našim spoluobčanem panem Zdeňkem Knotkem,
Buchlovice, ul.Hradišťská.
V DD Buchlovice zemřeli 3 občané.
Sňatky:
Na zámku v Buchlovicích bylo uzavřeno 10 svatebních obřadů.
Přistěhováno: 8 občanů
Odstěhováno: 1 občan
K 31. 7. 2004 bylo v Buchlovicích 2 477 obyvatel.
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Vítání občánků

26. června 2004 jsme přivítali nové občánky (zleva Marca Rossiho, Matěje Kropáče, Michala Škrabala,
Magdalenu Horňákovou a Kristýnu Andrlovou)
foto: O. Stránský
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