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Nazdobený svítící vánoční strom opět navozoval sváteční atmosféru uběhlých vánočních svátků
a adventu, tentokrát ovšem v omezených podmínkách vyhlášených opatřeními proti virové epidemii.
(foto –bž–)

Vážení spoluobčané,
když jsme si před rokem vzájemně přáli šťastný a dobrý rok, ani nás nenapadlo, jak náročný rok
máme před sebou. Přesto, že to byl rok plný těžkostí a náročných situací, věřím, že jsme neztratili
naději v lepší dny, které nás určitě čekají. Každá obtíž se lépe zvládá, když máme kolem sebe přátele, kteří nám pomáhají nést těžkosti všedního života. Nezapomínejme proto na hodnoty, jako
jsou dobrota srdce, laskavost, pochopení, shovívavost, obětavost a spousta dalších, které dalekosáhle převyšují hodnoty materiální.
My – zastupitelé a zaměstnanci městyse intenzívně pracujeme na projektech, které po jejich
zrealizování snad přispějí k příjemnějšímu a možná snazšímu žití v našem městečku. Snažíme
se pomáhat zlepšení životního prostředí např. vysazováním zeleně, zodpovědnějšímu přístupu
k odpadovému hospodářství apod. Připravujeme projekty, které zlepší infrastrukturu a podmínky
pro bydlení v Buchlovicích, zabýváme se volnočasovými možnostmi a spoustou dalších témat,
která jsou důležitá a protínají všechny věkové kategorie. Snažíme se Vás informovat, ale mnohdy
v závalu práce informovanost směrem k Vám vázne. I na toto ale myslíme a snažíme se v tomto
polepšit. Věřím, že se nám v letošním roce podaří zrealizovat naše plány, které jsme si se zastupiteli
vytyčili, a přispějeme tak ke spokojenosti Vás občanů.
Milí spoluobčané, naši přátelé,
dovolte mi jménem všech zaměstnanců městyse Buchlovice ze srdce Vám popřát vše dobré
v následujícím roce našich životů, spoustu drobných radostí a laskavých skutků, při různých každodenních setkáních jen samé dobrosrdečné lidi s úsměvem a dobrým slovem na rtech, pevné
zdraví a spokojený život.
Vaše starostka Pavla Večeřová
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Informace městyse Buchlovice

