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V Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice můžete zhlédnout výstavu obrazů MUDr. Petry Jarošové,
nazvanou Louky. O vernisáži této výstavy se dozvíte více v tomto zpravodaji. Foto -bž-

Tok Buchlovického potoka v úseku u náměstí (tzv. ganál) na rozhraní jara a léta zdobily nádherně
kvetoucí kaštany

Lavičky pro Buchlovice

Program Lavičky pro Buchlovice našel své první zájemce. Novou lavičku, kterou městysi Buchlovice někdo věnoval, naleznete například na náměstí nebo na cyklostezce na Břestek. Kdybyste
měli zájem zjistit od koho, lavičky jsou označeny věnováním dárce. Program je otevřený pro
všechny, kdo může a je ochoten podpořit myšlenku společné spolupráce s obcí na čemkoliv
veřejně prospěšném. Nejenom na zmíněných lavičkách.
Světleji zbarvené lavičky mohou zaujmout hledače či náhodné objevitele právě tohoto sponzorského příspěvku městysi a v jejich podvědomí pak vytvářet reálnější představu, že vzhled městyse
Buchlovice není pouze výsledkem snažení zaměstnanců a volených zastupitelů obce, ale výsledkem dílčí snahy a ochoty spolupodílet se každým z nás.
Vytipovaných míst pro umístění laviček po Buchlovicích je na třicet. Stačí si vybrat. Podrobnější
informace o programu Lavičky pro Buchlovice aneb Řekni to svou lavičkou naleznete na oficiálních stránkách městyse Buchlovice pod odkazem: https://www.buchlovice.cz/aktualne/aktualni-projekty/
Městys Buchlovice děkuje dárcům
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V průběhu první poloviny měsíce července proběhla rekonstrukce kanalizačního řadu v úseku u náměstí
Svobody, kterou provedla firma ARTESIA, spol s r.o. Ratíškovice pro investora a majitele kanalizace
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště. Po provedení prací došlo ke znovuzadláždění
chodníků a žulové kostkové dlažby komunikace. Tento úsek krajské silnice je tak nachystán k očekávané
celkové rekonstrukci. (foto -bž-)

Nabídka kompostérů
Městys Buchlovice v rámci získání dotace pořídil kompostéry, které je možno získat zdarma.
Vydává se jeden kus na číslo popisné domu nebo číslo evidenční chaty v katastru Buchlovic,
za předpokladu, že již nebyl vydán v minulosti. Jedinou podmínkou získání je mít zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě zájmu kontaktujte do 31. 8. 2021 ing. Rostislava Skládala na emailové adrese: rostislav.
skladal@buchlovice.cz (přednostně), nebo na tel. 720 077 330.
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Informace knihovny
Vážení klienti, milí čtenáři!
Jak víte, naše knihovna fungovala i v době „covidové“ v roce 2020. Půjčovali jsme různými způsoby, aby bylo vše v souladu s vládním nařízením, tzn. bezkontaktně chodbou, výdejním oknem,
nyní i osobním výběrem v knihovně za dodržení všech hygienických opatření.
Od letošního roku 2021 půjčujeme všemi třemi způsoby, jak Vám to nejlépe vyhovuje. Jsme rádi,
že jste si zvykli předem telefonovat nebo si objednat knihy prostřednictvím e-mailu. Vše se tím
urychlí a zjednoduší.
Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách: buchlovice.knihovna.cz.
Jsou tam i statistické údaje za minulé roky.
Jen pro zajímavost, v roce 2019 jsme měli 316 registrovaných čtenářů: 152 mužů, 164 žen.
V „covidovém“ roce 2020 to bylo 305 čtenářů: 148 mužů, 157 žen.
V roce 2019 se půjčilo 9683 knih, v roce 2020 samozřejmě méně, a to 7655 knih. Je to poměrně
vysoké číslo vzhledem k tomu, že knihovna fungovala v omezeném režimu, některé měsíce vůbec.
Každý rok nám do knižního fondu přibyde 200–250 knih.
Nyní máme v knižním fondu 11841 knih.
Nové knihy
Naučná literatura
P. Jazairiová: Z Etiopie a odjinud
S. Motl: Osudové lásky
S. Motl: Cesty za oponu času 1
S. Motl: Cesty za oponu času 2, Ozvěny lidické noci
S. Motl: Cesty za oponu času 3,
Bomba pro T. G. Masaryka
S. Motl: Cesty za oponu času 4, Šifra Karla IV.
Z. Pohlreich: Taková normální kuchařka
Z. Pohlreich: Super jednoduše
Z. Pohlreich: Fresh kuchyně
H. Kneblová: Za časů našich prababiček a
pradědečků
Krásná literatura
V. Vondruška: Křišťálový klíč 4, Hejnické pastorále
Z. Grmolec: Tajemství Černé královny
V. Rubínková: Samota Christlhof
J. Poncarová: Cyklistka, Osud poslední baronky
J. Černá: Záhada černolických vražd
M. Randysek: Život je boží (česko – anglicky)
L. Beran: Kytice růží nebožtíkům nevoní
S. Downing: Moje báječná žena
S. Wiggsová: Knihkupectví ztrát a nálezů
C. Ahern: Řev

R. Anderson: Advokátův syn
J. Bauer: Bratrstvo růžového kříže
F. Niedl: Inspektor s velkým mozkem
D. Dán: Ve stínu
M. Mužíková: Vraždy s odstupem
J. Patterson: Jasný cíl
J. L. Horst: Honicí psi
T. Weaver: Ztracené střípky
J. Swallow: Stín
Y. Sigurdardóttir: Poprava
G. Macmillanová: Vyvrhel
G. Macmillanová: Chůva
Ch. Gallagher: Zabije tě
S. Lapena: Její konec
L. Ballantyne: Malá lhářka
S. A. Denzil: Tiché dítě
R. Luptonová: Tři hodiny
J. Jakeman: Dokud mě nenajdou
S. Jonesová: Nevlastní sestra
S. L. Howe: Cizinec v naší posteli
J. Phillips: Mizející země
E. Valentini: Zaříkávačky
S. Robinson: Žena obchodníka s příběhy
S. Penner: Zmizelá apatykářka
G. Macallister: Žena číslo 99
Mgr. Dagmar Možná, knihovnice
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Informace ze Služeb městyse Buchlovice
Vážení spoluobčané, píši vám opět přehled toho zásadního, co se událo za poslední dva měsíce
u Služeb městyse Buchlovice (SMB).
Na konci května proběhla ve spolupráci s firmami DriveStone a Autodoprava Adam Kaňovský
oprava cesty směrem k Chrastím. Bylo opraveno přibližně 1,5 km cesty a použito 1 500 tun materiálu – asfaltového recyklátu. Celá oprava zabrala 3 dny. Zbývá dokončit okraje – odbagrovat
nahrnuté zbytky materiálu. V době uzávěrky zpravodaje byly ve fázi příprav i opravy cest na území
městyse (nejen v obci, ale i Smraďavka, cesta na hrad Buchlov, Újezda, Trnávky).
U silnice E 50 byly osazeny nové autobusové zastávky a v brzké době bude dodělána zámková
dlažba a upraveno jejich okolí. Bohužel vandalové nelenili a zastávku na Újezdách stihli pomalovat
sprejem. Naštěstí se graffiti podařilo odstranit, aniž by byla nová zastávka poškozena.
Průběžně probíhá údržba travnatých ploch na území městyse a blízkém okolí, byl proveden řez
keřů na náměstí a hřbitově – za což patří velký dík oběma brigádníkům, kteří tam strávili 3 dny
a naplnili 3 kontejnery (každý cca 3 m3 větví).
Předpokládám, že nikomu z vás také neuniklo řádění tornáda na Hodonínsku. V sobotu 26. 6. jsme
se vydali s MAN NKR 130 (kontejner) + 3 kontejnery 5 m3 v osádce tří lidí na pomoc do zasažených oblastí. Podpořili jsme tak naše hasiče, kteří vyrazili hned ráno do postižené oblasti Hodonín – Lužice. Po příjezdu na místo jsme se s nimi spojili a začali s odklízením škod. Vše se sváželo
na meziskládku – sportovní areál v Lužicích, odkud se odvážel odpad velkoobjemovými kontejnery dále na centrální skládku. Za sobotu jsme po obci najezdili 90 km (na skládku a zpět to bylo
cca 3 km), takže jsme odvezli cca 30 kontejnerů všeho možného (větve, suť, železo). Do Buchlovic
jsme se vrátili v 21.30 hod.