Informace z jednání Rady městyse Buchlovice č. 45/2020
ze dne 11. 11. 2020, 46/2020 ze dne 25. 11. 2020, 47/2020
ze dne 16. 12. 2020 a 48/2020 ze dne 31. 12. 2020
Rada městyse:
• schválila uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Předmětem smlouvy je závazek
provozovatele DS připojit ke své DS na p. č. 1051/1 v k. ú. Buchlovice zařízení pro odběr
elektřiny a zajistit rezervovaný příkon,
• schválila uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Předmětem smlouvy je závazek
provozovatele DS připojit ke své DS na p. č. 3207/4 v k. ú. Buchlovice zařízení pro odběr
elektřiny a zajistit rezervovaný příkon,
• schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Zahrady, Kašpařík, kabel NN“
za cenu 1.500 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelová
skříň, kabelové vedení NN,
• schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Řadová, Krystýnek, přel. NN“ za cenu 5.200 Kč bez
DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabely NN kabelový,
• schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice pod názvem „Buchlovice, nám. Svobody, Šedová, kab. NN“ za cenu 3.000 Kč bez DPH.
Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelová skříň, kabelové vedení NN,
• schválila uzavření Přílohy č. 1/6 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů
č. 2/61/2001 se Sběrnými surovinami UH, s.r.o., Uherské Hradiště. Předmětem přílohy je
stanovení ceny za umístění kontejnerů na odpad,
• schválila uzavřít Dodatek ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 30/2016 se společností
REÚSS ENERGETIKA a.s., Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je zvýšení procentuální
hodnoty zisku na 7 % s účinností od 1. 1. 2021,
• schválila uzavřít Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace v hale Cihelna s Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje za ceny dle platného ceníku,
• schválila uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu „Silnice III/05018, Buchlovice, I. etapa“ uzavřené
8. 11. 2020. Předmětem dodatku je posun termínu dodání „Návrhu PD“ na 20. 5. 2021 a tím
související i posun termínu provedení „Díla“, „Kontrolního rozpočtu“, „plánu BOZP“ a „Povolení“,
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektové práce „Vypracování územní
studie Nové Sady“ uzavřené 3. 6. 2020 s Urbanistickým ateliérem Zlín, s.r.o. Předmětem
dodatku je posunutí dokončení realizace díla na 31. 1. 2021,
• se seznámila a vzala na vědomí návrh smluvního vypořádání nemovitého majetku v areálu
Zelený dvůr se společností Tufír, spol. s r.o. Jedná se o následující majetek, který bude
převeden do majetku městyse: SO 101 Parkoviště I. 1.000 Kč, SO 303 Dešťová kanalizace
1.000 Kč, SO 305 Zatrubnění potoka 1.000 Kč, SO 402 Veřejné osvětlení 1.000 Kč, pozemek p. č.
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524/27 – 285 m2 28.500 Kč. Rada městyse takto navržené vypořádání předkládá zastupitelstvu
s kladným doporučením,
schválila Plán inventur pro rok 2020 a jmenování inventarizačních komisí na provedení
inventarizace majetku a závazků pro rok 2020 městyse Buchlovice a příspěvkových organizací
SMB p.o. Buchlovice a ZŠ a MŠ p.o. Buchlovice, pověřila ing. Miroslava Smatanu proškolením
členů inventarizačních komisí,
vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice za rok 2020,
vypracovaným kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Krajského úřadu Zlínského kraje
2. 12. 2020,
posoudila žádosti o poskytnutí darů a dotací z rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2021
a vydala doporučení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na poskytnutí výše dotace či daru
jednotlivým žadatelům. Doporučení je v souhrnné částce ve výši 462.500 Kč. Dále doporučuje
vyčlenění 30.000 Kč pro žádosti, které přijdou během roku 2021 a o jejich poskytnutí bude
rozhodovat rada městyse,
posoudila po řádném termínu podání žádostí o dary a dotace podanou žádost zdravotního
ústavu paliativní a hospicové péče PAHOP Uherské Hradiště, o poskytnutí finančního
příspěvku na pořízení zdravotnických přístrojů či kompenzačních pomůcek. Rada předává
žádost zastupitelstvu s doporučením na poskytnutí částky 5.000 Kč,
přijala poděkování od spolku Linka bezpečí, Praha za zaslané vyjádření ve věci poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro rok 2020 a posoudila žádost o příspěvek
na činnost s doporučením zastupitelstvu na poskytnutí příspěvku z rozpočtu pro rok 2021
ve výši 2.000 Kč,
schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 5.250 Kč žadateli Sociální komisi rady městyse
Buchlovice. Částka byla použita na nákup vánočních dárků pro 8 obyvatel Domova pro seniory
Buchlovice, 5 opatrovanců městyse Buchlovice, 1 obyvatele ÚSP pro mládež Velehrad a 1
obyvatele ÚSP pro mládež Kyjov,
posoudila žádost společnosti MIP spol. s r.o., Velká nad Veličkou na odkup pozemku p. č.
1797/2 o velikosti 206 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Buchlovice. Členové rady navrhli
žadateli směnu. Na výzvu rady tedy žadatel ke své žádosti doplnil pozemek k uskutečnění
směny – část pozemku p. č. 505/327, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Buchlovice. Rada
předala takto projednanou žádost zastupitelstvu s kladným doporučením,
posoudila žádost žadatelů o prodej pozemků p. č. 2850/2 a p. č. 2766/60 v k. ú. Buchlovice.
Rada upřednostňuje směnu obecních pozemků a vyzvala proto žadatele k navržení pozemku
či pozemků o přibližně stejné rozloze nacházejících se v k. ú. Buchlovice pro uskutečnění
směny,
podpořila starostku Pavlu Večeřovou a místostarostu Bořka Žižlavského v zahájení jednání
s majiteli pozemku p. č. 3084/1 v k. ú. Buchlovice ve věci jeho odkupu. Na předmětném
pozemku je historická funkční studánka, kterou tak chtějí radní zachovat přístupnou
veřejnosti. Následně se rada městyse seznámila se zamítavou odpovědí majitele pozemku p. č.
3084/1 v k. ú. Buchlovice ohledně jeho prodeje,
schválila uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu veřejného prostranství (parkoviště pod
hradem Buchlovem) č. 1/2008 ze dne 2. 1. 2008 s nájemkyní z Uherského Hradiště. Předmětem
dodatku je posunutí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2022,
schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku (p. č. 3338/2 v k. ú. Buchlovice)
č. 5/2017 ze dne 13. 10. 2017 se společností Hospoda U Špalka Buchlov s.r.o. Předmětem
dodatku je posunutí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2022,
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• schválila uzavřít Smlouvu o ubytování s žadatelkou z Buchlovic. Předmětem smlouvy je
ubytování v domě na adrese Suchý Řádek 243, s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
• schválila snížení paušální částky za odběr energií ve 2. pololetí roku 2020 v pronajatých
prostorách ČSKC nájemci ZUŠ Uherské Hradiště, a to z důvodu nižšího odběru energií
způsobeného nevyužíváním prostor v době nouzového stavu v ČR,
• posoudila žádost nájemce ATC Smraďavka, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Buchlovice
o.s., o úlevu na nájemném na rok 2020 z důvodu nouzového stavu v ČR a s tím souvisejícím
omezeným provozem areálu. V souladu s §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 o obcích schválila úlevu
z roční výše nájemného,
• se seznámila a posoudila žádosti 3 nájemců prostor na tržnici o úlevu na nájemném z důvodu
nouzového stavu v ČR a s tím souvisejícím omezeným provozem a nižším počtem zákazníků.
Někteří nájemci obecních prostor si nechávali na úřadě potvrdit formulář o výši zaplaceného
nájmu, který slouží jako příloha žádosti o dotaci z programu „Covid nájemné“ na úhradu 50%
z nájmu za období od července do září 2020. Někteří nájemci na žádný kompenzační bonus
od státu, ani na prostředky z programu COVID nájemné nedosáhli. Rada v souladu s §102 odst.
3 zák. č. 128/2000 o obcích schválila 3 žadatelům úlevu z nájemného vybíraného za měsíc
prosinec 2020 za pronajaté prostory sloužící podnikání na tržnici. O příštích měsících budou
radní jednat začátkem následujícího roku,
• posoudila cenové nabídky na výsadbu stromů v intravilánu Buchlovic. Jedná se o 48 stromů,
na které byla úspěšně vyřízena v roce 2020 dotace ve výši 242.500 Kč. Rada schválila cenovou
nabídku na výsadbu 48 ks stromů s dopravou, výsadbou, ostatním materiálem a následnou
péčí za cenu 176.130 Kč bez DPH,
• schválila přípravu projektu a podání žádosti o dotaci od Státního fondu životního prostředí
na výsadbu stromů v extravilánu. V případě úspěšnosti dotace pokryje 100% nákladů,
• vzala na vědomí získání dotace od OPŽP – 3.1. – Prevence vzniku odpadů k projektu Podpora
domácího kompostování. 20. 11. 2020 přišlo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
o získání dotace z programu Operační program životní prostředí pro projekt „Podpora
domácího kompostování – městys Buchlovice“. Dotace činí 1.071.902,70 Kč. Rada městyse
Buchlovice schválila zadání výběrového řízení na dodavatele,
• schválila provedení kontroly účetnictví příspěvkové organizace městyse S M B, p.o. za roky
2019 a 2020. Provedením pověřuje Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva městyse
Buchlovice,
• schválila pořízení následující techniky do S M B, p.o.: zadní traktorová radlice RTZ 30 H
od společnosti RAMOS-KOO s.r.o. za cenu 47.000 Kč bez DPH, sypač traktorový TS 1000 D
od společnosti FOREST MERI s.r.o. za cenu 170.800 Kč bez DPH + doplňky za celkovou cenu
13.950 Kč bez DPH (krycí plachta, žárově zinkované nakládací síto, rozrušovací hřídel),
• schválila návrh rozpočtu pro rok 2021 příspěvkové organizaci S M B, p.o. Rozpočet 2021
počítá s celkovými výnosy 6.154 tis. Kč a celkovými náklady 5.621 tis. Kč. Rada výše uvedené
organizaci dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023,
• schválila k 31. 12. 2020 odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance příspěvkové
organizace S M B – ing. Josefa Motyčky. Současně schválila ke dni 1. 1. 2021 jmenování
do funkce vedoucího zaměstnance příspěvkové organizace S M B – Ondřeje Svobody,
• v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jmenovala
zastupitele Mgr. Jakuba Drápala členem školské rady Základní školy a Mateřské školy Buchlovice.
Nahrazuje tak stávajícího člena ing. Martina Tomeška, kterému tímto pověření končí,
• se seznámila a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020 Základní
školy a Mateřské školy Buchlovice, p.o.,
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• schválila střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2022 až 2023 a návrh rozpočtu pro rok
2021 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Buchlovice. Rozpočet pro rok 2021 počítá s výnosy
z hlavní činnosti ve výši 24.348 tis. Kč, náklady hlavní činnosti ve výši 24.348 tis. Kč, výnosy
z hospodářské činnosti ve výši 838 tis. Kč a náklady z hospodářské činnosti ve výši 758 tis. Kč,
• starostka informovala radní o havárii kanalizace v ZŠ. V ZŠ (stará budova) je nutná rekonstrukce
WC, která by mohla přispět i k vyřešení vlhkosti zdiva ve sklepních prostorech. Na příští rok je
naplánováno odkopání a odizolování zdí sklepních prostor staré budovy ZŠ Buchlovice,
• vzala na vědomí cenový nástin místního podnikatele na rekonstrukci střechy na tržnici za cenu
cca 798.600 Kč. V případě schválení této investice zastupitelstvem bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele prací,
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele prací akce „Rekonstrukce
chodníku ulice Boženy Němcové, Buchlovice“, na kterou je požádáno o dotaci,
• schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce
a intenzifikace ČOV Buchlovice,
• se zabývala možnostmi parkování v centru městyse a seznámila se s výsledky studie
investičního záměru „Parkování osobních automobilů v Buchlovicích“ vypracovanou Stavební
technickou kanceláří, ing. Petrem Seménkou, Staré Město,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednáni Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
z 23. 11. 2020 za přítomnosti 5 členů komise a zápis z jednání Komise sociální z 23. 11. 2020
za přítomnosti 3 členů komise,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis ze zasedání stavební komise z 15. 12. 2020 za účasti 5
členů komise,
• se seznámila, vzala na vědomí a odpověděla na dopis od Místního sdružení Občanské
demokratické strany Buchlovice z 14. 10. 2020,
• se seznámila a vzala na vědomí podnět místního občana na umístění zákazové dopravní
značky do místa U Kamenného kříže (resp. U Zabitého) na Smraďavce. Rada pověřila
místostarostu Bořka Žižlavského zajištěním vypracování návrhu na omezení provozu
v této lokalitě a jeho následné předání k vyjádření příslušným orgánům. V této souvislosti
Bořek Žižlavský zmínil aktuální informace ve věci vyřešení odbočovacího pruhu na Újezda.
Ing. Kutínová do projektu zapracovává připomínky dotčených orgánů,
• schválila zařazení komunikace v Zeleném dvoře s názvem V Lúčkách do pasportu komunikací
jako místní komunikace,
• zabývala se výběrem nových autobusových zastávek k silnici E50,
• se zabývala vyhlášením stavební uzávěry v cenné lokalitě přiléhající hraně Chřibů, která je
pohledově velmi cenná, a to na dobu určitou, než bude schválen nový územní plán, který toto
území bude více chránit proti nepříznivým stavbám,
• se zabývala špatným stavem a nutností regenerace vzrostlé zeleně podél tzv. pivní cesty
a cesty pod rančem Nevada,
• schválila výměnu vzrostlých borovic v areálu horní zahrady u MŠ za náhradní výsadbu,
• vzala na vědomí informace starostky o uskutečnění náhradní výsadby za prořezanou zeleň podél
silnice E50, kterou má uloženu Ředitelství silnic a dálnic, tj. 98 stromů po k. ú. Buchlovice.
Rada městyse schválila rozpočtová opatření:
• č.15 pro rok 2020 na straně příjmů o navýšení rozpočtu o 266,5 tis. Kč, celkem na 52.734,754
tis. Kč. Na straně výdajů o navýšení rozpočtu o 135 tis. Kč, celkem na 48.792,6 tis. Kč,
• č. 16 pro rok 2020 na straně příjmů o 310,105 tis. Kč, celkem na 53.044,859 tis. Kč,
• č. 17 pro rok 2020 na straně výdajů o 0,3 tis. Kč, celkem na 49792,9 tis. Kč,
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• č. 18 pro rok 2020 na straně příjmů o snížení o - 35,5 tis. Kč celkem na 53.009,359 tis. Kč,
na straně výdajů o snížení o – 10.106 tis. Kč celkem na 39.686,9 tis. Kč.

Informace ze zasedání č. 12 Zastupitelstva městyse
Buchlovice ze dne 21. 12. 2020
Zastupitelstvo městyse Buchlovice:
• vzalo na vědomí zprávu o dílčím auditu hospodaření městyse Buchlovice v roce 2020
a informace finančního a kontrolního výboru,
• vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 15 a 16 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2020,
schválené Radou městyse Buchlovice v rozsahu oprávnění udělených Zastupitelstvem městyse
Buchlovice s celkovým navýšením příjmů o 576.605 Kč a navýšením výdajů o 135.000 Kč,
• schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění dle § 85 písm. b) a c)
rozdělení darů a dotací na podporu neziskových aktivit v městysi Buchlovice z rozpočtu pro
rok 2021 v celkové výši 469.500 Kč. Pro operativní podporu nových neziskových aktivit dále
schválilo pro Radu městyse Buchlovice rezervu ve výši 23.500 Kč,
• schválilo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
rozpočet městyse Buchlovice pro rok 2021 s předpokládanými příjmy ve výši 41.547,491 tis. Kč
a předpokládanými výdaji ve výši 47.932 tis. Kč a rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023,
• schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění převod čtyř stavebních objektů v areálu Zeleného dvora: SO 101 parkoviště
I na pozemcích p. č. 523/1 a 524/7, SO 303 dešťová kanalizace na pozemcích p. č. 523/1,
523/25, 523/43 až 46, SO 305 zatrubnění potoka na pozemcích p. č. 523/1 a 1805/50, SO
402 veřejné osvětlení na pozemcích p. č. 523/1, 524/7, 522/1, 522/3 a 522/4 za dohodnutou
symbolickou cenu 4.000 Kč. Po doložení kolaudace a zaměření skutečného provedení
uvedených stavebních objektů Zastupitelstvo městyse Buchlovice pověřilo starostku
podpisem kupní smlouvy,
• schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění směnu oddělené části pozemku p. č. 3241/13 vodní plocha o výměře cca 21 m2
za obecní pozemek p. č. 3241/12 vodní plocha o výměře 52 m2,
• schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění směnu oddělené části pozemku p. č. 505/327 ostatní plocha o výměře cca 175 m2
za oddělenou část obecního pozemku p. č. 1797/2 orná půda o výměře cca 175 m2,
• schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění koupi pozemků pro budoucí cyklostezku do Zlechova, oddělených dle geometrického
plánu č. 3267-148/2020 pro k. ú. Buchlovice, a to: část pozemku p. č. 1797/42 nově 1797/176
orná půda o výměře 269 m2, část pozemku pč. 1797/45 nově 1797/177 orná půda o výměře
34 m2, část pozemku p. č. 1797/46 nově 1797/178 orná půda o výměře 54 m2, část pozemku
p. č. 1797/51 nově 1797/179 orná půda o výměře 132 m2, část pozemku p. č. 1797/64 nově
1797/180 orná půda o výměře 26 m2, celý pozemek p. č. 484/75 ostatní plocha o výměře
157 m2 za cenu nižší nebo rovnou v čase a místě obvyklou,
• schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění koupi pozemku p. č. 524/27 ostatní plocha o výměře 285 m2 za cenu 28.500 Kč.
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V druhé polovině listopadu loňského roku řešili zaměstnanci Služeb městyse Buchlovice spolu s dalšími
havárii kanalizačního potrubí vedoucího ze suterénu (bývalých dílen) základní školy. Porucha s velkou
pravděpodobností z části ovlivňovala i venkovní vlhkost této části školní budovy. V letošním roce
městys Buchlovice plánuje práce na odvlhčení budovy novými venkovními izolacemi, odvětráním atd.
(Foto ing. Josef Motyčka)

Parkujte zodpovědně a bezpečně!
Vážení spoluobčané. Na základě několika adresných žádostí se na vás opět po čase obracíme
s naléhavou žádostí ve věci nesprávného a nebezpečného parkování automobilů. Tyto jsou často
parkovány na obecních a krajských komunikacích a na chodnících tak, že brání jak bezpečnému
provozu, tak omezují i bezpečnost chodců, kteří jsou nuceni (kolikrát i v hůře přehledných zatáčkách) chodníky obcházet po vozovce. Jedná se např. o ul. Velehradskou, K Buchlovu, Hradišťskou,
u náměstí, Helštýn, Arnošta Hrabala a další. Tímto bezohledným způsobem parkování se majitelé
vozidla dopouštějí dopravního přestupku, který bývá i v Buchlovicích pokutován Policií ČR.
Děkujeme za ohleduplnost.
Městys Buchlovice

Tiskopisy jsou k dispozici v Buchlovicích
V současnosti již delší dobu provádí katastrální úřad revizi katastrálního území Buchlovic. V této
souvislosti vám městys Buchlovice nabízí možnost vytištění formuláře pro přiznání daně z nemovitostí vč. návodu na vyplnění. Pokud máte zájem, vytištěné formuláře si můžete vyzvednout
na podatelně Úřadu městyse Buchlovice v úřední dny, tj. v pondělí a středu v úředních hodinách.
Tyto formuláře lze stáhnout i ze stránek finančního úřadu.
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Zaostřeno na zeleň v Buchlovicích
Všímaví občané a návštěvníci Buchlovic jistě zaregistrovali, že se v městečku objevují nové
výsadby stromořadí podél cest i mimo ně. Radnice na slovní spojení „Zeleň v Buchlovicích“ velmi
dobře slyší a snaží se domlouvat jak s vlastníky pozemků o možné výsadbě stromů, tak i aktivně
vyhledává vhodné dotační programy, jak zeleň v Buchlovicích udržet na vysoké úrovni. O dotaci
na zeleň něco zaznělo již v prosincovém zpravodaji.
Nedávno zrealizovaná výsadba stromů má však jiný zdroj, byť se k němu zprvu někteří stavěli
skepticky a nevěřili, že k realizaci nakonec dojde. Jedná se o nařízenou výsadbu, kterou financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) za vykácené stromy podél státní silnice E50. Tímto úkolem
ŘSD pověřilo společnost HortiBau, s.r.o. ze Zlína, která pak ve spolupráci se společností Roman Kratina, s.r.o. ze Zlína, jej zdárně dotáhla až do konce – pokud vysázené stromky také udrží při životě,
k čemuž se také zavázala. Současná vláha jim k tomu bude jistě nápomocná a my se budeme moci
těšit ze stovky mladých zelených stromů – ovocných podél cesty na hrad Buchlov, lip, javorů či
jeřábů a jasanů podél příjezdové cesty od Zlechova, podél cesty na Smraďavku nebo stromořadí
nad zahrádkářskou osadou Lipůvka.
Myslím, že tak by se měli všichni stavět k závazkům za vykácené dřeviny. Kolik je i mezi našimi
občany takových, kteří dřímají v ruce papír s rozhodnutím o povolení kácení nějakého stromu,
ale na náhradní výsadbu jaksi „pozapomněli“, nebo třeba upřednostňují pohodlí bez úklidu listí
a jehličí a více se jim líbí planina bez života.
Přeji sílu a vitalitu nejen nově vysázeným stromům, ale i společnostem, které se o výsadbu
zasloužily.
Ing. Miroslav Smatana, ref. pro povolování kácení dřevin v Buchlovicích
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Koncem loňského roku městys Buchlovice opět pamatoval i na údržbu přerostlé zeleně kolem
obecních i dalších komunikací. Z důvodu zajištění bezproblémového průjezdu komunikací byly strojně
ořezány stromy a keře podél některých cest v oblasti Smraďavky – kolem přehrady a k Ranči Nevada.
Podobně bylo provedeno pracovníky Služeb městyse Buchlovice i vykácení suchých stromů a vyčištění
náletových křovin na mezích kolem silnice k hradu Buchlovu, která náleží městysi a další. (foto -bž-)
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Ordinace praktického lékaře

Nákladem městyse Buchlovice byla nově opravena a vybavena ordinace nového obvodního
lékaře na buchlovickém zdravotním středisku. Bude sloužit budoucímu lékaři ze zdravotní firmy
Všeobecný lékař s.r.o. V době uzávěrky tohoto Buchlovského zpravodaje probíhaly v ordinaci
poslední úpravy, přizpůsobení nábytkových sestav atd.
Na základě oznámení Všeobecného lékaře s.r.o. je sice otevření ordinace praktického lékaře v Buchlovicích odloženo, výhodou ale zůstává, že především pro pacienty, kteří navštěvují ordinaci praktického lékaře ve Zlechově, bude registrace do nové ordinace v Buchlovicích jednoduchá a rychlá.

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202110

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202111

Rekordní počet zásahů hasičů v loňském roce

V loňském roce 2020 zaznamenali členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Buchlovicích rekordní počet svých výjezdů k různým událostem (dvoj až trojnásobek v porovnání
s minulými léty!)
Naši hasiči v roce 2020 vyjeli k událostem celkem 56krát. Z toho k 29 dopravním nehodám, 15
požárům a 12krát provedli technickou pomoc (např. uvolnění komunikací po pádu stromů, větví,
pátrání po osobách atd.).
Našim hasičům děkujeme za jejich dobrovolnickou pomoc a do načatého roku 2021 jim přejeme
vše dobré.
Městys Buchlovice
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Knihovna v Buchlovicích
nabízí nové knihy
Naučná literatura
J. Blaha, J. Hrabec, B. Žižlavský: Chřiby
po skalách a lomech II (Chřiby záhadné
a mytické, sv. 15)
M. Řezníček: Rozpojené státy
J. Szántó: Z Izrastiny s láskou
L. Šimánek: Život plný dobrodružství
R. Jaroš: Nahoru na horu
M. Neubauerová: Čarodějnické procesy
na Jesenicku
M. Bedřich: Tomáš Petráček, Naděje v dějinách
P. Čornej: Jan Žižka
P. Hora – Hořejš: Toulky českou minulostí 16
D. Janiš, R. Vrla a kol.: Hrady Zlínského kraje
L. Perina: Originální ruční práce
Krásná literatura
P. May: Karanténa (Thriller, který předpověděl
celosvětovou pandemii.)
O. Jurman: Špion a lhář (inspirováno
skutečným příběhem čs. rozvědčíka)
J. Cimický: Chrámová věž
V. Vondruška: Pomsta bílého jednorožce
M. Viewegh a další: Zamilované povídky
S. Češka: Oprávněná vražda
E. McBain: Udělal jsem to já!
R. Mofina: Ztracená dcera
R. Blok: Stíny jezera
F. Tallis: Smrt půvabného média (Detektivka ze
staré Vídně.)
A. Michaelides: Mlčící pacientka
B. Williamsová a kol.: Skleněný oceán
A. Vašíček: Perunův hněv
V. Vondruška: Křišťálový klíč III, Jarmarečník
V. Vondruška: Manželské zrcadlo
J. Bauer: Na straně českého krále
J. Bauer: Vraždící golem
J. Bauer: Spiklenci obruče a kladiva
H. M. Körnerová: Co neodvál ani čas
J. Dobrylovský: Tvůrce českých moří
M. Nesměrák: V obležení
J. Černá: Doktor Jesenius