Nově opravená tzv. chrasťová cesta
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Ukázka bezohlednosti některých občanů při ukládání odpadů
O týden později, tedy 3. 7. v 9.00 hod., jsme se opět vydali na pomoc, tentokrát do Hrušek. S týdenním odstupem byl vidět velký pokrok prací a již nebylo třeba likvidovat velké množství sutin
a odpadů, ale spíše se vyklízely dvory, odvážel nábytek, zničené vybavení domů apod. Demolice
a další těžší práce přebrala Armáda ČR a HZS ČR. Návrat do Buchlovic byl opět ve 21.30 hod. Velké
poděkování patří všem zúčastněným, kteří nám pomohli – zástupcům městyse, JSDH, p. Škubníkovi a p. Simotovi.
V červenci se zpracovával opět čtvrtletní přehled o odevzdaném odpadu za období duben–červen. Z vážních lístků skládky Těmice jsme dospěli k číslu 10,54 tun odpadků. Jedná se o odpad
z veřejných prostor – koše na náměstí, hřbitově, sběrná místa, okolí kontejnerů (Smraďavka,
Újezda, Trnávky, městys) a kontejner na hřbitově, který je v současné době předmětem jednání,
zda se vyplatí jeho provoz, protože 80 % odpadu v něm mnohdy nepochází ze hřbitova (nalezneme tam např. větvě ovocných stromů, seno a komunální odpad). Za každou uloženou tunu
se platí 800 Kč a jedna cesta vozidla stojí 1 320 Kč (od dubna bylo celkem 14 jízd). Můžete si tedy
udělat obrázek, kolik městys stojí likvidace takového množství odpadu, který je, jak se mnozí
domnívají, „jen z košů na náměstí“.
Začátkem července byly osazeny parkovací automaty na parkovišti pod Muzeem Podhradí
a v ulici Masarykově. SMB se na instalaci podílelo přípravnými pracemi (el. připojení, betonáž
podstavců, …)
Co se chystá dále? Ještě nám neskončila letní údržba a pomalu se musíme připravovat na zimní
období. Sháníme dodavatele posypových materiálů apod. Dále se nám podařilo přivézt 1 100 t
cihelného recyklátu. Je vhodný na opravy lesních cest, příjezdů k chatám apod. V případě zájmu
mě můžete kontaktovat na tel. 602 743 053. Také připravujeme výběrové řízení na obnovu techniky a vyčkáváme, jaké dotace by pro nás mohly být přínosem.
Ondřej Svoboda, jednatel SMB
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Buchlovjané pomáhali na jižní Moravě
Ve večerních hodinách 24. června se přehnalo přes Břeclavsko a Hodonínsko ničivé tornádo, které
způsobilo několika obcím a lidem obrovské materiální škody vč. ztrát na lidských životech. V této
souvislosti pomáhali v postižené oblasti i členové jednotky buchlovického Sboru dobrovolných
hasičů. Hlavním iniciátorem tohoto počinu byl David Zdráhal.
Naši hasiči po několik dní působili v obcích Lužice, Mikulčice a Hrušky, kde pomáhali při úklidu půd
postižených domů, likvidaci poničených střešních konstrukcí, zakrývání střech plachtami, čištění
komunikací atd. Při záchranných pracích bezprostředně po katastrofě pomohli i zaměstnanci Služeb městyse Buchlovice s technikou.
Dále nezištně na jihu Moravy přiložili ruce k dílu i mnozí Buchlovjané, kteří přispěli jak finančními
částkami, tak přímo na postižených místech nebo zapůjčením potřebné techniky. Železářství Jegla
s.r.o. poskytlo nezbytné nářadí v ceně více než 45 tisíc korun.
S pomocí přišel i samotný městys Buchlovice, jehož zastupitelstvo poskytlo finanční dar z obecního rozpočtu ve výši 100 tisíc korun pro postižené obce Mikulčice, Lužice, Moravskou Novou Ves,
Hrušky a Pánov (součást Hodonína).
Všem, kteří jakkoliv ochotně a nezištně pomohli v této těžké chvíli občanům a obcím postiženým
katastrofou, je třeba upřímně poděkovat. Díky!
Městys Buchlovice, foto členové SDH Buchlovice
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Den dětí v mateřské škole
V mateřské škole je Den dětí jedním z nejslavnostnějších dní roku. Celý týden těšení
na velkou oslavu se školka proměňovala
do duhových barev v tématu Barevného týdne.
Do veselých barev se neproměňovali jen žáčci
a paní učitelky, ale i celý jídelníček. Každý den
byl motivován barvou a pohádkou, se kterou

se děti seznámily. Například jsme se naučili
ve žlutém dnu rýmovanou pohádku O kuřátku
a obilí, červený den doprovázela dramatizace pohádky o Červené Karkulce a na zelený
den jsme si pochutnali nejen na špenátu, ale
také jsme se naučili zpívat písničku pro lišku,
z pohádky O Budulínkovi.
Když přišel ten „Velký den“, děti ráno vítaly
na bráně školky barevné balonky. Po svačince
jsme se vydali do zahrad plnit pohádkové
úkoly. Čekalo nás například sbírání „jahůdek“
pro babičku Červené Karkulky. Děti musely
najít v lesíku na přírodní zahradě červeně
natřené šišky, jako jahůdky, a následně s nimi
„nakrmit“ vlka - házely na cíl. U těchto úkolů
si děti procvičily pozornost a hod na cíl. Dalším úkolem bylo hledání ztraceného kuřátka
v seně, motivace k pohádce Kuřátko a obilí,
nebo také překonání lanového centra ve dvojicích k pohádce Perníková chaloupka – cesta
Jeníčka a Mařenky lesem. Děti taky velmi bavilo
tvořit cestu ze zlatých penízků, na jejímž konci
je musel najít kamarád, se kterým tvořily dvojici.

Nejmladší děti okouzlil drak vlající ve větru
čekající na princeznu.
Po splnění osmi úkolů byly děti oceněny
diplomy a drobným dárečkem.
Další netradiční akce se uskutečnila ve čtvrtek
17. 6. 2021, kdy se v mateřské škole konala
„Pyžamková párty“ s nocováním dětí, které
po prázdninách odcházejí do základní školy.
Hned po příchodu na děti čekaly nejen všechny
paní učitelky z mateřské školy, ale taky chůvička
Hanička a teta Broňka. Celý kolektiv se totiž rozhodl užít si netradiční noc společně s dětmi,
které denně ve školce potkávají. Nejprve si děti
ustlaly své postýlky, tak aby se cítily jako doma
v pokojíčku a začalo tvoření náramků přátelství.
Celým večerem nás provázeli skřítkové, které
jsme objevovali ukryté po celé školce. Dozvěděli jsme se o jejich kouzelné moci, a i o tom,
že jsou pro každou školku nepostradatelní.
Následovala přehlídka pyžamek, zdravé občerstvení a diskotéka. Po večerní hygieně se děti
uvelebily v postýlkách kolem paních učitelek,
které jim ztvárnily pohádku O Smolíčkovi. Poté
pomalu usínaly při poslechu četby pohádek
o skřítcích, kteří s námi žijí v naší školičce.
Ráno, když se děti probudily, hledaly skřítky
a povídaly si o tom, kolik ruchů od nich v noci
slyšely a co asi skřítkové prováděli. Po společné
snídani byly děti oceněny diplomem za statečnost, že nocování bez rodičů zvládly.
Mateřská škola Buchlovice
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Zahradní slavnost v mateřské škole

Ve středu 23. června v odpoledních hodinách uspořádala Mateřská škola Buchlovice již tradiční
Zahradní slavnost. Slavnosti se zúčastnili děti ze třídy Kuřátek a Berušek, učitelé, rodiče dětí a další.
Součástí bohatého programu, kterému přálo krásné slunečné počasí, bylo slavnostní pasování
nejstarších předškoláků na školáky za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Radky Minaříkové, starostky
Mgr. Pavly Večeřové a paní učitelek. (Foto Bořek Žižlavský)
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Rozloučení s deváťáky