M. Denková: Královna Rejčka
E. Boček: Aristokratka u královského dvora 5
J. Klíma, M. Epstein: Šarlatán
J. Hanibal: Alej smrti
J. Poncarová: Alžběta a Nina
I. Dousková: Oněgin byl Rusák
V. Hanišová: Dlouhá trať
P. Dvořáková: Vrány
J. Formánek: Kniha o tichu
J. Kubáník: Herec
J. Katalpa: Zuzanin dech
V. Svátková: Najdeš mě ve tmě
V. Svátková: Sama sebou
Kol.: Soukromá tajemství
(povídky českých autorů)
B. Vajsejtlová: Bokovka
L. Beran: Dobrý důvod k vraždě
J. Ptáčková: Nahořklá vůně chmelu
M. Klevisová: Drak spí
D. Dán: Nevinným se neodpouští
R. Bryndza: Mlha nad ShadowSands
J. Nesbo: Království
L. Kepler: Zrcadlový muž
J. Deaver: Komunita truchlících
C. J. Tudor: Ti druzí
L. Pennyová: Vysoký účet (inspektor Gamache)
P. May: Nezvratné aliby
A. Dahl: Pět plus tři
M. H. Clark: Na jedné lodi
T. Chatfield: Tohle je Gomora
J. T. Ellisonová: Tajemství krve
O. Hawker: Na hraně noci
M. Kallentoft: Katův polibek
B. Maxian: Vražda v hotelu Sacher
L. Berry: Andílek
C. Steadmanová: Pan Nikdo
M. Seeck: Věrný čtenář…nebo fanatický vrah
Ch. Gallagher: Sleduje tě
S. Jackson: Pustina
L. Kara: Kdo o tom ví?
C. Mitchellová: Pravda a lži
L. Reganová: Mizející dívky
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A. Reynoldsová: Mráz pod kůží
V. McDermidová: Svědectví mrtvých
S. Flint: Maminčin mazánek
J. Bates: Hora mrtvých
Ch. Ould: Neklidné pobřeží
D. Young: Dítě Stasi
P. Heller: Řeka (boj o přežití v divočině)
W. Smith: Tajemný oheň
R. Kulich: Bílá paní
M. Marly: Madame Piaf a píseň lásky
N. Woodová: Paní Hemingwayová
K. Karolová: Zítřek ti nikdo neslíbil
J. Lindsayová: Piknik na Hanging Rock
M. Goffa: Děvčátko
B. A. Paris: Dilema
M. Campbell: Žena, která věděla příliš mnoho
S. Fitzek: Dárek
A. Roslund: Minulosti neutečeš
B. Crouch: Zhroucený čas
L. North: Dokonalá zrada
L. Clarkeová: Pozvala mě dál
M. Lindsteinová: Sekta
M. Bussi: Návrat na ostrov lží
L. Kangová: Opium a absint
R. Sargeant: Dokonalí sousedé
D. Feldmanová: Unorthodox (zfilmováno
Netflix)
M. Elsberg: Chamtivost
P. Svensson: Tajný život úhořů
M. Benedict: Lady Clementine
J. Mackinová: Poslední rivalka Coco Chanel
K. Quinn: Lovkyně
M. Brookes: Vězňova žena
J. Kelly: Světlo nad Londýnem
L. Trenow: Láska a válka
M. Frindt: Hanina hvězda
L. di Fulvio: Chlapec, který rozdával sny
F. Backman: Muž jménem Ove
D. Glockner: Prokletí rodu Auerspergů
E. Ferrante: Prolhaný život dospělých
D. Owensová: Kde zpívají raci
C. Empson: On
E. Kay: Sedm lží
L. Page: Nový domov
M. de Blasi: Antonia a její dcery
R. Sepetysová: Mlčící fontány
C. Montague: Tajemství italské vily

A. Brownová: Pohlednice z Itálie
C. Riderová: Polibek v Římě
L. Anselmová: Život v Paříži, můj splněný sen
I. Clarková: Pohlednice bez podpisu
F. Parrettová: A v srdci láska
L. Constantine: Ta, která prohraje
G. Lamanna: Krásné a podezřelé
S. Brown: Kouřová clona
J. Fieldingová: Na špatném místě
B. Šťastná: Hezčí svět
T. Keleová – Vasilková: Rodinné klubko
M. Ďuranová: Slunce v dešti
K. Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě
A. Jakoubková: Přišla třetí blondýna
Naučná literatura pro děti a mládež
P. Pitrová, Z. Krejčová: Velikonoce (historie,
zvyky, tradice)

Krásná literatura pro děti a mládež
J. Sykesová: Akademie jednorožců,
Isabela a Mráček
J. Kinney: Deník malého poseroutky 15,
Samá voda
I. Březinová: Poušť, všude poušť
I. Březinová: I hračky si chtějí hrát
P. Stančík, L. Dvořáková: Jezevec Chrujda krotí
kůrovce
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice
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Folklorní studio pokřtilo zpěvník
a CD v České televizi
Pokud jste 21. prosince 2020 mezi 6.00 a 9.00 hod. pustili televizi na ČT 2 či ČT 3, možná jste uviděli
v Dobrém ránu známé tváře. V tento den se Folklorní studio Buchlovice zúčastnilo živého vysílání
z brněnského studia ČT. Součástí produkce byl i křest zbrusu nového zpěvníku lidových písní
„Okolo Buchlova“ a audio CD „Tady néni nic“. O CDčku jsme již psali, zmiňme tedy zejména zpěvník, který sestavil Miloslav Hrdý, a Folklorní studio spolufinancovalo jeho vydání. Obsahuje 150
písní, které se zpívávaly v kudlovské Lúčce, a mnohé později autor zpěvníku přenesl po založení
Folklorního studia i do Buchlovic. Díky komentářům u každé písně se dozvíte spoustu zajímavostí,
třeba i o příležitostech, kdy byla ta či ona píseň zpívána, či jak vznikla.
Je v tom trošku symboliky, že kmotrou byla kromě hudebního režiséra CD Jana Maděriče i známá
česká oštěpařka Irena Gillarová z týmu trenéra Jana Železného. Seznámili jsme se s ní vloni v létě
na Tour de víno v Dolních Dunajovicích a zjistili jsme, že naší „společnou známou“ byla paní Dana
Zátopková. A co kmotři popřáli CDčku a zpěvníku?
Irena Gillarová: „My oštěpaři si vždycky přejeme, ať to letí! Tak já bych chtěla popřát, ať radost
na tomto CDčku a zpěvníku doletí co nejdál:“
Jan Maděrič: „Ať písně žijí dál! Ať písně žijí prostřednictvím audio záznamu i prostřednictvím
těchto tištěných stránek zpěvníku. Ať jsou písně ve světě rády!“
Jiří Raštica
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Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme
na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme
kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr
moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou
zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném
dvoře (BIOKOMP s.r.o., Hradišťská 908, Buchlovice). Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec (městys Buchlovice) zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci
odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.
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Informace z mateřské školy

Královna zima v mateřské škole
Rok 2020 utekl jako voda a stejně tak i Vánoce a vánoční prázdniny. V novém roce jsme se opět
sešli ve školce, všichni jsme byli naplněni zážitky z Vánoc a děti se už nemohly dočkat, jak se
navzájem pochlubí, co našly pod stromečkem od Ježíška. Jakmile jsme si popovídali o již loňských
vánočních svátcích, začali jsme se seznamovat s tradicí Tří králů. Děti si vyrobily papírové koruny,
se kterými si celý den hrály a plnily různé úkoly. Děti si mohly vyzkoušet, že takové putování
do Betléma neměli Tři králové vůbec jednoduché. Pojali jsme to sportovně, a tak jsme pro děti
připravili překážkovou dráhu s plněním různých úkolů, která je velmi bavila. Letošní rok jsme si
museli vystačit pouze s obrázky betléma a vyprávěním, protože místní kostel jsme z důvodu vládních opatření nemohli navštívit.
A protože k zimě patří sníh a chladné počasí, dočkali jsme se a mohli tak začít zimní radovánky
na naší školní zahradě. Jízda na lopatách, andělíčci, koulovaná a samozřejmě nesmělo chybět
stavění sněhuláka. Ten se velmi povedl. Děti nezapomínají ani na ptáčky. Zavěsili jsme krmítko
na přední i zadní zahradě a pravidelné sypání zrníček si oblíbily děti ze všech tříd.
Teď nám nezbývá než jen doufat a věřit, že nám sníh a zimní počasí vydrží co nejdéle, ať si můžeme
užít ještě spoustu dalších radovánek a zimu si pořádně vychutnat.