V dopoledních hodinách 30. června proběhlo v Zrcadlovém sále Československého kulturního centra
rozloučení s žáky 9. ročníku naší základní školy. Rozloučení se vedle žáků zúčastnili jejich rodinní
příslušníci, učitelé a zástupci městyse. Foto Mgr. Jana Bránecká
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Vyznamenání pplk. Jiřího Štokmana
Dne 17. 4. 2020 by se buchlovický rodák pplk. Jiří Štokman (parašutista operace CLAY, která byla
vysazena 12. 4. 1944 na území tzv. protektorátu Čechy a Morava u obce Hostišová) dožil 100 let.
K tomuto výročí, které mělo být připomenuto 30. 4. 2020 spolu se 75. výročím osvobození Buchlovic u pomníku padlých na náměstí Svobody v Buchlovicích za přítomnosti náčelníka gen. štábu
a mnoha vojáků, výsadkových veteránů, vojenské hudby, klubů vojenské historie, vojenské
techniky a přeletu vrtulníků a dále pozvaných hostů, bylo uděleno pplk. Jiřímu Štokmanovi ministrem obrany ČR nejvyšší vojenské vyznamenání KŘÍŽ OBRANY STÁTU ministra obrany ČR č. 241
in memoriam, jež měl převzít jeho syn Michael Štokman žijící ve městě Meridian ve státě Idaho
v USA, nebo v případě jeho nepřítomnosti synovec Jan Štokman (1944), Buchlovice čp. 360.
Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií covid – 19 bylo rozhodnuto v uvedený termín tuto
akci nekonat. Akce se ze stejných důvodů nemohla konat bohužel ani letos v dubnu 2021.
Ministr obrany ČR pověřil ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín plk. gšt. ing. Petra Potyku,
aby u příležitosti oslav Dne ozbrojených sil České republiky 30. června 2021 pozval synovce
parašutisty pplk. Jiřího Štokmana Jana Štokmana na Krajské vojenské velitelství ve Zlíně, kde Jan
Štokman z jeho rukou vyznamenání převzal. Za městys Buchlovice se slavnostní schůzky a převzetí vyznamenání zúčastnil ing. Miroslav Smatana, ved. Vnitřní správy Úřadu městyse Buchlovice.
JŠ
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Koncert absolventů a sólistů ZUŠ

Ve čtvrtek 17. června proběhl v prostorách Československého kulturního centra Buchlovice koncert žáků
Základní umělecké školy. Přes veškerá úskalí letošního školního roku, kdy žáci nemohli navštěvovat
vyučování, předvedli úžasné výkony.

Příjemná vycházka našich spoluobčanů

Koncem měsíce června proběhla každoroční vycházka s opatrovanci městyse Buchlovice. Tentokrát
jsme navštívili Muzeum Podhradí a v krámku na tržnici jsme si koupili malý dárek na památku s kávou
a drobným občerstvením. Městys Buchlovice aktuálně vykonává v rámci přenesené působnosti funkci
veřejného opatrovníka pro celkem 5 osob s trvalým pobytem v Buchlovicích. Na další vycházku v měsíci
září se již všichni těšíme. (PD, foto -bž-)
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Buchlovický klub seniorů pod širým nebem

Senioři se po dlouhé době setkali ve středu 9. června, tentokrát v Muzeu Podhradí Buchlovice.
Po prohlídce samotného muzea a promítání v Galerii na půdě jsme pro ně nachystali malé občerstvení, včetně opékání špekáčků přímo na dvoře za muzeem. Po studeném a deštivém květnu nás
příjemně překvapilo nádherné slunečné počasí.
Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC, Foto Bořek Žižlavský
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Konečně vlakem i do Buchlovic!
Seděli jsme po obědě v jedné z restaurací na náměstí v Buchlovicích. V parném odpoledni jsme
si užívali chvilky odpoledního klidu, a tu se jeden z nás podíval na hodinky a praví: „Chlapci, už je
čas, jdeme na vlak!“. Ano, věřte nebo ne, v neděli 20. června 2021 po poledni projel přes náměstí
v Buchlovicích historicky první osobní vlak. A se vší parádou! Muziku a zpěv zajistili zpěváci
a tanečníci Folklorního studia Buchlovice, cimbálová muzika Džbáneka, spřátelení kamarádi,
povětšinou muzikanti, kteří se podíleli na natáčení našeho hudebního CD „Tady néni nic“. Cestou
jsme propagovali i nový zpěvník „Okolo Buchlova“, jehož autor Miloslav Hrdý, též přijel vlakem
nejen do Buchlovic.
Naše jízdní souprava byla přistavenáuž v 9.30 hod. v Kovozoo ve Starém Městě. Potom jsme
zazpívali na Modré ve skanzenu a následně u baziliky na Velehradě. Tam byla obzvláště slavnostní
nálada, neboť právě skončilo první svaté přijímání a náměstí bylo plné. Velmi milé bylo setkání
v Tupesích, kde nás v muzeu keramiky vítal mužský sbor, ŽS Parádnice i pan starosta.
Ve Zlechově jsme si na zastávce „u kostela“ nemohli odpustit speciální píseň „Zlechovský pan
farář pěkně káže“ pro P. Chmelaře. A už hlásíme v Buchlovicch: „Pozor, pozor, na první kolej přijíždí
zpožděný osobní vlak, který bude dále pokračovat ve směru… “ I domácí nás přivítali tak, jak se
patří. Nejprve se paní starostka snažila domluvit, aby naše vlaková linka byla pravidelná, a potom
Děcka z Buchlovic překvapila uvítacím tanečkemi speciální písní složenou pro tuto příležitost.
Pokračovali jsme do Boršic, kde už nás vítal mužský sbor „Stoprounští vinaři“. Vláček krátce povozil
děti z Pentličky a nasedat, jede se dál! Můj šestiletý syn, kterého jsem z Buchlovic vzal s sebou, měl
největší zážitek z Nedakonic, kde nás čekali praví nefalšovaní husité. Chystali se, že přepadnou
vlak, jen my jsme zastavili kousek dříve v polích, abychom neměli problém vyjet z naší netradiční
zastávky. Hráli jsme a zpívali až do 18.00 hod., kdy jsme se vrátili zpět do Starého Města.
Z naší jízdy nám zůstala spousta krásných vzpomínek na milá setkání a domů jsme se vraceli
doslova nabití pozitivní energií. A ani nás nemrzelo, že jsme neuskutečnili náš původní plán, že
pojedeme lodí. Ale prodloužit Baťův kanál do Buchlovic, to také není špatná myšlenka, co myslíte?
Za Folklorní studio Buchlovice Jiří Raštica, foto Rostislav Svoboda a Eliška Jordánová
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Soutěž o nejlepší cuketové cokoli
Neváhejte se zapojit! Na letošním Trhu v podhradí vyhlásíme vítěze nejlepší cuketové dobroty!
Vzorky v dostatečném množství přineste v den Trhu, v neděli 26. září, od 10.00 do 11.00 hodin
do označeného stánku na náměstí. Od 11 hodin začne degustace, při které proběhne anonymní
hlasování pro nejlepší sladkou i slanou dobrotu z cuket.

Traktoriáda
Zároveň také vyhlašujeme SOUTĚŽ O TITUL „BUCHLOVSKÝ ŠÍP“. Naleštěte svůj podomácky vyrobený nebo zakoupený traktor a zúčastněte se spanilé jízdy! Neváhejte a přihlaste se k účasti Janu
Rybářovi v TIC Buchlovice, tel. 572 595 996, mail: tic@buchlovice.cz, nejpozději do 31. srpna. Titul
Buchlovský šíp získá ten, který se bude nejvíce líbit návštěvníkům Trhu v podhradí.
Těšíme se na Vás!
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Louky Petry Jarošové

Už podruhé máme možnost zhlédnout půvabnou prodejní výstavu obrazů MUDr. Petry Jarošové
z Uherského Hradiště, která byla zahájena vernisáží dne 23. června. Výstava probíhá v Galerii na půdě
Muzea Podhradí Buchlovice minimálně do konce letních prázdnin. (Foto Bořek Žižlavský)
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Létající trenéři opět v Buchlovicích

Ve čtvrtek 10. června se v odpoledních hodinách na hřišti TJ Buchlovice uskutečnil trénink více než třiceti
buchlovických žáků mladší a starší přípravky s trenérským týmem, tzv. létajícími trenéry (tým trenéra
FAČR Ondřeje Machaly). Trénink proběhl podle tréninkových metod pro mládež španělského velkoklubu
FC Barcelona. Po ukončení tréninku čekalo hráče, trenéry a rodiče malé občerstvení v bufetu na hřišti
a tímto okamžikem byla zakončena letošní komplikovaná fotbalová sezóna. (Foto Bořek Žižlavský)
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Dětský den si užili malí i velcí