Ohlédnutí za adventem v mateřské škole
Máme tady opět po roce prosinec. Pro nás
dospělé je letos úplně jiný, spojený s mnoha
omezeními, ale pro děti, je to měsíc kouzelný až
magický, plný očekávání. Již v první dny posledního měsíce v roce jsme se chystali na příchod
Mikuláše. Šatny jednotlivých tříd se proměnily
v malá pekla a rohatí na nás vykukovali snad ze
všech koutů. Děti se nemohly Mikuláše dočkat.
Ani letos na nás Mikuláš nezapomněl. Přivedl
si i anděly a dva čerty, ze kterých měly některé
děti trošku obavy. Nakonec vše dobře dopadlo.
Děti byly obdarovány a Mikuláš také neodcházel s prázdnou. Děti mu nadělily spoustu
tanečků, básniček a písniček právě s mikulášskou a čertovskou tématikou.
V letošním roce jsme sice nemohli uskutečnit
tradiční vánoční posezení s rodiči, ale snažili
jsme se dětem nabídnout všechny oblíbené,
tradiční aktivity, které se vážou k Vánocům.
Ve všech třídách si děti společně nazdobily
stromeček a vyrobily adventní věnce. Děti se
dozvěděly něco o svíci přátelství, lásky, míru
a naději. Pouštěli jsme si lodičky, krájeli jablíčka

a povídali si i o dalších štědrovečerních zvycích. K Vánocům patří také pečení vánočního
cukroví. Mateřinka voněla perníčky celý týden.
Nejdřív je upekly nejstarší děti ze Sluníček,
potom Berušky a nejmenší děti si daly na čas,
ale také se moc povedly. K tomu všemu jsme
vyráběli přáníčka pro naše nejbližší a nejmilejší.
Ke zdobení stromečku před školkou nám paní
Zima pocukrovala zahradu sněhem, který moc
dlouho nevydržel, ale děti byly nadšené. Snad
k nám bude zima štědrá, abychom si mohli společně zimních radovánek opravdu užít.
Ale už se moc těšíme na Vánoce se svými rodiči,
dětmi u vánočního stromečku. A věříme, že
všechna ta tajná, vyslovená i nevyslovená přání
našich dětí z mateřinky budou splněna. Bohužel, je mnoho rodin, které se dostaly do složité životní situace a Vánoce prožité doma
u vlastního stromečku jsou pro ně zatím, nesplněným přáním. V letošním roce jsme se rozhodli pomoci dětem z azylového domu v Uh.
Brodu. Bylo až dojemné, s jakou ochotou se
zapojilo spoustu rodičů našich dětí z mateřské
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školy do této akce. Nashromáždilo se obrovské
množství hraček, které jsme předali a pevně
věříme, že na Štědrý den udělají radost. Chtěli
bychom touto cestou všem moc poděkovat
za to, že ani v této nelehké době jim není osud
lidí v nouzi lhostejný. Moc si toho vážíme,
děkujeme.
Milí rodiče, prarodiče. Dovolte, abychom Vám
popřáli do nového roku 2021 zdraví, štěstí, spokojenost a naději, že bude lepší, než rok 2020.
Děkujeme za spolupráci.
Mateřská škola Buchlovice

Informace základní školy

Adventní stezka „Půjdem spolu na Barborku“
Protože nám v závěru loňského roku nebylo přáno strávit pospolu čas na tradičním buchlovickém
jarmarku a vyhlížet společně příjezd mikulášské družiny, přemýšleli jsme nad nějakou alternativou
nabídky předvánočního programu rodinám s dětmi. Něco, co by bylo distanční, bezkontaktní, ale
ne on-line – mluvou současného vzdělávání. Na stříbrnou sobotu a neděli jsme se tedy rozhodli
připravit pod Buchlovem a Barborkou vycházkový okruh inspirovaný adventem a nadcházejícími
Vánoci.
Cestou čekalo na děti s rodiči několik zastavení. Připomněli jsme si, jak se slavily Vánoce ve starých
Buchlovicích nebo staré zvyky a pověry, které se s adventní dobou pojily a dnes už se udržují jen
některé z nich. Pan farář Rudolf Chmelař připravil zamyšlení nad duchovním poselstvím adventu
a navedl nás k zastavení se a zauvažováním nad kouzlem a důležitostí přítomného okamžiku.
O něco níže děti dostaly návod, jak v zimě připravit ptačí hostinu z prosa, loje a borových šišek.
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Na nejvyšším bodu okruhu, na Barborce, jsme všichni vzpomněli na seniory z místního domova.
Od dětí se sešlo téměř pět desítek přání pevného a spokojenosti. Samotná přáníčka přidáme
k těm z mateřské školy a poputují za svými adresáty udělat radost, když už tam nemůžeme se školkou jít koledovat, jak to každý rok děláváme. Pod Čertovým sedlem jsme si připomněli někdejšího
místního rodáka – cukráře Cypriana Šika. A protože dobře víme, že by to nebylo ono si o voňavých
a lahodných perníčcích jen přečíst, čekal na tomto zastavení na děti koš perníkových hvězdiček,
které jim upekli jejich starší spolužáci z druhého stupně. Posledním překvapením byla obrazová
galerie, ve kterou se proměnila alej pod Barborkou, tzv. rytířská cesta. Svoje práce tam vystavovali
malíři z naší školky a z prvního stupně základní školy. Z kmenů stromů se na nás usmívali andělé,
zubili čerti a sněhuláci vyhlíželi sněhová mračna.
Závěrem děkuji zaměstnancům městyse, kteří riskovali omrzliny na prstech při instalaci výtvarných děl, také našim malým výtvarníkům a jejich paním učitelkám, družině za přípravu obrázků
a cedulí na zavěšení, týmu mladých nadějných cukrářek a cukrářů z okruhu paní učitelky Šmolové,
a všem kteří se podíleli na dodání podkladů pro jednotlivá zastavení.
Měli jsme radost z účasti a věříme, že jsme napomohli příjemně strávit čas v přírodě a dodali jsme
trošku předvánoční nálady. A za rok zase na jarmarku!
S přáním všeho dobrého v novém roce přeje za Základní a Mateřskou školu Buchlovice
Radka Minaříková
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Jak jste si jistě všimli, buchlovická Záložna, zásluhou svého majitele, dostala nedávno nový kabát,
novou omítku, a zkrášlila tak příjemně a citlivě náměstí. Díky!
Vedle současné fotografie Záložny přidáváme i její podobu na pohlednici z roku 1906, kdy byla
dokončena a jako Občanská záložna s hostincem a hotelem (jak čteme z tehdejšího nápisu na její
fasádě) předána veřejnosti. (Městys Buchlovice)
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Chřiby – po skalách a lomech II
S druhým dílem knihy Chřiby – po skalách a lomech II, 15. svazkem edice Chřiby záhadné
a mytické, přišli členové Expedice Chřiby na podzim loňského roku.
V prvních kapitolách publikace nás provází jeden ze spoluautorů, Jiří Blaha, po kamenných
pamětihodnostech Zdounecka, Roštínska, Cetechovicka – s někdejšími významnými lomy
na mramor – a Střílecka. Bořek Žižlavský zve čtenáře na Stupavsko, Koryčansko a Lískovecko,
do míst s bezpočtem unikátních skal a skalek a malebných jámových i stěnových pískovcových,
slepencových a vápencových lomů. Vedle
jejich popisu přidává přístupové trasy
a zajímavosti v bezprostředním okolí. Jaroslav Hrabec doplňuje texty geologickými
a přírodovědnými poznatky a v závěru publikace dokončuje minule načatý slovník
geologických pojmů. Několika poetickými
verši knihu opět krášlí básnířka Ester Vratislavská. Publikaci vydalo nakladatelství
Buchlov. Kniha je doplněna kapitolou Petra
Klapila, pojednávající o Jindřichu Spáčilovi,
významném spisovateli žijícím v Kroměříži,
který měl rád Chřiby. Ve Chřibech ostatně
čerpal látku k několika svým publikacím
(Na hradské cestě, Pod cimburskou hradní
věží, Prstýnek s rubínovým kamenem aj.).
V knize najdete množství současných i historických fotografií.
Expedice Chřiby se začala systematicky
zabývat chřibskými skalami a lomy od roku
2015. Tehdy v této souvislosti poprvé zavítala v měsíci březnu na Salašsko. Od té doby
se uskutečnily již desítky cest s cílem navštívit, zmapovat a zaměřit tyto „kamenné ostrůvky“ v našich lesích. Chřiby sice zdaleka
nepatří k pohořím s významnými skalními
městy a skalními solitéry, ale i přesto, poněkud skromněji, nabízejí desítky pískovcových, slepencových i vápencových skalisek a lomů,
z nichž odedávna lidé těžili kámen na stavby panských sídel, škol, obytných a hospodářských stavení, kostelů, drobných církevních památek a soch a v neposlední řadě i na výrobu vápna, stavby
a zpevnění cest.
V současné době, doprovázené množstvím omezení v důsledku epidemie, si můžete objednat
na elektronické adrese nakladatelství Buchlov Milana Železníka: nakladatelstvi.buchlov@ seznam.
cz nebo na telefonu 603 487 403. Po zrušení mimořádných opatření pak v knihkupectvích
a v informačních centrech na Uherskohradišťsku, Kroměřížsku atd., včetně Turistického informačního centra v Buchlovicích.
Expedice Chřiby
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Skály na Debrecínu – tip na výšlap
Z nové knihy o chřibských skalách a lomech vám přinášíme malou ukázku v podobě pozvánky
na málo známá skaliska Malého a Velkého Debrecínu, nacházející se ve svazích vzmáhajícího
se Ocásku mezi Stupavou a hradem Cimburkem. K tomuto skalnímu městečku nevede žádná
značená turistická trasa. V zimním období jsou skaliska zřetelná i ze silnice ze Stupavy směrem
na Koryčany. V době vegetace je třeba postupovat podle turistických map, kde bývají označeny
symbolem skalek.
Lesní poloha zvaná Debrecín je ukryta v lesích nad silnicí probíhající kolem toku říčky Stupavy,
mezi obcí Stupavou a Koryčanskou přehradou. Jako výchozí bod putování ke skalám na Debrecínu můžeme zvolit lesní odbočku u přírodní památky Stará hráz za Stupavou. Místo protíná
zelená turistická značka přicházející ze Střílecka, po níž se vydáme svahem nahoru. Značka dále
pokračuje k rozcestí U Mísy. Na počátku cesty odbočíme přes mýtinu a malou vodnatou bystřinu
sbíhající ve vysoké trávě, a docela prudce stoupáme vpravo k nejbližšímu vrcholku, vyčnívajícímu
coby malý hřbet v rozlehlých svazích Ocásku. Bystřina svým žlebem rozděluje lesní polohy Nad
Teniskem a Debrecín.
Hned první vrcholek nás vítá několika nevelkými balvany, bohatě porostlými mechy. Další skalky
s nápadnými pozůstatky lámání kamene – s nasekanými podélnými pančetami – následují
ve vzrostlém lese, pod nímž, jižním směrem, se má čile k světu nový jehličnatý porost. Na vrcholové plošině je opět malé, kameny hrazené, občas používané ohniště. Mezi stromy se od něj
naskýtá útržkovitý výhled do stupavského údolí s úzkými lučinami a kaštany lemovanou silnicí.
Vzhledem ke svému umístění jsme tyto balvany nazvali Skalkami pod Debrecínem.
Na vedlejším pahorku, k němuž se dostaneme malým lesnatým sedlem, se rýsují, z tohoto směru
prozatím méně nápadné, další skalní pískovcové výchozy. Hřeben zdobí tu a tam jakoby poházené mechové balvany, ale pod ním, severozápadním směrem, už strmí velká, asi 10metrová

Sestup ke skalám Malého Debrecínu
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Potůček pod Malým Debrecínem

Pískovcové útesy Velkého Debrecínu

rozbrázděná členitá skalní stěna Velkého Debrecínu. Je tvořena částečně hrubozrnným pískovcem
s hlubokými oblými dutinami a sítěmi voštin. Z vrcholu poskytuje mezi stromy dobrý rozhled
na všechny dosavadní skalky této lokality.
Největší překvapení pro všechny, kdo toto místo ještě nikdy nenavštívil, čeká až nyní, v prudkém
svahu nad hlubokým žlebem. Od dalšího menšího ostrého vrcholového skaliska se otevírá pohled
na dolní skalní městečko Malého Debrecínu, které je zřejmě nejmalebnější a rozhodně stojí
za zhlédnutí. Místo ve svahu završuje několikametrový stupňovitý mohutný skalní blok, z jehož
temene je v současnosti přehledná celá kamenitá mýtina svažující se k severu. Z boční strany
bloku nahlédneme do menší suťové jeskyňky. Na čerstvě vytvořené mýtině, na okraji vysokého
smrkového lesa, leží nádherný rozměrný podélný balvan, který může z jedné strany připomínat
lidskou hlavu. Podle vytesané dlouhé pančety z jihovýchodní strany je zřejmé, že měl být odlomen
při těžbě kamene. Naštěstí však tomu z nějakých důvodů už nedošlo, a tak nám zůstal na obdivování. Její vrchol zdobí malé kulaté okénko (připomínající střílnu nebo vypadlý suk v desce),
viditelné z dolní strany.
Pod balvanem spadá svah prudce dolů a pod úzkou lesní cestou končí ve žlebu, jímž mezi kameny
protéká bezejmenný potůček. Jeho voda doslova skáče po kamenitých prazích, tvoří malé peřeje
a drobné tůňky. Z prudkých svahů koryta je docela obtížné dostat se k němu. Nad ním, v prokáceném svahu, strmí další vysoké stěnové skalisko, na něž je možné vystoupat z opačné strany. Ale
i to dá velkou námahu.
Pomalu se loučíme se skalami Debrecínu, s malebným místem uprostřed Chřibů, které, bohudík,
ještě neprotkaly turistické značky a lehce přístupné cesty. Proto si dodnes zachovává svého klidného genia loci, svůj pokoj v odvěké podobě. Loučíme se a odcházíme po lesní cestě dolů k silnici
v údolí, při níž napravo potkáváme drobný pískovcový lom, jehož sesuté stěny prozrazují, že své
kameníky spatřil už před dlouhými desítkami let.
Proč dostalo toto chřibské lesní místo pojmenování Debrecín, prozatím nevíme. Objevuje se
v lidové tradici, ve starých lesních mapách, v názvech Malý nebo Velký Debrecín. Někdy bývá
jmenováno i Stupavskými skalami. 
Text a foto Bořek Žižlavský
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Ze vzpomínek B. B. Buchlovana
na Buchlovice a Břestek
V roce 2018 vydal Spolek českých bibliofilů v Praze texty redigovaných a dosud nezveřejněných osobních a knihomilských zápisků spisovatele, sběratele, učitele, bibliofila a knihovníka Bedřicha Beneše
Buchlovana (1885-1953) s názvem Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, se kterým
jsme vás již v té době na stránkách zpravodaje seznámili. Z této unikátní knihy vybíráme pár vzpomínek na působení B. B. Buchlovana, coby učitele, ve Břestku a v Buchlovicích, mezi léty 1906–1915.
Bedřich Beneš nastoupil do Břestku na své první učitelské místo hned po ukončení učitelského institutu
v roce 1906 jako zatímní učitel a v roce 1908 odsud odešel na školu do Zlechova.

B. B. Buchlovan ve Břestku
„Zní to dnes neuvěřitelně,“ píše Buchlovan, „že v první dekádě 20. století, hodinu cesty od dráhy,
která byla hlavní tepnou Moravy, půl druhé hodiny od okresního města, v okrsku výstavných škol
čtyř a pětitřídních byl jsem to zrovna já, který s knihami M. Maeterlincka, O. Wildea, O. Březiny, J.
Karáska ze Lvovic, K. Hlaváčka začínal samostatnou životní dráhu ve škole jakoby zapomenuté
z minulých století, školy, která byla složena z chalupy a z novější přístavby o jedné třídě a podučitelské světničce. Třída v chalupě měla trámový strop, krásně zčernalý, stačilo stoupnout na sedadlo
lavice a dosáhl jsi bez vypínání na trámy, dvě malá okénka byla vpředu a jedno vzadu. Pan řídící
Kohoutek byl skoro šedesátník, pomenší zavalitý pán, který se pomaličku šourával, protože mu
nesloužily nohy. Byl vyučený kovář a dělal učitelského, oženil se a pak podle nového školského
zákona, aby mohl při učitelství zůstat, šel na ústav a pětatřicetiletý složil zkoušku.