Páteční odpoledne 4. června patřilo v Buchlovicích hlavně dětem. Uspořádali jsme, ve spolupráci
s městysem Buchlovice, dětský den. Za krásného slunečného počasí si děti zařádily na zvířátkové
stezce a jiných soutěžích. Nakonec přijeli i hasiči, předvedli dětem hasičské auto a ještě je pořádně
osvěžili proudem vody.
Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC, foto Jan Rybář
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Třetí veřejné medobraní v Buchlovicích 2021
Včelařský kroužek mládeže Chřibští včelaříci se po loňské „covidové“ odmlce letos znovu prezentoval v rámci programu ke Dni dětí dne 4. 6. 2021, v pořadí již 3. veřejným medobraním, kde jak
pro zvědavce nebo i pro vážnější zájemce připravil ukázku nejočekávanější každoroční včelařovy
práce – medobraní.
A našli se i opravdoví zájemci, kteří vydrželi na naší školní včelnici (v areálu ZŠ Buchlovice) po celou
dobu ukázky. Od zapálení dýmáku, přes odběr medových plástů ze včelích úlů, odvíčkování
uzavřených buněk, vytáčení v medometu, čištění medu síty, až po plnění sklenic, etiketování,
a i samotný prodej této žádané komodity, tentokrát školního medu.
Do ukázky se zapojily děti zavedeného místního včelařského kroužku mládeže, které (až trošku
zesílí) by jistě celý proces medobraní hravě zvládly i bez pomoci dospělé osoby. Kroužek většinou
navštěvují žáci od první či druhé třídy ZŠ a zájem neztrácí ani po letech a baví je zkoumat tajemno
a respekt, které chov včel přináší.
Po letních prázdninách se kroužek znovu rozběhne v novém termínu, a to ve čtvrtek od 15.15 hod.
Snad nový termín moje včelaříky neodradí. Takže dveře kroužku budou poprvé v novém školním
roce 2021/22 otevřené jak skalním, tak i novým zájemcům, ve čtvrtek – 2. 9. 2021 od 15.15 hod.
na školní včelnici nebo ve třídě ZŠ Buchlovice a následně každý týden ve čtvrtek ve stejnou dobu.
A jak dopadlo třetí veřejné medobraní? Medu bylo sice poskromnu, ale svůj účel veřejné prezentace včelařského řemesla určitě splnilo a my se budeme po prázdninách těšit na nové kolegy –
nové včelaříky a včelařice, které v kroužku rádi uvítáme.
„Kdo má strýčka včelaříčka, tomu zdravím kvetou líčka.“ Více prosím vyhleďte z přiložených fotek.
Za včelařský kroužek mládeže Chřibští včelaříci
Miroslav Smatana, vedoucí kroužku, mob. 777 103 005
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Na pietním setkání ve Smolině
Pietní akce ve Smolině u Valašských Klobouk se uskutečnila u příležitosti 79. výročí atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha u památníku plk. Josefa Valčíka a jeho
popravených rodinných příslušníků.
Za spolupráce s rtm. Josefem Valčíkem z výsadku SILVER A provedli Gabčík s Kubišem 27. května
1942 za dramatických okolností atentát na Heydricha v zatáčce u vychovatelny v Praze Kobylisích.
Valčíků osud je dobře známý a zdokumentovaný. Nám je blízký také proto, že Josef Valčík byl
kamarádem buchlovického rodáka Jiřího Štokmana z operace CLAY, která seskočila u Hostišové.
Oba prodělali tvrdý bojový výcvik s britskými Rangers a Comandos na farmě Garramore ve Skotsku a paradesantní výcvik s cvičnými seskoky na letišti Ringway u Manchestru.
Pietní akt ve Smolině se konal 28. 5. 2021 v 17.00 hod. za účasti mnoha vojáků, příslušníků čs. obce
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupců samospráv pozůstalých rodinných
příslušníků a občanů okolních obcí.
Na požádání starostky Valaškých Klobouk Mgr. Elišky Olšákové přednesl krátký projev Jan
Štokman, který na závěr spolu s předsedou Klubu výsadkových veteránů Zlín předal pamětní
medaili pplk. Jiřího Štokmana, na jejíž zhotovení se podílel také městys Buchlovice, plk. gšt. Petru
Potykovi, řediteli Krajského vojenského ředitelství Zlín, historikovi PhDr. Ladislavu Slámečkovi,
starostce Valašských Klobouků Elišce Olšákové a neteři parašutisty Josefa Valčíka Vlastě Kadlecové.
Jan Štokman
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Kalendář akcí Buchlovice 2021
SRPEN
Muzeum
Podhradí
Buchlovice

Iveta Rosůlková
ČSKC Buchlovice
tel. 725 453 163
iveta.rosulkova@buchlovice.cz

1. 8.
až
31. 8.

ZUŠ OPEN 2021 – V. ročník
celostátního festivalu
základních uměleckých škol
ve veřejném prostoru

13. 8.

TŘI SESTRY + E!E a hosté
koncert v rámci BHL

15. 8.

Pouť Nanebevzetí Panny
Marie

Kaple sv.
Barbory

15. 8.

Pouťové odpoledne

Hospůdka
Petr Špalek
u Špalka
Tel. 603 530 448
pod Buchlovem www.hospodauspalka.wz.cz

29. 8.

Princezny a princové –
zámecká procházka
Sledujte informace o konání
na facebooku ČSKC a městys
Buchlovice.

Zámecká
zahrada

30. 8.

Sportovní den mládeže
s Tenisovou akademií Jana
Váni

18.00 Amfiteátr
Buchlovice

Agentura Vichr
tel. 572 551 851
www.vichr.cz
KDU-ČSL
František Hrabina

Buchlovjánek, Simona
Dvouletá tel. 739 453 163
Iveta Rosůlková
tel. 725 453 163
iveta.rosulkova@buchlovice.cz

14.00 Sportovní areál TAJV, z. s. Mgr. Jan Váňa
v Lúčkách
janvana@tajv.cz
+420 604 113 430

srpen Výstava sukulentů
až září Josefa Horňáka a keramiky
Karla Žíly

Muzeum
Podhradí
Buchlovice

TIC Buchlovice
tel. 572 595 996
email: tic@buchlovice.cz

ZÁŘÍ
září

Knižní bazar

Muzeum Podhradí
Buchlovice

Iveta Rosůlková, ČSKC
tel. 725 453 163
iveta.rosulkova@buchlovice.cz

26. 9.

Trh v podhradí

Náměstí Buchlovice

Iveta Rosůlková, ČSKC
tel. 725 453 163
iveta.rosulkova@buchlovice.cz

Změna programu vyhrazena.
Doporučujeme si termín a konání akce ověřit.
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Před léty na Buchlově
Z Velehradu příkře stoupá cesta lesy na hrad Buchlov. Namáhavý výstup dokonale ovšem
odmění vytrvalce, kteří s rozkoší kochají se nádherným výhledem na lesnaté Chřiby a na celý kraj
Moravského Slovácka. Zachovalými síněmi tohoto starého hradu provází nás bodrý průvodce,
vykládaje o tom, jak došlo k založení hradu, jaké byly jeho osudy, a upozorňuje na všechno, co je
zde pozoru a zájmu hodno. Buchlov náleží k nejstarším moravským hradům vůbec.
Všichni, kdož byli na Buchlově, možná že už zapomněli na jména těch, kteří jej vlastnili, ale
dojista žádný nezapomněl na františkánskou lípu, o níž se vypráví, že ji kterýsi odsouzenec
zasadil zde kořeny vzhůru, aby tím, že lípa se ujme a kořeny její zazelenají, dokázal svou nevinu.
Skutečně se mu to asi podařilo, neboť dnes je lípa košatým stromem a průvodce má o ní co povídat. Sál Leopoldův, pokoj Berchtoldův, kaple, zbrojnice, archiv, císařská síň, Bedřichův pokoj, sál
Petrsvaldských, Vratislavův, rytířské sály, pokoj Zikmunda Petrsvaldského i uherský sál – to vše
ukazuje jednak na rozsáhlost a jednak na zachovalost tohoto hradu, který je téměř denně cílem
nesčetných turistů.
Snad je ještě v dobré paměti nebezpečí, v jakém se nalézal 9. srpna 1931, před desíti lety, kdy zde
vznikl požár, jenž těžce poškodil strop uherského sálu, kaplanku a obrazy i sbírky, jakož i hradní
hodiny. Pro nedostatek vody byly práce s hašením spojené velmi svízelné, leč přece jen se podařilo
zachrániti hrad před účinkem zhoubného požáru.

Požárem poničené zdivo a komíny hradu (1931)
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Skupina turistů na Buchlově v roce 1920
Snad bude zajímavá i zpráva, že loňského roku zahájila lesní správa buchlovského velkostatku
úpravu druhého hradního nádvoří, které se prudce svažuje směrem k západní baště. Při kopání
příkopu pro kladení kanalisačních rour narazili dělníci na tesaný kámen. „Tento,“ jak píše Krásná
zem (časopis), „byl postupně odkrýván, při čemž se zjistilo, že jde o architektonickou úpravu
hrdla hradní cisterny, které bylo upraveno ve formě kašny. Kamenná obruba hrdla je zvýšena
o dva stupně nad úroveň nádvoří a byla prodloužena dvěma kamennými pilíři, mezi kterými
býval upevněn rumpál na zvedání okovu. Cisterna nemá přírodního kamene. Je to vyhloubený
prostor lahvovitého tvaru, vyzděný pečlivě tesanými kameny. Do cisterny byla sváděna voda
z hradních střech. Proto jí nebylo možno používat jako vody pitné, nýbrž jen jako vody užitkové.
Přesto byla cisterna jedinou hradní studnou. Hrad totiž nemá vůbec vlastní studny a je odkázán
na studnu s pitnou vodou u nedalekého hospodářského dvora. Na nádvoří vnitřního hradu
je sice viděti jámu, která byla pravděpodobně vyhlubována jako studna, ale hladiny vodní asi
nebylo vůbec dosaženo.
Při odkrývání architektonické úpravy cisterny byl zjištěn zajímavý technický detail. Celé okolí cisterny bylo vyplněno v terénu jílem. Tento sloužil jako isolační vrstva, která měla zabránit pronikání
splašků a nečistoty sparami mezi kameny do cisterny.
Kdy byla cisterna vybudována, není známo a není to možno zatím bezpečně zjistit. Stavby podobného duchu byly u nás prováděny již od počátku 17. století. Je však možné, že cisterna je i starší.
Byl vysloven dohad, že architektonickou úpravu hrdla dal provésti Zikmund Karel, svobodný
pán (baron) z Petřvaldu (1734–1751), který se na hradě rád zdržoval s celou svojí domácností
a služebnictvem.
Zakrytí této kamenické výzdoby cisterny nastalo splavováním hlíny, v níž pak výzdoba postupně
mizela a byla zjištěna až při úpravách nádvoří.“
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Obálka sborníku Východní Morava

Hradní cisterna roku 1908

Zdrželi jsme se snad více než dlouho na Buchlově, ale budiž nám to prominuto. Na omluvu stačí
uvésti, že hrad Buchlov je vskutku jedním z nejpodstatnějších cílů turistických cest z Uherského
Hradiště, do něhož se lze vrátit rozkošným údolím pod skalisky, nazvanými Karlovou skálou
a údolím Smraďavkou. Asi půl hodiny před Smraďavkou spatříme kámen s německým nápisem,
označující, že zde byl roku 1582 svým zbrojnošem zavražděn buchlovský pán Jindřich Prakšický.
(Krásy a památky východní Moravy. Vydala Insertní kancelář Národní propagace v Praze v roce 1941)

Schodiště na terasu v roce 1940

Zástřizlovský pokoj počátkem 20. stol.
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Měsíční vyhodnocení z amatérské
meteorologické stanice
Květen 2021 v Buchlovicích
V éře poněkud teplejších let nezvykle dlouhé
chladné období trvalo i po většinu května.
Nadprůměrně teplo bylo pouze 3 dny od 10.
do 12., kdy jsem naměřil i nejvyšší teplotu, která
se blížila tropické hodnotě. Průměrná měsíční
teplota dosáhla hodnoty 12,5 °C, což znamená,
že letošní květen, podobně jako loni skončil
výrazně teplotně podnormální, odchylka od dp
2001-2020 byla -2,4 °C. Srážek spadlo dost,
dlouhodobý průměr z období 2011-2020 činí
64,8 mm. Letos napršelo 83 mm, takže procento
dp je 128 %. Zajímavostí je, že i přes převažující
jižní vítr byl květen chladný.
Průměrná teplota: 12,5 °C/ 12,5 °C
(8+15+2*22)/ 5 minut
Srážky: 83,0 mm/ 72,8 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 28,7 °C (11.; 14:00 selč)
Minimální teplota: 0,2 °C (4.; 02:53 selč)
Minimální přízemní teplota: -3,3 °C (4. a 8.)
Nejvyšší minimum: 13,1 °C (11.; 03:15 selč)
Nejnižší maximum: 12,9 °C (14.; 17:53 selč)
Průměrná maximální teplota: 18,1 °C
Průměrná minimální teplota: 6,6 °C
Nejteplejší den: 11.; 21,6 °C/ 11.; 21,0 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 3.; 7,5 °C/ 3.; 8,1 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Maximální tlak: 1023,1 hPa (30.; 21:50 selč)
Minimální tlak: 999,5 hPa (13.; 18:10 selč)
Průměrný tlak: 1012,8 hPa
Maximální vlhkost: 99 % (15. ; 05:06 selč)
Minimální vlhkost: 34 % (4.; 14:21 selč)
Průměrná vlhkost: 75,3 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
14,8 m/s (11.; 11:29 selč; jihovýchod)
Průměrná rychlost větru: 2,0 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 14/0/0

Nejčetnější směry větru: jjv, jižní
Dny s deštěm (nad 0,2 mm): 14 (1., 2., 5., 13.,
14., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 29., 31.)
Jasné, skoro jasné dny: 0 (do 3/8)
Zatažené dny: 5 (od 7/8) (2., 13., 17., 24., 25)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 2/0 (15., 17.)
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 1 (15.)
Dny s přízemním mrazem: 6 (3., 4., 6., 7., 8., 9.)
Mrazové dny: 0
Letní dny: 2 (10., 11.)
Maximální intenzita srážek: 121,2 mm/h
(17.; 11:00)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 28,8 mm
(13.) (s takto vysokým úhrnem se vyskytl
ještě jeden den, a to 17., kdy napršelo od 07h
do 07h následujícího dne 25,4 mm)
Nejvyšší rosný bod: 16,0 °C (12.; 14:00 selč)
Nejnižší rosný bod: -0,7 °C (8.; 03:20 selč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
1130 W/m2 (31.; 12:40 selč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 176 W/m2 (13.; 12:27 selč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 5,2
(31.; 12:37 selč)

Červen 2021 v Buchlovicích
Červen se už jevil odlišněji než květen. Léto
naplno propuklo. Měsíc začal chladnou
epizodou a celá první polovina měsíce se
nesla ve znamení střídání chladnějších
a teplých dní, ve druhé už bylo postupně dosti
tepleji. Odchylka průměrné měsíční teploty
v porovnání s dlouhodobým průměrem
(2001–2020) byla +1,3 °C, podle tohoto
ukazatele se tedy jednalo o teplejší měsíc
než je v posledních letech obvyklé, ale jen
slabě. Co se týká množství spadlých srážek,
tady skončil červen 2021 i přesto, že se jedná
o jeden z nejvíce deštivých měsíců jako
nadprůměrný, celkové měsíční srážky pokryly
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151 % dlouhodobého průměru 2011–2020.
Vyskytly se dva případy se třemi bouřkami
v jednom dni, konkrétně 12. (tento den večer
jsem zaznamenal nejvyšší intenzitu deště
za dosavadní pozorování a to 281 mm/h, což
je velký extrém), druhý bouřkový den se konal
24.6. který zůstane asi nám všem dlouho
v paměti... I v červnu celkově převažovala
poměrně vysoká vlhkost vzduchu, dohlednost
tedy byla často zhoršená.
Průměrná teplota: 20,3 °C/ 20,2 °C
(8+15+2*22)/ 5 minut
Srážky: 118,4 mm/ 97,4 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 32,4 °C (20.; 14:49 selč)
Minimální teplota: 5,2 °C (1.; 05:44 selč)
Minimální přízemní teplota: 3,3 °C (1.; 04:35)
Nejvyšší minimum: 18,9 °C (23.; 03:55 selč)
Nejnižší maximum: 20,3 °C (1.; 15:09 selč)
Průměrná maximální teplota: 27,1 °C
Průměrná minimální teplota: 13,2 °C
Nejteplejší den: 20.; 25,1 °C/ 29.; 25,0 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 1.; 14,6 °C/ 1.; 14,1 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Maximální tlak: 1024,4 hPa (3.; 10:12 selč)
Minimální tlak: 1004,9 hPa (29.; 23:25 selč)
Průměrný tlak: 1016,9 hPa
Maximální vlhkost: 99 % (22.; 02:25 selč)
Minimální vlhkost: 33 % (7.; 12:56 selč)
Průměrná vlhkost: 72,6 %