Budova staré břestecké školy (1. republika)
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Někdejší Obecná škola v Buchlovicích (20. léta)
Šourával se se svou dlouhou dýmkou při zahrádce před školou, pod ohromným, krásně rozvětveným kaštanem a v těch větvích si představoval pan řídící, že by se dala zrobit pěkná besídka, to
by bylo poseděníčko v koruně stromu. K tomu nedošlo, ale pravidelně, jak skončeno odpolední
vyučování, zavřel školu a s paní Kohoutkovou, stejně kulatou jako on, zamířili do hospody, kde
poseděli až do noci.
Moje světnička byla slušná, neveliká, ale stačila. V ní velká zelená, kachlová kamna, topilo se v zimě
dřevem a to bylo tak krásné, ten oheň byl čistý a jasný a jako by teplo od něho vonělo. Ale než se
topilo, bylo třeba vyšlapávat bezedné vestecké bláto.
Býval jsem však v Břestku jenom na polovic. Vyučovaly se tři třídy ve dvou učírnách, měl jsem 17
hodin týdně, v úterý a pátek pouze po jedné, první hodině ráno, celá středa prázdno, tož jsem se
vždy dočkal jen listonoše z blízkých Buchlovic a pospíchal domů, čtvrt hodiny do Tupes a další
čtvrthodinu do Zlechova.
Kteréhosi říjnového dne navštívil mne cestující – pane učiteli, dovoluji si vám nabídnout na mírné
měsíční splátky opravdovou výzdobu inteligentního člověka, krásnou reprodukci obrazu, který
pro naše nakladatelství František Radoušek namaloval mistr Adolf Liebscher, zde prosím Anděl
Strážce.
Opravdu dojímavý obraz, možno dodat v těžkém zlaceném rámu, ale milý pane, zdá se mi, že
pro dětinné vzývání Anděla strážníčka už dávno neznám modlitbiček. Nemohl byste mi však
na smírné měsíční splátky dodat Splynutí duší od Švabinského? –
Brzy přišla bedna se Splynutím duší, obraz zavěšen nad stůl v malé světničce.“
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B. B. Buchlovan v Buchlovicích
„Než byl Váchal dotištěn, dostal jsem místo v Buchlovicích, městečku se šestitřídní školou, pošta
v místě, do lesa blízko, Buchlov na doskok,“ pokračuje ve svých zápiscích Buchlovan. „K Novému
roku jsme se odstěhovali… Zároveň se mnou nastoupil v Buchlovicích na školu Josef Hladký.
Předtím jsem ho neznal. Vypadal blahobytně, plné tváře, hladce vyholené, pravý kontrast k mé
hubenosti a dlouhému plnovousu. Měl čtenářské záliby a police v jeho mládenecké světničce
obsahovala literaturu vybranou. Byl dobrý fotograf amatér, jeho potěšením bylo, aby vypracoval
bezvadný negativ, a ten vždy zálibně prohlížíval. Přimět ho k tomu, aby obrázek také udělal, dalo
vždy hodně práce. Bydlil hned na kraji Buchlovic naproti zámecké bráně, my jsme zase bývali až
na druhém konci, u Spáčilů, kde byl chvalně známý hostinec, ve kterém jsem myslím ani jednou
neposeděl. Zato jsme hned byli na cestě k lesu a ke hradu Buchlovu.
Skoro denně jsme po škole chodili spolu na procházky. Když bylo pěkně, tu jsme si nejméně jednou v týdnu zašli nahoru na hrad a dobří známí kastelánovi – jejich děti denně chodily do Buchlovic do školy – procházívali jsme volně celým hradem, takže jsme mohli dělat průvodčí a vykladače.
Z těch návštěv se pak urovnávala Buchlovská knížka, pověsti z hradu a také něco drobných pověstí
buchlovických. Vyšla z jara 1918 a připsal jsem ji Hladkému ke vzpomínce na ty potulky…

B. B. Buchlovan v roce 1915

Ředitel školy Antonín Skála
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Alois Kučík

Ředitel obecné školy Josef Šlosar

Z kolegů byl na škole spolužák z kroměřížského ústavu Šlosar, výborný houslista, pak senior sboru
Antonín Skála. Byl režisérem ochotnického divadla, jež mělo na Záložně v sále pěkné jeviště,
a ve svém kulturním programu měl založení Sokola a zřízení měšťanské školy v Buchlovicích.
Podíval se také hodný kus do světa, byl v Rusku, pak v Norsku až u polárního kruhu. Když my jsme
přišli do Buchlovic, velmi trpěl chorobou nervů, mnohdy to byl hotový tanec nohou, nežli vykročil
na schod a chvíli mu vždy trvalo, než perem udělal čárku. Skála byl spolužákem Otokara Březiny
na telečské reálce.
Z kruhů mimoučitelských jsem poznal blíže knihomila Aloise Kučíka, účetního v záložně. Byl
velmi horlivým činovníkem v kulturním životě městečka. Měl hodně knih, které velmi pečlivě
opatroval…
Buchlovický knihař Matěj Krejča byl svědomitý pracovník a J. H. Štěrba (tehdy učitel ve Stříbrnicích) si začal k němu také nosit knihy. Napřed si však koupil Bradáčovo Knihvazačství z Laichterovy
sbírky Umění a řemesla, prostudoval je a potom zpracovával mistra Krejču sám. Ten se nejednou
bráníval, že se to musí dělat tak a tak, že se tomu vyučil u mistra Jandíka a vždycky se to tak dělalo,
ale to nebyl argument pro Štěrbu, pan Matěj nakonec podlehl. Šít na pravé vazy pro kůži, vyšívat
kapitálky, vhodně využít filetek. Když nebylo po ruce vhodného razidla na výzdobu hřbetu knih
Husových, Štěrba vypiloval z mosazného knoflíku kalich a pan Matěj Krejča jej zlatem vtiskl na černou kůži mezi vazy…“
Připravil -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/202129

V posledních letech se zalíbilo chráněným bobrům i na Buchlovicku. Jejich výskyt zejména na potoku
Dlouhé řece, protékající údolím Smraďavky, byl už několikrát zaznamenán v podobě okousaných
(doslova „na tužku“) a popadaných stromů a důkladně vybudovaných vodních hrází. Jednu takovou,
se vzniklým potočním jezírkem, na sklonku podzimu loňského roku vyfotografoval ing. Josef Motyčka
tentokrát na Buchlovickém potoce pod průmyslovou zónou.
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Leden na našich zahradách
V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory
pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.
V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu.
Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově
vytvořených budek anebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků Etocap
CP či odpadních umělohmotných rour, jejichž jeden otvor zaslepíme. Zhotovené dřevěné budky
pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry 14 × 14 × 25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm
je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu.
Budky zavěšujeme do výšky 2–3 m. V zimě také na zahradě nezapomínáme pomocí zhotoveného
krmítka přikrmovat i ostatní ptáky. Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje.
Pravidelně i v lednu kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř, a během celé
zimy pak studujeme odbornou literaturu a navštěvujeme školicí akce.
ČZS Buchlovice, foto Vladimír Procházka a internet
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Mé vzpomínky
V loňském říjnovém Buchlovském zpravodaji jsme obsáhle psali o buchlovickém rodáku,
malíři Františku Makytovi. Na tento článek navazuje drobná historka, kterou nám poslal
pan Václav Rajskup:
S Františkem Makytou jsem se poprvé setkal u nich doma. Ukazoval mně obrázek květinového
zátiší a portrét strýce Lukeštíka ze Lhotky. Naposledy jsem ho viděl asi v roce 1972, opravoval jsem
u Dvořanů sklep a on tam přišel za Františkem Dvořanem s velmi mladou přítelkyní (s největší
pravděpodobností se svou budoucí druhou manželkou). Došel na pár skleniček vína.
Ještě historka o vzpomínaném strýcovi Lukeštíkovi, který měl přezdívku „Tadúch“. Strýc určitou
dobu dělal nočního hlídače v buchlovickém zámku. Mladí chasníci ho zlobili posměšným popěvkem – tadúchu zlý duchu v maďarským kožuchu. Jednu noc, za zámeckou zídku u obecné školy
to na něj vykřikovali, až strýc – starý nimrod – potupou úplně vzteky bez sebe, střelil po nich brokovnicí. Chasníkům schovaným za zámeckou zídkou se nic nestalo, ale odnesly to okenní tabulky
na obecné škole. No a, zasklení oken musel strýc Lukeštík zaplatit…
Václav Rajskup

Fr. Makyta – Zátiší s meruňkami, detail

Fr. Makyta – Soběslavská věž

Fr. Makyta – Podzimní krajina, detail
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Ptačí budky
Ke konci podzimu pracovníci městyse
a buchlovických Služeb rozvěšeli několik
dřevěných ptačích budek, které obec v loňském
roce zakoupila od MO ČSOP Buchlovice.
Budky byly pověšeny na ovocných stromech
na obecních pozemcích – v Sadu klenotů
na Trnávkách a při silnici k hradu Buchlovu.
(foto -bž-)