Maximální rychlost větru (náraz větru):
15,6 m/s (29.; 23:55 selč; severozápad)
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 6/1/0
Nejčetnější směry větru: ssz, severní
Dny s deštěm (nad 0,2 mm): 8 (10., 12., 21., 22.,
24., 25., 29., 30.)
Jasné, skoro jasné dny: 6 (do 3/8 pokrytí
oblohy) (4., 6., 7., 16., 18., 19.)
Zatažené dny: 0 (od 7/8)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 7/2
(12., 22., 24./ 21., 25.)
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 0
Letní dny: 25/ Tropické dny: 8 (17., 18., 19., 20.,
21., 24., 28., 29.)
Maximální intenzita srážek: 281,0 mm/h
(12.; 20:35)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 59,2 mm
(24.)
Nejvyšší rosný bod: 24,6 °C! (24.; 13:05 selč)
Nejnižší rosný bod: 3,5 °C (1.; 05:00 selč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
1150 W/m2 (11.; 13:11 selč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 863 W/m2 (17.; 13:48 selč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 6,4 (28.; 13:29
selč)
Richard Kapera ml. (kap.r@seznam.cz)
Foto autor
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Z minulosti Buchlovic
Vážení čtenáři Buchlovského zpravodaje. O historii a minulých událostech městečka Buchlovic nás
spravují mnohé archivní materiály, které jsou k dispozici jak v Okresním státním archivu v Uherském
Hradišti, tak v Moravském zemském archivu v Brně. Dnes jsme zalistovali v kronice buchlovické farnosti.
Dne 3. července 1910 přišlo velké krupobití, které zastihlo nejvíce chudou obec břesteckou
a z polovice i obec Buchlovice. V měsíci září stihla strašná, nevídaná povodeň okolí Uh. Brodu,
zvláště pak Kunovic, podemleto 310 domů a v Uh. Ostrohu 120 domů podemleto a sesulo se tudíž.
Sbírky velkolepé zařízeny po celém mocnářství. (farář Karel Lysý)
Od podzimu 1917 až do května 1918 zuřila v Buchlovicích epidemie tyfu břišního; počet nemocných
(asi 80) nedá se přesně zjistit při pošetilém zvyku zatajovat nemoc nakažlivou; zemřelo na hlavničku
90 osob, kromě 3 z Tupes v nemocnici. I dvě ošetřovatelky sestřičky řádu sv. Hedviky nákazou stiženy
a na lůžko na dlouhou dobu upoutány byly. Mimo tyfovou epidemii hladem, či jak se říká úředně
podvýživou se šířící, řádila zde a po celé zemi nenasytná requisice obilí a bramborů…
Škola pro epidemii a nedostatek paliva byla 4 měsíce zavřena, děti v nejvyšší třídě neumějící slabikovat a neznající základních pravd náboženských, nejsou žádnou vzácností. Nevázanost mládeže
hrozná. Smutná to naděje vlasti.
Buchlovice vymírají: 19 porodů a 55 úmrtí kromě padlých ve válečném poli v roce 1917. Tyto číslice
zrovna křičí.
V měsíci září 1918 a hlavně v říjnu, jako po celé téměř Evropě i zde řádila tzv. španělka, španělská
chřipka a influenza. (farář Jaroslav Zatloukal)
Připravil – bž –

Buchlovice v roce 1906 (foto Jan Horák)
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Mnoho podob česneku
Motto:
V okamžiku, kdy jsme se zrodili, učinili jsme krok ke smrti.
Tím je vystižena zákonitost stárnutí.
Česnek však může tento proces zbrzdit!

Česnek
Česnek, známý také pod botanickým názvem
Allium sativum, se dělí na dva poddruhy
(paličák a nepaličák) a mnoho dalších odrůd,
některé se dají sehnat v obchodech, lahůdkářstvích, či na farmářských trzích. Jakmile dojde
k rozmačkání či rozsekání stroužků, začne česnek vydávat pronikavou vůni – z buněčných
stěn rostliny se totiž, po jejich narušení, uvolní
sloučeniny síry. Česnek se obvykle prodává
ve formě palic, z nichž každá obsahuje samostatné stroužky obalené tenoučkou slupkou.
Kdo se jednou přesvědčil o jeho účincích sám
na sobě, kupříkladu krátkodobou česnekovou
kůrou v době únavy a deprese, ten mu většinou zůstává věrný po celý život. Kdo se s ním
důvěrně seznámí, kdo se obeznámí se základy
jeho chemizmu a dovede jej upravovat, ten
dovede jeho dobrodiní účelně využívat.
Mladý česnek
Aby dlouho vydržel, prodává se česnek, sušený.
Mladý česnek (nebo také zelený česnek) se
naopak prodává čerstvě sklizený, jako sezónní
zelenina. Cibulky mladého česneku ještě
nemají slupku a nejsou rozdělené na jednotlivé
stroužky, a tak lze jíst celé paličky i se stvoly.
Dužina je vlhká, bílá a má příjemnou chuť.
Sloní česnek
Ačkoli oplývá jemnou česnekovou vůní a chutí,
je Allium ampeloprasum z botanického hlediska pórek, a nikoli česnek. I tak je nepřehlédnutelný. Mohutná palice obsahuje velké
stroužky, které se dají použít při přípravě různých pokrmů k dosažení lepšího vizuálního
efektu.

Černý česnek
Černý česnek, pocházející z Koreje, je ve skutečnosti obyčejný česnek, který prošel procesem
dozrávání při vyšší teplotě a vlhkosti, po delší
dobu. Během tohoto procesu stroužky zčernají
a změknou. Dojde též ke zjemnění chuti i vůně
– charakteristická štiplavost česneku ustoupí,
uzeným, balsamikový ocet připomínajícím
tónům. Při vaření se černý česnek používá pro
svou chuť a výraznou černou barvu.
Uzený česnek
Uzení není v tomto případě ani tak metodou
konzervace, jako spíše způsobem, díky němuž
dochází ke změně jeho charakteristické vůně
a chuti. Kouř stroužkům dodá nádech uzenosti
– přičemž zmírní jejich přirozenou ostrost –
a slupka se díky němu zbarví do hněda.
Fritovaný česnek
Tato pochutina, která je také k dostání v supermarketech, se připravuje tak, že v hluboké
vrstvě rozpáleného oleje dozlatova a do křupava osmažíte nadrobno nasekaný česnek.
Jedná se o ingredienci oblíbenou zejména
v thajské kuchyni, kde se používá při přípravě
celé řady pokrmů, jimž dodává křupavost
a současně typickou česnekovou vůni.
Nakládaný česnek
V solném nálevu a octu naložené oloupané
stroužky česneku mají křupavou strukturu, přičemž si uchovávají silnou česnekovou chuť,
stejně jako slanou štiplavost.
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Česneková sůl
Toto koření, připravené smícháním soli s mletým, sušeným česnekem, má charakteristickou
česnekovou chuť a rovněž vůni a používá se
často jako náhražka čerstvého česneku.
Česnekové stvoly a strbouly
Česnekové stvoly a strbouly jsou ve skutečnosti květní lodyhy, které vyrůstají z česneku
paličáku. Sklízejí se na konci jara a jsou ceněné
jako sezónní lahůdka. Mají jasně zelenou barvu,
příjemně šťavnatou strukturu a sladkou česnekovou chuť. V kuchyni se využívají buď jako
bylinky nebo jako zelenina. Je vhodné také
jejich nakládání do sladkokyselých nálevů.
Medvědí česnek
Rostlina Allium ursinum je známá také jako
divoký, viniční nebo medvědí česnek, roste
planě ve stinných lesích. Má dlouhé zelené
a jedlé listy, které oplývají česnekovým aroma
a jemnou česnekovou chuť.

Česnekopažitka
Allium tuberosum, známá také jako čínská
nebo česneková pažitka, má dlouhé, ploché
a rovné zelené listy a nezaměnitelnou česnekovou chuť. V čínské a korejské kuchyni se
používá k ochucování pokrmů a jako součást
zeleninových hranolků.
V současnosti se o česnek zajímají pěstitelé,
botanici, genetici, biochemici, farmaceuti,
lékaři, potravináři a zejména široké vrstvy
občanů různých věkových kategorií. Pokud
tedy, chcete být zdraví, bystří, veselí a dlouho
mladí, nenechte se odradit intenzívní vůní této
zeleniny, která může být někomu nepříjemná,
a nevyhýbejte se česneku v jakékoli podobě.
Autor, bude vděčný za připomínky a sdělení
poznatků a zkušeností těch, kteří se zabývají
stejnými otázkami.

Miloslav Hrdý, miloslav.hrdy@seznam.cz

Z buchlovského slovníku II
držgroš – lakomec
dření – revma, bolest rukou, nohou
duchna – peřina
durdit se – hněvat se
durychovat – dělat nátlak
dušky – dubové nebo akátové dřevo, části
sudů
důt větry – nadýmat
dý ně – dej mi
džógnůt – bodnout
fagan – malé děcko
fagani – nehodné děti
fakulování – svícení různým materiálem
(kotačkou, šiškou, větví)
fakulovat – svítit
fangle – pentle

fantazírovat – blouznit při horečce (nebo si
něco vymýšlet)
farizeové – nábožensky založení lidé (ironicky)
fasuňk – pevný vůz
fedrpuš – ozdoba klobouku z peří
festovní – pevný
festuňk – pevný povoz
fičet – foukat vítr
fičí – roždí
fiflena – kdo se rád strojí a nerad dělá
fígl – podvod
finda – děvče, které se rádo strojí
fintit se- strojit se
firhaněk – záclonka na okno
firhaňky – záclonky
fiškulant – přemýšlivý člověk
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fištron – rybí tuk
flágat – nic nedělat
flágat se – nic nedělat
flágnůt – dát pohlavek
flastrůvka – cihla asi o 3 cm užší než cihla, která
se dávala na půdu, jako ochrana proti ohni,
buď byla pálená, nebo nepálená, jako kotovice
flingat -nic nedělat
flundrat se – zahálet, chodit od ničeho
k ničemu
fluspapír – průhledný papír
fňágat – naříkat, o něco prosit
fňukat – poplakávat
fořtamt – lesní úřad
fotel – křeslo
frflat – nadávat potichu na něco, co se mu
nelíbí
frflení – časté přeprchávání
friško – rychle
frišký – rychlý
frňák – nos nebo protiva člověk
fůkanica – velký vítr
fukar – stroj na oddělení plev od zrna
fukčvanc – pilka bez oblouku
fuks – světlehnědá barva koně
fundament – základ, podstavec
fungl nový – něco nového
furt – stále
fusakla – ponožka
fusakle – onuce
fusakle – ponožky
futerňa – přístavek u stodoly na sklad
zeleného krmiva
futrál – pouzdro
futrálek – dřevěné pouzdro, které dříve nosily
děti do školy
futro – zárubeň u dveří
futro – zelené krmení
galiba – chyba
gamba – veliká huba
ganál – potok (buchlovský)

gáňat – padat sníh
gang – chodba (i násyp)
gatě – kalhoty
gemba – obličej
gémnůt – udeřit, uhodit se
gémnůt – uhodit, praštit
giglat – hýbat něčím
glajcha – vršek borovičky na dokončené
stavbě
glídy – nohy
glondala – pomalý člověk
glondat se – chodit pomalu
glundat – motat
glvat – klovat
golozňa – hlava
golozňa – velká hlava
grágorat – škaredě zpívat
grbály – nohy
grejcárky – drobné peníze
grča – boule
grča – boule
grif – um, šikovnost
grmel – nešikovný člověk
grmel – výčnělek něčeho
grmel – hrb
grmla – nešikovný člověk
grmlavý – člověk se špatnými rukami nebo
nohami
grňa – neohrabaný člověk
grňa – nerozhodný člověk
grůl – víno druhák, látka
grumbír – brambor
guča – hromada
guča – hromada něčeho
gula – koule
gůlat se – koulet se
guráš – odvaha

Miloslav Hrdý
Pokračování příště.
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Dne 22. května jsme přivítali v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice nové buchlovické občánky,
kterým do života přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Zleva vidíme Amálii Lačňákovou,
Evu Kučerovou, Dominika Fürediho a Olivera Macha. Foto Lucie Ryndová
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Ve stejný den 22. května se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice i druhé vítání
dalších buchlovických občánků, zleva: Nikolase Kaluži, Jana Tomeška a Michaely Tomíkové. Dětem
přejeme do života hodně zdraví a štěstí. Foto Lucie Ryndová

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/202141

Srpen na našich zahradách
Průběžně ze zahrady odstraňujeme
a následně likvidujeme opadané, většinou
červivé a nahnilé plody ovoce.
U jabloní pokračujeme v opakovaných
14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1%
roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca či
ledek vápenatý v 1% roztoku.
U maliníků plodících na dvouletých výhonech odřežeme brzy u země po odplození
loňské letorosty, nové by se měly ošetřit
fungicidem proti didymelovému odumírání
maliníku, zvláště, když odplozené letorosty
vykazovaly známky postižení houbovou chorobou. V současné době je u nás ještě tato
choroba pokryta dvěma ochrannými přípravky (Signum a Switch). Dávkování je 10g/
3-10l vody/100 m2.
I v srpnu pokračujeme v zamezení vzniku
pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin
a peckovin způsobují druhé generace obaleče jablečného a švestkového. K ošetření
stromů s podzimními a zimními odrůdami
jádrovin lze využít neonikotinoid (Mospilan 20 SP), dále proti obaleči jablečnému
lze použít SpinTor, který dobře působí
i proti slupkovým a pupenovým obalečům.
Proti obaleči švestkovému i jablečnému,
a i proti obalečům na révě vinné, a nakonec
i proti obalečům slupkovým a pupenovým
na jádrovinách dobře působí nově zavedený
výše uvedený Spintor ,obsahující spinosad.
Preparát Integro, dříve používaný, má již
ukončenou registraci I. V posledních letech
v důsledku teplých nocí v září jsme byli
svědky provleklého náletu obalečů s opakovaným poškozením plodů červivostí. Je
proto racionální použít proti nim k opakovaným postřikům přípravky (Mospilan 20 SC,
SpinTor). Ekologové k ošetření stromů s podzimními a zimními odrůdami doporučují
využít především přípravky SpinTor a Madex.