Výzva našim fotografům

Městys Buchlovice bude v letošním roce připravovat cca 100stránkovou, z větší části obrazovou
reprezentační publikaci, která by byla vhodná jako milý dárek a zároveň k prodeji v turistickém
informačním centru pro návštěvníky Buchlovic. V současnosti začínáme připravovat výběr fotografií. Tímto Vás, naši buchlovičtí (a nejenom buchlovičtí) fotografové, oslovujeme s žádostí o zasílání Vašich, pokud možno novějších a nových kvalitních fotografií s tématikou Buchlovic a jejich
nejbližšího okolí. Do konečného výběru budou zařazeny fotografie z fotoaparátu (ne z mobilního
telefonu) v přirozených barvách (bez jakýchkoliv přídavných efektů, které mnohé dnešní fotoaparáty umožňují), v dostatečně velkém rozlišení (min. 3 MB, max. 8 MB) v obrazovém formátu JPG.
Fotografie můžete do 31. května 2021 přinášet osobně na úřad městyse nebo poslat např. prostřednictvím Úschovny apod. na e-maily: iveta.rosulkova@buchlovice.cz nebo mistostarosta@
buchlovice.cz (Iveta Rosůlková, Bořek Žižlavský).
Těšíme se na Vaše fotografie, přejeme „dobré světlo“ a děkujeme.
Městys Buchlovice
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Společenská kronika Buchlovic za rok 2020
Narodilo se celkem 20 dětí
Leden – Adéla Mrázková
Únor – Michal Vondra, Jozef Mikolas Urbanovský, Ellie Klimková, Jakub Doležal
Březen – Malvína Vašková, Jakub Lukeštík, Ema Pulíková
Duben – Sofie Martincová
Květen – David Budař
Červen – Adéla Kováříková
Července – Anna Večeřová
Srpen – Lukáš Buchtík, Marián Bartoň
Září – Oliver Mach, František Bílek
Listopad – Matěj Šarata, Michaela Tomíková
Prosinec – Jindřich Hruška, Matyáš Hanák
Zemřelo celkem 21 našich spoluobčanů
Leden – Marie Trávníčková
Duben – Jaroslav Skládal, Marie Perníková
Květen – Vladimír Bureš
Červen – Drahomíra Krejčová, MUDr. Josef Macenauer, Věra Zábojníková
Červenec – Josef Gerža, Zdeňka Strýčková
Srpen – Libuše Hlavinková, Filomena Partyšová
Září – Miroslav Jakoubek, Ludmila Nováková, Miloslav Vítek, Josef Zelinka
Říjen – Milan Bartošek, Jiřina Kočendová, Ing. Anna Kulovaná, Jaroslav Lukáš
Listopad – Jaromír Kučík
Prosinec – Silvestr Hruška
V Domově pro seniory v Buchlovicích zemřelo 37 spoluobčanů s trvalým bydlištěm v Buchlovicích
Změna trvalého bydliště:
• přihlášení 52 občanů
• odhlášení 40 občanů
Změna bydliště v místě 15 občanů.
V Buchlovicích žilo k 31. 12. 2020 2 378 občanů.
Svatebních obřadů se uskutečnilo v matričním obvodu Buchlovice 69.
Z toho se konalo v kostele sv. Martina 5 svatebních obřadů.
K 31. 12. 2020 žilo v Buchlovicích 2.010 dospělých spoluobčanů, z toho 954 mužů a 1 056 žen. Dětí
(15–18 let) 69, z toho chlapců 32 a děvčat 37. Dětí do 15 let 299, z toho chlapců 171, děvčat 128.
Dětí ve věku 6–7 let 40 a dětí ve věku do 23 let 76. Průměrný věk našich obyvatel činí 46,308 roku.
Připravila: Anna Lukeštíková
Úřad městyse Buchlovice, matrika
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Člověčina
Jarin byl trošku svéráz a také krapet svůj.
Většinou nenosil trenýrky a zásadně je navlékal jen tehdy, když šel na kontrolu k lékařce.
Byl tak zvyklý. Měl svůj názor, ale nikomu jej
nenutil. Jen ho stále opakoval a při tom se
usmíval. Někomu to bylo podezřelé, ale Jarin
tím nic špatného nemyslel. Byl dobrák. Jen
pak utrousil, že je to jeho názor a že si za ním
také stojí. Byl výborný řemeslník a nebylo
práce, se kterou by si neporadil. Když přišel
do hospody na kus řeči, dal si kávu a kofolu.
Chlapi se mu smáli, ale on se smál také a říkal,
že se po této dávce vždy cítí jako chlap. To
ostatně mohlo potvrdit i něžné pohlaví. Byl
vdovec a tu a tam měl známost, která vydržela maximálně jeden rok. Pak skončila. Jarin
nebyl stvořen pro partnerský život a ten jeho
,,svéráz“ málokteré něžné pohlaví vydrželo
delší dobu. Byl milý, hodný, přátelský, sympatický a na svůj věk důchodce neuvěřitelně
vitální. Avšak tam chybělo něco, co jeho
protějškům ze začátku nevadilo, ale časem
nastal problém. Jarin si ale na jistý koloběh
zvykl, po vesnici si vesele vykračoval a vždy
si něco pískal. Prostě pohodář. I když pršelo,
bylo kolem něj slunce a on byl stále v dobré
náladě.
,,Jarine, jak to děláš ?“, ptali se ho chlapi
v hospodě. ,,Tož ráno jak se umývám, tak
potom se pokaždé podívám do zrcadla.
Vidím tam ten svůj kukuč, vrásky už nepočítám a pokaždé se na sebe usmívám. Promluvím na toho svého člověka a řeknu mu, že
dneska mě teda nikdo – no chlapsky řečeno,
nenasere. A ono se to pak nikomu nedaří
i kdyby se snažil sebe víc,“ řečnuje Jarin
a chlapi na něho hledí jako na svatý obrázek. ,,A co ta tvoje vitalita?“, halekají jeden
přes druhého. ,,Ale chlapi, vždyť vám stále
opakuji ten recept k + k !“ Všichni na něho
hledí nechápavě... ,,No přece kofola a kafé !“
huláká Jarin a směje se na celé kolo.
Jednou tak přišel do hospody na tu svoji
dávku. Pro některé to bylo nepochopitelné.

Zedník! Nepije žádný alkohol, a jen to svoje
k + k. Mezi půllitry piva s krásnou pěnou se
nenápadně krčilo jeho kafe a kofola. ,,A kam
už jdeš, však jsi ještě nedopil,“ smáli se chlapi.
Jarin si šel sednout k vedlejšímu stolu. Seděl
tam Pavel. Kdysi byl za kmotra jeho dětem.
,,Jak jde život, Pavle, sedíš tu jak boží umučení.“ ,,Ále hledám obkladače na celý barák,
ale takového, který by to udělal na etapy,
protože to najednou nezaplatím. Už jsem
tak nějak finančně vyčerpaný. To víš, vždy
se něco odloží z výplaty a k tomu čtyři děti.
Není to jednoduché.“ ,,Přijdu se podívat.
A materiál máš?“ ,,Mám, ale počkej, ty bys
vážně přišel? Je to barák jako hrad!“ ,,Přijdu v pátek,“ prohodil Jarin a šel si sednout
ke studené kávě a kofole. ,,Jarine, to kafe už
bude na krásu“, provolávali stolovníci. ,,Ten
Pavel, jakoby to nebyl on,“ utrousil Jarin.
,,A ty to nevíš? Jeho žena je úspěšně vyléčena, ale jeho matka má už šestou dávku
chemoterapie.“ Jarinovi se pojednou vytratil
úsměv a tiše usrkával už studenou kávu.
Byl pátek a Jarin doržel slovo chlapa. Zazvonil a hned po otevření zavolal: ,,Jdu se podívat na ten tvůj palác, anebo hrad, jak si to
nazval.“ Obhlídka dopadla dobře a nastala
první obkladačská sobota. Pak byla druhá,
třetí, čtvrtá... Bylo radost pohledět na Jarinovo dílo. ,,Jari, už jsi tady tak dlouho, kdy
bude první záloha?“ ,,Ale to neřeš, ještě není
hotovo a peníze budou a my už dávno nebudeme,“ excelentně pronášel Jarin a poklepával obklad.
Uplynulo sedm týdnů a vše bylo hotovo.
Radost pohledět na to krásné dílo, které
ladilo každému oku. ,,Jarine, je to krása,
pojď usednout, bude večeře, kofola, káva
a budeme počítat.“ Jarin unaven ztěžka usedl
a na velký krajíc chleba si dal dvě kolečka
sekané. Při práci mu vytrávilo. Jak byl zvyklý
mluvit s plnou pusou, což něžnému stvoření velmi vadilo, tak začal. Kousky chleba
padaly na stůl a sekaná se tratila v jeho
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puse. ,,Pavlíku, není co počítat, důležitější
než peníze je zdraví. Tvoje mamka je už lepší
a to mě těší. Budeš se moci nastěhovat, tví
rodiče budou mít klid a mamka čas na léčení.
A to mě dvojnásobně těší. Ty a tvoje žena
jste se tu o mě vzorově starali. To bylo jídla,
kafe a také kofoly!“ Pavel vyvalil oči a pomalu
polknul. Něco takového vskutku nečekal.
V koutku oka se mu uronila slza a začala
stékat po ustarané chlapské tváři. ,,To nic,

Pavlíku, všechno se v dobré obrátí a my se
budeme na tento svět jenom usmívat,“ pronášel mezi chlebem a sekanou Jarin a všelijaké drobky a kuličky se kutálely po stole.
Pojednou bylo mezi Jarinovým mlaskáním
po novostavbě něco cítit. Nebylo to nic hanlivého, byla to jen velká člověčina.
Vladimír Procházka

V měsících lednu a únoru 2021 slaví svá kulatá a půlkulatá
životní jubilea tito spoluobčané:
leden
paní Aloisie Machů
paní Marie Horáková
paní Marie Sovová (Domov pro seniory Buchlovice)
únor

paní Anna Janůšová (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Antonín Maděra
pan Eduard Bílek
paní Libuše Michálková
pan Miroslav Berka
pan Jiří Burša
pan Josef Bilka
Všem oslavencům přejeme do dalších let života
všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
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V časných ranních hodinách 3. prosince loňského roku k nám přišel první sníh letošní zimy. Fotografie
zachycují v tento den místa před muzeem, zřejmě prvního sněhuláka a malované jesličky u restaurace U Páva.

Zima ve Starých horách nad Horním Podvinohradím (foto Zuzana Krystýnková)
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