U plodů jádrovin je vhodné v lokalitách, kde
se sazovitost vyskytuje téměř každoročně,
realizovat od začátku srpna opatření, která
omezí výskyt nejen sazovitosti jablek, ale
i skládkových hnilob a skládkové strupovitosti u plodů určených ke skladování. Je
možno použít přípravky běžně účinné proti
strupovitosti, jež mají vedlejší účinnost proti
těmto chorobám, např. Discus, Merpan 80
WG (k použití 35 dnů před sklizní), dále
Dithane DG Neotec (21 dnů před sklizní).
Ale v rizikových lokalitách (uzavřená vlhká
údolí např. u řeky, výskyt neošetřovaných
sadů v blízkém okolí či dokonce v sousedství) musíme použít kombinace, kdy stromy
s vyvinutými jablky nejprve postříkáme 35
dnů před sklizní kombinací přípravků Discus + event. Merpan 80 WG a poté nejpozději 3 týdny před sklizní provést ošetření
zaregistrovaným přípravkem speciálně proti
skládkovým chorobám, včetně sazovitosti
s názvem Flint Plus, obsahující kaptan, což je
účinná složka Merpanu 80 WG a trifloxystrobin, což je účinná složka přípravku Zato 50
WG. Tento přípravek byl přechodně k dostání
i v malobalení, a ukázalo se, že tato kombinace s OL 14 dnů, je velmi účinná a je pro
výše uvedené choroby jádrovin optimální.
Platnost registrace pro malobalení skončila
31. 7. 2016, přičemž zásoby bylo povoleno
spotřebovat do 31. 1. 2018. Nadále je registrováno pouze velkobalení, s protichůdným
dodatkem – bez omezením použití – tedy
i pro zahrádkáře (neprofesionály). Nakonec
byl pro zahrádkáře v malobalení registrován
přípravek Bellis s účinnými látkami boscalid
a pyraclostrobín s OL 10 dnů, a to do jádrovin proti skládkovým chorobám, jabloňovému padlí a proti strupovitosti jádrovin.
Sazovitost se především silně projeví na plodech jabloní a hrušní při deštivých a relativně teplých podzimních měsících, zvláště
při teplém a vlhkém září. Ekologové doporučují jako možnou alternativu použít postřik
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přípravkem Vitisan + Kumulus WG a nakonec
uvádějí, že pro prevenci skládkových chorob
a sazovitosti je vhodné použít i přípravek
Myco-sin.
Obyčejně v první polovině srpna, při zaměkání bobulí révy vinné, je třeba provést
základní postřik proti šedé hnilobě hroznů
(botrytidě). K dispozici jsou dva specifické
účinné přípravky – pro první ošetření Mythos
30 SC a poté pro eventuální druhé ošetření
za 14 dnů Teldor 500 SC. Ekologové naopak doporučují použít kombinaci přípravků
Vitisan + Altela. Ohroženy touto hnilobou
jsou především náchylné odrůdy s hustými
hrozny při vydatnějších dešťových srážkách. Ve stejné době provádíme i závěrečný
postřik proti peronospoře a padlí (použijeme
přípravek na bázi mědi např. Champion 50
WG a přípravek na bázi elementární síry
Kumulus WG.
V horkých a suchých letních obdobích se
může výrazně přemnožit na zelenině sviluška chmelová, především na okurkách
a paprikách. Na listech vyvolává skvrnité či
okrajové žloutnutí listů, které se nakonec
zbarví do šedohněda a usychají. Rovněž i zde
lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky
i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým
zahrádkářům poničily už v červenci venkovní
okurkový porost, a to již v době, kdy se u nás
ještě ani nevyskytla plíseň okurky. Specifický
přípravek proti svilušce chmelové je Nissorun 10 WP. Nejvíce sviluška chmelová škodí
u skleníkových porostů okurek. Na postižené
skleníkové kultury je účinný i preparát Vertimec 1.8 EC. Lze jej využít i během sklizně,
neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek, paprik a rajčat je pouze 3 dny. Akaricidy proti sviluškám je nutné vždy aplikovat
opakovaně (dvakrát až třikrát v intervalu
7–10 dnů). Při výskytu svilušky chmelové
u rajčat, okurek, papriky případně i u jahodníku se může použít i nově zaváděný akaricid Floramite 240 SC, který je k dispozici
i v malobalení a bez omezení i ve velkobalení, čili i pro neprofesionály. Ekologové
používají na postižené venkovní i skleníkové

kultury plodové zeleniny postřik Kumulus
WG. U okurek pěstovaných venku lze využít
pouze tento postřik, u okurek pěstovaných
pouze ve skleníku lze proti sviluškám dle
ekologů aplikovat pouze dravého roztoče
Phytoseiulus persimilis a nesmí se zde používat konvenční chemické postřiky, neboť
jejich působení zahubí i užitečné organismy.
V srpnu začínáme s obnovou výsadby nových
jahodníkových porostů. Vzhledem k tomu, že
většina starších porostů je napadena červenou hnilobou kořenů nebo fytoftorovou
hnilobou jahodníku, musí se především
použít zdravá sadba, střídat místa k osázení jahodníkem a eventuálně navíc všechny
nově vysazované sazenice namáčet neméně
20 minut do suspenze přípravku Polyversum
Biogarden. Jak k namáčení, tak i k pásové
zálivce doporučuje 0,05% koncentrace. Obě
ošetření se provádějí pouze jednou, šířka
ošetřených pásů by měla být 20 cm.
Pěstitelé zeleniny a brambor musí při deštivém a teplém počasí v srpnu nadále sledovat kultury, protože předpokladem úspěchu je pouze včasné preventivní ošetřování
porostů brambor a zeleniny proti plísním
a houbovým chorobám. Během probíhající sklizně musíme k ochraně používat
jen přípravky s krátkou ochrannou lhůtou
(3–7 dnů). Pokud jsou porosty bez chorob,
můžeme použít z kontaktních přípravků při
slabém infekčním tlaku i ve druhé polovině
postřikové sezóny a v systémech ekologického zemědělství pouze kontaktní přípravky
Kumulus WG a Champion 50 WG. Měděné
přípravky však prodlužují vegetační dobu
a oddalují dozrávání plodů. Naopak při prvních zjištěných známkách nákazy plísněmi
může pomoci u zeleniny už jen systémový
přípravek s preventivně-léčebnou účinností
– Ridomil Gold MZ Pepite (0,25 %). Ten
má u cibule ochrannou lhůtu 7 dnů, u rajčat a okurek 3 dny. U brambor se však
ukázal při jasných známkách nákazy plísní
bramborovou v tomto období při silném
infekčním tlaku přípravek Ridomil Gold MZ
Pepite jako nedostatečně účinný. Naopak
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výborně působil nověji registrovaný Infinito,
který se v rostlině šíří translaminárně a systémově, a kromě preventivního účinku je
schopen účinně zasáhnout léčebně 24–48
hodin od začátku plísňové infekce na listech.
Má ochrannou lhůtu 7 dnů a lze ho použít až
4× za sezonu. Při eventuálním výskytu padlí
okurky aplikujeme přípravek na bázi elementární síry (Kumulus WG). Mrkev a petržel
je třeba též ošetřit při prvních příznacích

výskytu padlí miříkovitých opakovaně též
preparátem Kumulus WG. Celer se musí
za deštivého počasí chránit proti septoriové
skvrnitosti listů celeru organickým fungicidem Score 250 EC (0,02 %). Nově je zde
povolen k použití i strobilurin Ortiva.
MO Českého zahrádkářského svazu
Buchlovice

V měsících červenci a srpnu 2021 slaví svá kulatá a půlkulatá
životní jubilea tito spoluobčané:

červenec
pan Vladimír Obdržálek
paní Ludmila Bartoňová (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Anna Vlachynská (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Antonín Omelka
pan Alois Kaňovský

srpen
pan Oldřich Lukeštík
pan Jan Karásek
pan Cyril Vávra
paní Antonie Lanžová
paní Helena Valentová
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.
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Příloha Buchlovského zpravodaje

Představujeme
Územní studii Nové sady
V souvislosti s velkým zájmem o výstavbu v Buchlovicích a probíhající tvorbou Územního plánu
Buchlovic zadal městys Buchlovice na základě výběrového řízení zpracování územní studie Nové
sady, řešící území (dosud pole, zahrady) pod ulicí Tyršovou a Větřákem. Toto území je navrženo
k budoucí zástavbě rodinných domů. Územní studie řeší vedle přeparcelace, samotné zástavby
i komunikací, odpočinkové plochy se zelení, komunikační napojení na stávající silnice aj. Zpracovatelem studie je ing. arch. Miroslav Dubina.
Veřejné představení studie, za účasti zpracovatele, představitelů městyse, zastupitelů a majitelů dotčených pozemků, se uskutečnilo v sále restaurace U Páva ve středu 21. července v odpoledních hodinách.
Zúčastnění se seznámili se studií a poté proběhla diskuse, z níž vzešlo několik podnětů, jimiž se budou
zpracovatel s vedením městyse dále zabývat. Majitelé pozemků navíc obdrželi dotazník k vyplnění,
na jehož základě městys získá informace o postoji a zájmu k výstavbě, s cílem nalezení společného
řešení a vhodných alternativ k dalšímu postupu při zpracovávání studie.
Prostřednictvím našeho zpravodaje nyní předkládáme veřejnosti alespoň základní výkres rozvojové studie lokality Buchlovice – Nové sady a několik pohledů na možnou budoucí zástavbu
domů, do ulic a zelené odpočinkové zelené plochy se stromořadími, dětským hřištěm atd.
Zájemci ohledně studie mohou získat další informace na www stránkách městyse Buchlovice
(www.buchlovice.cz) nebo na Úřadě městyse Buchlovice. 
-bž-

Vzpomínáte, pamětníci? Tak vypadaly obálky předchůdce současného Buchlovského zpravodaje,
který občasně (někdy i pravidelně) vydával Místní národní výbor Buchlovice. Na obrázcích jsou obálky
zpravodajů z let 1977, 1983, 1984 a 1989. (Z archivu SPHB)

Larvu vzácného nočního chráněného motýla martináče hrušňového (Saturnia pyri), největšího motýla
České republiky a Evropy vůbec, vyfotografovala Miroslava Jechoux
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